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"ASOCIATIA 

INTERNATIONALA A 

POLITISTILOR-SECTIA 

ROMANA REGIUNEA 

TULCEA"

1825/A/2005 TULCEA TULCEA

STR. SPITALULUI, NR.2, 

CAMERA 44(LA SEDIUL 

I.P.J.TULCEA)

a)stimularea legaturilor de prietenie, intrajutorare,respect 

reciproc si promovarea cooperarii nationale si internationale ;

"ASOCIAŢIA 

PROFESIONALĂ A 

PESCARILOR DIN 

JURILOVCA

7061/A/2002 TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.PORTULUI - INCINTA 

CHERHANA

- promovează , susţine a şi apără interesele comune economice 

tehnice şi juridice , precum şi acţiunile de cooperare ale 

membrilor săi , în special în ceea ce priveşte activitatea 

tradiţională de pescuit în bunuri naturale în complexul lagunar 

Razim-Sinoe şi la Marea Neagră .

"ASOCIATIA 

PROFESIONALA A 

PESCARILOR 

PROFESIONISTI 

CARACUDA"

5005/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. NEPTUN, NR.3, 

BL.E1, SC.A, AP.19

- de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, in relatiile cu autoritatile 

publice si alte persoane fizice si juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile 

cxu alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

,, FILIALA TULCEA A 

COMUNITATII ARMANE 

DIN ROMANIA ,,

2182/A/2005 TULCEA nu s-a modificat
str.Babadag, bl.B2, sc. C, 

parter.
patrarea si dezvoltarea limbii.

A.U.A.I. SABANGIA SISTEM 7063/A/2002 TULCEA SAT SABANGIA

SAT SABANGIA , 

COMUNA SARICHIOI , 

JUDEŢ TULCEA

Sprijinirea proprietarilor ori titularilor de alte drepturi reale sau 

utilizatori de terenuri agricole în efectuarea lucrărilor agricole şi 

în creşterea productivităţii acestor lucrări

A.U.A.I. SATU-NOU 7065/A/2002 TULCEA SAT ZEBIL

COMUNA SARICHIOI , SAT 

ZEBIL , NR.342,JUDEŢ 

TULCEA

desfăşurarea de activităţi în folosul membrilor săi precum şi de 

interes public

A.U.AI.ZEBIL 11132/A/2003 TULCEA ZEBIL
COMUNA SARICHIOI , SAT 

ZEBIL , JUDEŢ TULCEA

Asociaţia va desfăşura activităţi în folosul membrilor săi precum 

şi de interes public

A.V.P.S. ANAS PENELOPE 15922/A/2010 TULCEA BAIA

COMUNA BAIA 

,STR.FLORILOR , NR.6 , 

JUDEŢ TULCEA

Asociaţia are scopul de conservare a biodiversităţii şi protecţia 

faunei de interes cinetic şi piscicol, precum şi a mediilor 

naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi / sau 

pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de 

odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii 

săi.

AGENŢIA PENTRU 

DEZVOLTARE LOCALĂ-

BABADAG

15921/A/2010 TULCEA BABADAG

STRADA REPUBLICII , 

NR.100, BL.78 , SC.A6 , 

AP.17

de a promova dezvoltarea regională şi rurală, de a proteja 

interesele comunităţilor din zonele menţionate şi de a 

identifica şi satisface nevoile acestor comunităţi, în condiţiile 

legii

AGRICOLA DINOGETIA 417/A/2000 TULCEA TULCEA STR, GRANICERILOR NR. 1

apararea si sprijinirea intereselor fermierilor, persoane fizice si 

juridice in relatiile cu autoritatile statului si cu alte org. din tara 

si strainatate

AGROINDUSTRIALA 

MACIN
419/A/2000 TULCEA MACIN

STR. 1 DECEMBRIE 

NR.141

primeste contrib. in numerar depuse de membrii asoc. in 

scopul cump de act. ale soc. com

ASOCAŢIA ANIM ALL 

DELTA
23541/A/2016 TULCEA TULCEA

STR.TRANDAFIRILOR, 

NR.42
Protecţia animalelor şi a mediului înconjurător.

ASOCIA'IA LOCAL[ A 

GEODEZILOE "DELTA" 

TULCEA

4039/A/2006 TULCEA TULCEA

STR. G.CORNELIU, 

NR.176, BL.A.10, SC. B, 

AP.1

-apararea si promovarea intereselor profesionale ale 

geodezilor, topografilor si cadastrasilor care domiciliaza sau 

activeaza pe raza judetului Tulcea.

ASOCIA'IA PRIETENILOR 

ARHIVELOR "IOAN 

NENINTESCU"

5022/A/2007 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI, NR.173 a)apararea intereselor profesionale ale membrilor;

ASOCIAȚII JUDEȚUL TULCEA



ASOCIATIA ' CONSTRUCT' 

PROGRAMUL ACTIUNILOR 

SALARIATILOR TULCEA

920/A/1993 TULCEA TULCEA
STR. GRADINARILOR, 

NR.52,JUD. TULCEA

- primirea de contributii in numerar ale participantilor in scopul 

cumpararii de actiuni emise de societati .

ASOCIATIA ' MORARIT 

'PROGRAMUL ACTIUNILOR 

SALARIATILOR

1665/A/1994 TULCEA TULCEA
STR.ISACCEI, NR.36, JUD. 

TULCEA

-sa primeasca contributiile in numerar ale participantilor, in 

scopul cumpararii de actiuni emise de societati .

ASOCIAŢIA " CALEA 

BUNULUI PĂSTOR"
15897/A/2013 TULCEA

LOCALITATEA 

BABADAG , 

JUDEŢ TULCEA

STR.CABANEI , NR.18

scop filantropic, constând în îmbunătăţirea serviciilor sociale , 

dezvoltarea capitalului uman prin promovarea educaţiei şi 

formării profesionale continue , a stării de sănătate a populaţiei 

promovând programe de interes general şi comunitar 

.Asociaţia urmăreşte prin scopul şi ajutorarea unor categorii 

defavorizate , prin derularea unor programe de asistenţă 

socială şi medicală pentru copii , tineri , orfani , bătrâni , 

persoane cu handicap .Scopul asociaţiei va fi realizat şi prin 

înfiinţarea unor centre de trening , activităţi de informare , 

educare , editare de materiale informative , prezentare de 

proiecte , întruniri , schimburi de experienţă , înfiinţarea de 

centre de resurse educaţionale şi pregătire profesională. Scopul 

asociaţiei se întemeiază pe respectul suveranităţii , 

independenţei , integrităţii naţionale , democraţiei şi statutului 

de drept , aşa cum este consfinţit în Constituţia României .

ASOCIATIA " DELTA' 

PROGRAMUL ACTIUNILOR 

SALARIATILOR

919/A/1993 TULCEA TULCEA
STR.SPITALULUI, 

NR.4,JUD. TULCEA

sa primeasca contributii in numerar ale participantilor in scopul 

cumpararii

ASOCIAŢIA " FOTBAL CLUB 

SĂGEATA " NĂVODARI 

conform dovezii de 

disponibilitate a denumirii 

emisă de MJ nr.87704 din 

30.07.2010

15762/A/2008 DA TULCEA  NĂVODARI  

localitatea Năvodari , 

str.Constanţei , nr.11 , 

judeţ Constanţa

Organizării , administrării şi desfăşurării de activităţi sportive în 

următoarele ramuri sportive : fotbal , arte marţiale ( toate 

stilurile şi formele existente ) karate ( toate stilurile şi formele 

existente ) , taekwondo ( toate stilurile şi formele existente ) , 

judo , culturism , haltere , lupte , box , dans sportive , gimastică 

, înot , billiard , bowling , volei , bridge , scrimă , ciclism , 

baschet , fotbal , tennis de camp şi tenis de masă .

ASOCIAŢIA " PUNCTE 

CARDINALE"
14391/A/2011 radiata TULCEA TULCEA

Localitatea Gorgova, 

comuna Maliuc, jud. 

Tulcea.

sprijinirea asociaţiilor, fundaţiilor si organizaţiilor 

nonguvemamentale care desfăşoară activităţi în slujba şi 

beneficiul poporului român, a Ţării şi a mediului înconjurător, 

desfăşurând la rândul său diverse activităţi de sprijinire a 

persoanelor cu handicap, defavorizate, bolnave sau cu mijloace 

financiare modeste, a copiilor orfani, bătrâni, invalizi, alte 

persoane care necesită asistenţă materială şi spirituală, 

promovarea culturii, artei, tradiţiilor, obiceiurilor, sportului, a 

valorilor spirituale si artistice, cunoaşterea, protejarea si 

conservarea naturii, dezvoltarea si promovarea turismului, 

orice alte obiective benefice mediului si societăţii umane.



ASOCIATIA " RROMANI 

MED HELP"
3363/A/2002 TULCEA

COM. 

MURIGHIOL

- de a sprijini populatia paupera de etnie rroma si nu numai 

care se confrunta in prezent cu o situatie sociala si economica 

extrem de dificila avand un acces precar la serviciile medicale si 

la orice fel de asistenta sociala, in vederea asigurarii unui 

pachet minim de servicii medicale .

-îsi propune sã reuneascã 

în rândurile sale 

majoritatea intelectualilor 

rromi care sã stabileascã 

si sã evidenþieze 

prioritãþile în ceea ce 

priveste mãsurile 

necesare promovãrii 

social economice a etniei 

rromilor precum si cãile si 

mijloace legale de 

realizare a acestora .-

militeazã si 

concluzioneazã pentru 

emanciparea socialã si 

profesionalã a populaþiei 

de rromi, precum si 

pentru realizarea egalitãtii 

depline a rromilor cu 

celelalte populatii care 

trãiesc pe teritoriul 

statului rroman în 

domeniul vietii publice, 

sociale, economice, 

politice si culturale .

ASOCIATIA 

"ACOPERAMANTUL "
1334/A/2003 TULCEA Tulcea

str. I L Caragiale, nr.16, 

bl.N.5, sc. B, ap.16

Asociatia isi deschide un 

punct de reprezentare in 

orasul Isaccea, str. 

Curentului, nr.1, jud. 

Tulcea

-ajutarea si protectia batranilor si persoanelor defavorizate 

social ;

ASOCIAŢIA "ACORDĂ O 

ŞANSĂ COPILULUI TĂU"
2790/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. CORNELIU 

GAVRILOV NR.320, 

BL.A8G, SC.B, ET.2, AP.11, 

JUD. TULCEA

Asociaţia are ca scop organizarea şi practicarea activităţilor de 

promovare a drepturilor copiilor cu autism din România, 

acordarea asistentei psihologice parinţilor şi rudelor copiilor 

autişti din România, editarea buletinelor informative, 

organizarea unor seminare şi training-uri pentru asistenţi 

sociali, psihologi, logopezi, precum şi alte servicii ce ar facilita 

integrarea copiilor cu autism în societate.

ASOCIATIA "AEGYSSUS" 1843/A/2004 TULCEA TULCEA
STR.PROGRESULUI, NR. 

37

-desfasurarea activitatilor formative si informative pentru 

persoanele si institutiile interesate in domeniul asistentei 

sociale;

ASOCIAŢIA "AI 

ÎNCREDERE"
492/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MEDUZEI 

NR.2, BL.19, SC.B, AP.15, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia AI ÎNCREDERE din România are ca scop identificarea, 

conceperea si implementarea de acţiuni vizând dezvoltarea 

economica si sociala la nivel regional

ASOCIATIA "ALUM 

TECHNOLOGIES 

ASSOCIATION "

3106/A/2003 TULCEA TULCEA
STR. VICTORIEI, NR.43, 

BL.14, SC. A, AP.7

-coordonarea eforturilor membrilor asociaþi cu privire la 

protejarea ºi promovarea intereselor specialiºtilor în domeniul 

tehnologiei producþiei de aluminiu ºi cu privire la modernizarea 

ºi dezvoltarea tehnologiei pentru producerea aluminiului.

ASOCIATIA "ALUM 

TECHNOLOGIES 

ASSOCIATION"

1405/A/2003 radiata TULCEA TULCEA STR. VICTORIEI, NR.43

coordonarea eforturilor membrilor asociati cu privire la 

protejarea si promovarea intereselor specialistilor in domeniul 

tehnologiei productiei de aluminiu si cu privire la moderniyarea 

si dezvoltarea si dezvoltarea tehnologiei pentru producerea 

aluminiului ;



ASOCIATIA "ANA FISH" 5015/A/2007 TULCEA

COM. 

MURIGHIOL, 

JUD. TULCEA, 

AMENAJAREA 

PISCICOLA 

HOLBINA 2, EC3

LA PUNCTUL DE LUCRU 

AL S.C. ALBATROS IMPEX 

SRL

-de a promova si apara interesele privind asigurarea si 

protejarea posibilitatilor de practicare a vanatorii si pescuitului 

recreativ-sportiv, ca modalitate de odihna activa si de 

petrecere a timpului liber pentru membrii sai, in spiritul 

conservarii biodiversitatii si echilibrului in natura, precum si in 

relatiile cu alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIAŢIA "BALKAN 

YOUNG PROFESSIONALS"
16558/A/2011 DA TULCEA BUCUREŞTI

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR 

NR. 37, ET. 4, BIROUL 25, 

SECTOR 1

- crearea de evenimente de tip forum şi în special a unui mediu 

extins în care cadre din conducere şi din managementul 

superior vor intra în contact pentru a schimba puncte de 

vedere şi pentru schimbul de experienţă, cu scopul de a 

îmbunătăţi calitatea şi spiritul antreprenorial din România;

ASOCIATIA 

"BINECUVANTATI 

NATURA"

5013/A/2007 TULCEA TULCEA

STR. INTRAREA 

MAGNOLIEI, NR.1,BL.C 4, 

SC.C, AP.2

-promovarea dragostei fata de natura si animale;

ASOCIATIA "BIROUL 

DUNARII" SULINA
4999/A/2007 TULCEA SULINA STR. A I-A, NR.186

-realizarea de activitati de interes general, personal si 

comunitar pentru dezvoltarea si diversificarea relatiilor 

economice, comerciale, turistice, cultural-artistice si sportive cu 

toate organismele riverane la Dunare, extinderea colaborarii si 

cooperarii in baza unor programe de parteneriat durabile cu 

toate orasele riverane din tara si din tarile prin care trece 

Dunarea de la izvoarele sale si pana la varsarea in Marea 

Neagra.

ASOCIATIA "BLACK SEA" 4017/A/2006 TULCEA
COM. 

SF.GHEORGHE

-de a promova si apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare si juridice in relatiile cu autoritatile 

publice si alte persoane fizice si juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIAŢIA "BRÂNDUŞA - 

AGIGHIOL"
1732/A/2012 TULCEA SAT AGIGHIOL

SAT AGIGHIOL, COMUNA 

VALEA NUCARILOR, JUD. 

TULCEA

Activitatea de bază a Asociaţiei "BRÂNDUŞA - AGIGHIOL", din 

sat Agighiol, comuna Valea Nucarilor, judeţul Tulcea, are ca 

scop sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică a 

efectivelor, prin reproducţie diijată - cu accent pe însămânţarea 

artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, colaborând cu 

Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurala Tulcea, cu 

organele sale de specialitate şi cu alte instituţii şi organizaţii din 

ţară şi din străinătate cu atribuţii in domeniu.

ASOCIATIA "C.A.R. 0615 

TULCEA I.F.N."
10734/A/2009 TULCEA TULCEA

TULCEA STR.ISACCEI 

NR.105, COD POSTAL 

820226

Acordarea de imprumuturi cu dobanda catre membrii asociati.

ASOCIATIA "CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

CLERULUI AEGYSSUS 

TULCEA"

 (C.A.R. C. 

"AEGYSSUS"TULCEA).

5007/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. MIRCEA VOD[, NR.6 

A
-sprijinirea si intrajutorarea financiara a membrilor sai.

ASOCIAŢIA "CASA DELTEI" 20541/A/2015 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. IASOMIEI 

NR.11, JUDEŢUL TULCEA
Scopul Asociaţiei „Casa Deltei" il constituie:

ASOCIAŢIA "CASA 

MIRMAR"
15805/A/2011 TULCEA

SATUL POŞTA, 

STR. 

PRINCIPALĂ 

NR.45, 

COMUNA 

FRECĂŢEI, JUD. 

TULCEA

SATUL POŞTA, STR. 

PRINCIPALĂ NR.45, 

COMUNA FRECĂŢEI, JUD. 

TULCEA

promovarea şi desfăşurarea de activităţi care să contribuie la 

dezvoltarea regiunii SUD-EST din punct de vedere economic, 

social, medical, educaţional, cultural, ecologic şi turistic.



ASOCIATIA "CASIANA" 1824/A/2005 TULCEA TULCEA
STR. MIRCEA VOD[, NR.6 

A

-asociatia se circumscrie protectiei drepturilor copiilor si 

protejarii intereselor acestora si consta in organizarea si 

desfasurarea unor activitati in favoarea copiilor in special a 

celor aflati in dificultate (orfani, abandonati, neglijati sau in 

pericol), cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare (OUG 

nr.26/1997), in conformitate cu Conventia O.N.U. cu privire la 

drepturile copilului ;

-scopul secund al 

asociatiei cinsta in 

promovarea culturii si a 

valorilor culturale 

romanesti si universale, 

identificarea, initierea, 

proiectarea, sustinerea si 

derularea unor proiecte si 

programe cu impact 

cultural, care sa 

contribuie la afirmarea 

valorilor culturale, 

religioase si democratice.

ASOCIAŢIA "CENTRUL 

CULTURAL SWAR ARPAN"
21148/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SCOALEI, 

NR.6, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia „CENTRUL CULTURAL SWAR ARPAN" este o 

organizaţie de tineret care concepe, organizează, promovează 

şi desfăşoară activităţi şi proiecte de educaţie nonformală în 

România şi în străinătate ce urmăresc pregătirea, formarea şi 

dezvoltarea continuă a tinerilor şi a adulţilor la nivel personal şi 

profesional, în vederea atingerii obiectivelor personale şi 

profesionale propuse de către aceştia. Asociaţia „CENTRUL 

CULTURAL SWAR ARPAN" promovează valorile care ţin de 

egalitatea de şansă a membrilor comunităţii şi, în acelaşi timp, 

promovează activităţi de combatere a excluziunii sociale. 

Scopul asociaţiei este nepatrimonial, cu caracter educativ - 

informativ, cultural şi filantropic.

ASOCIATIA "CENTRUL DE 

MEDIERE TULCEA"
5011/A/2007 TULCEA

Tulcea, str. 

Grigore Antipa 

nr.10, Etaj 4, 

jud. Tulcea

Tulcea, str. Victoriei 

nr.22, jud. Tulcea
-promovarea, sprijinirea, studiul si practica medierii;

Se completează art.3.1. 

astfel : Asociaţia CENTRUL 

DE MEDIERE TULCEA are 

drept scop : - 

reprezentarea intereselor 

profesionale şi protejarea 

statutului membrilor săi

ASOCIAŢIA "CENTRUL DE 

PSIHOLOGIE DELTA 

DUNĂRII"

2789/A/2012 TULCEA TULCEA

Adresa noului sediu al 

Asociaţiei Centrul de 

Psihologie Delta Dunării 

va fi Municipiul Tulcea, 

strada Păcii nr.66, Bl.176, 

Sc.B, Ap.28, judeţul 

Tulcea.

Asociaţia are ca scop organizarea şi practicarea activităţilor de 

promovare a drepturilor copiilor cu tulburări neuropsihice din 

România, activităţi de psihoterapie, logopedie, terapie 

ocupaţională, ludoterapie, artterapie, evaluare psihologică şi 

intervenţie de specialitate individualizată şi de grup în vederea 

recuperării acestora, acordarea asistenţei psihologice părinţilor 

şi rudelor copiilor cu tulburări neuropsihice din România, 

precum şi oricare alte servicii care ar facilita integrarea copiilor 

cu tulburări neuropsihice în societate.

Art.8 alin.1 se modifică şi 

va avea următorul cuprins 

: Scopul Asociaţiei Centrul 

de Psihologie Delta 

Dunării Tulcea este 

îmbunătăţirea calităţii 

vieţii copiilor tipici, atipici 

şi a familiei.

ASOCIATIA "CENTRUL 

EUROPEAN PENTRU 

DIVERSITATE"

4010/A/2006 TULCEA TULCEA

Municipiul Tulcea, str. 

1848, nr.14, Bl.ANL, Sc.A, 

Ap.9, judeţ Tulcea

-de a apara drepturile omului, a promova valorile minoritatile 

nationale si a cunoasterii reciproce prin diversitate culturala, 

constientizarea tinerilor cu privire la importanta educatiei 

ecologice si stimularea interesului acestora fata de problemele 

legate de mediu si de dezvoltare comunitara.

ASOCIAŢIA "CENTRUL 

REGIONAL PENTRU 

CONSULTANŢĂ ŞI 

FORMARE 

PROFESIONALĂ"

20413/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ETERNITĂŢII 

NR.34, BL.R2, SC.B, ET.1, 

AP.5, JUD. TULCEA

Asociaţia „CENTRUL REGIONAL PENTRU CONSULTANTĂ SI 

FORMARE PROFESIONALĂ" este o organizaţie de tineret care 

concepe, organizează, promovează şi desfăşoară activităţi şi 

proiecte de educaţie nonformală în România şi în străinătate ce 

urmăresc pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a 

tinerilor şi a adulţilor la nivel personal şi profesional, în vederea 

atingerii obiectivelor personale şi profesionale propuse de 

către aceştia.



ASOCIATIA "CLUB ROTARY 

DELTA" TULCEA
4032/A/2006 TULCEA MUN. TULCEA

STR. PACII, NR.20, HOTEL 

EUROPOLIS, CAMERA 101

-de a incuraja si cultiva idealul de a fi folositor, privit ca baza a 

oricarei intreprinderi oneste si in special acela de a incuraja si 

cultiva:

ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV 

ATLETIC DELTA CHILIA 

VECHE"

14995/A/2011 TULCEA CHILIA VECHE

CHILIA VECHE, STR. 

DUNĂRII NR.64, JUDEŢUL 

TULCEA

Asociaţia Sportivă Atletic Delta Chilia Veche are drept scop 

selecţionarea, iniţierea şi pregătirea sportivă, practicarea 

educaţiei fizice şi a sportului, în toate formele sale, participarea 

la competiţii interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi 

conexe acestora, stimularea entuziasmului juvenil, 

conştientizarea şi atragerea atenţiei copiilor, tinerilor şi a 

părinţilor asupra beneficiilor obţinute prinpracticarea 

sistematică a sportului, formarea în rândul copiilor şi tinerilor a 

unui mod de viaţă sănătos, promovarea unor valori morale ca 

fair-play, prietenie, spirit de echipă, non-violenţă, respect, 

dezvoltarea în rândul acestora a dorinţei de a se întrece în 

sport, promovarea unui program modern de educaţie fizică.

a. Cadrul legal, 

regulamentar, tehnic, 

material, organizatoric şi 

a măsurilor de protecţie 

pentru popularizarea şi 

promovarea următoarelor 

ramuri de sport : atletism, 

baschet, fotbal, handbal, 

tenis de masă, şah, volei, 

ciclism

ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV 

DELTA FIGHT TEAM 

SULINA"

15892/A/2013 TULCEA SULINA

SULINA, STR. A 3-A, 

NR.230, SC .A, ET.3, 

AP.15, JUD. TULCEA

Scopul CLUBULUI SPORTIV DELTA FIGHT TEAM SULINA constă 

în desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele ramuri de 

sport : BRAZILIAN JU-JITSU, WUSHU, KUNG-FU, QWANKI DO, 

ASHIHARA KARATE, ALL STILES, KENDO, KYOKUSHINKAI, BOX, 

JUDO, KEMPO, SAMBO,CAPOEIRA, KICKBOXING, MUAll THAY. 

MMA, KRAV MAGA,TAEKWONDO, KARATE TRADIŢIONAL, 

KOBUDO, AIKIDO, CULTURISM, FITNES, POWERLIFTING, 

SKANDENBERG, TAE BO, ORIENTARE, FOTBAL, VOLEI, 

HANDBAL, TENIS DE CĂMP, TENIS DE MASĂ, BASCHET, 

PARKOUR, performanţa, iniţierea, selecţia şi pregătirea de 

sportivi în acest domeniu şi participarea la competiţii interne şi 

internaţionale, cu respectarea statutelor şi a regulamentelor 

Federaţiilor Naţionale de specialitate.

1. Se modifica art.1 din 

actul constitutiv al 

asociaţiei care va avea 

următorul conţinut : 

Scopul si obiectul 

asociaţiei sunt prevăzute 

in statutul asociaţiei, 

respectiv acela de a 

desfăşura activităţi 

sportive in următoarele 

ramuri de sport : Box, 

Judo, Kempo, Sambo, 

Taekwondo Wtf, Karate 

Tradiţional, Aikido, 

Culturism, Fitnes, 

Powerlifting, Orientare, 

Fotbal, Volei, Tenis, Tenis 

de Masa, Baschet, Arte 

Marţiale - brazilian ju 

jutsu, wushu, kung fu, 

qwan qi do, ashihara 

karate, Arte Marţiale de 

Contact -kickboxing, all 

stiles, kendo, muay thai, 

kobudo, Arte Marţiale de 

Contact - karate 

kyokushin iko 1.

ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV 

SARICA NICULIŢEL"
2791/A/2012 TULCEA NICULIŢEL

COMUNA NICULIŢEL, 

ALEEA MORII NR.1, AP. 

11, JUD. TULCEA

Scopul Asociaţiei Sportive Asociaţia "Club Sportiv Sarica 

Niculitel" îl constituie :

ASOCIAŢIA "CLUB SPORTIV 

VOLEI DELTA TULCEA"
16225/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SABINELOR 

NR.104A, JUDEŢUL 

TULCEA

Asociaţia " CLUB SPORTIV VOLEI DELTA TULCEA „ are drept 

scop desfăşurarea de activităţi sportive în ramura sportivă 

VOLEI şi sportul pentru toţi, respectiv selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea sportivă în aceste domeniu, participarea la 

competiţii interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi 

conexe acestora.

ASOCIATIA "CLUBUL 

SPORTIV FRONTIERA 

AEGYSSUS TULCEA'

2430/A/2004 TULCEA TULCEA
STR. ISACCEI, NR.173, 

JUD. TULCEA

-de a organiza si administra activitatea sportiva din inspectorat 

.

ASOCIATIA "COMITETUL 

DE PARINTI DIN COLEGIUL 

TEHNICE HENRI COANDA"

5006/A/2007 TULCEA TULCEA STR. TINERETULUI, NR.2

-identificarea si atragerea de resurse financiare bugetare sau 

extrabugetare, constand in contributii, donatii, legate, 

sponsorizari, venite din partea unor persoane fiyice sau juridice 

din tara si strainatate.



ASOCIATIA "CULTURALA SI 

UMANITARA PHOEBUS"
9091/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA VIITORULUI NR. 

32- ÎN INCINTA 

COLEGIULUI ECONOMIC 

DELTA DUNARII

este de a sprijini material, financiar, psihologic, pedagogic, 

didactic, umanitar, elevii colegiului economic "Delta Dunarii" 

Tulcea, în vederea valorificarii maximale a potentialului 

acestora si in aceeasi masura de a determina cresterea 

competivitatii si prestigiului acestei unitati scolare.

ASOCIAŢIA "DANUBIU". 12166/A/2010 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. Nicolae 

Bălcescu nr.61, jud. 

Tulcea

Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, al 

libertăţii conştiinţei şi a dreptului la libera exprimare, acordarea 

de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, organizarea 

de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, congrese, 

festivaluri, schimburi de experienţă, concursuri, dezbateri 

publice, excursii, expediţii, tabere de studiu şi de creaţie, 

realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, 

broşuri, filme, programe informatice şi alte materiale cu scop 

ştiinţific, cultural, divertisment, informativ, educaţional sau 

propagandistic, cunoaşterea şi conservarea biodiversităţii 

ariilor protejate, implicare în acţiuni de ecologizare, combatere 

braconaj, reconstrucţie ecologică, ajutorarea bătrânilor, 

oamenilor fără adăpost, animalelor domestice abandonate sau 

fără adăpost, promovarea energiei verzi, de legi care să 

protejeze cât mai bine habitatele şi cadrele naturale, speciile 

sălbatice, apărarea Deltei Dunării de traficul pe apă intensiv şi 

de viteză, atingerea obiectivului de apă curată în fluviul 

Dunărea şi în Delta Dunării, asigurarea unei circulaţii libere a 

populaţiilor sălbatice din Delta Dunării, cunoaşterea şi 

dezbaterea impactului pe care îl are regularizarea braţului 

Chilia şi săparea canalului Bâstroe sau alte lucrări majore, 

cunoaşterea şi promovarea tradiţiilor, obiceiurilor, etnografiei 

în zona Deltei Dunării, promovarea acestora prin toate 

mijloacele de informare, realizarea de filme documentare şi 

albume foto, reluarea schimbului cultural în zona braţului 

Chilia, dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea 

autofinanţării, evitarea clonărilor şi restrângerea reproducerii 

vegetative, promovarea spaţiului verde şi a trotuarelor în 

ASOCIAŢIA "DELTA ACTIV" 14994/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 1848 NR.8, 

BL.2A, SC.D, ET.3, AP.15, 

JUD. TULCEA

Promovarea, sprijinirea, realizarea şi coordonarea de activităţi 

care să contribuie la dezvoltarea regiunii SUD-EST din punct de 

vedere economic, social, educaţional, cultural, medical, 

ecologic şi turistic.

ASOCIAŢIA "DELTA 

DURABILĂ"
16006/A/2014 TULCEA

LOCALITATEA 

CHILIA VECHE

LOCALITATEA CHILIA 

VECHE, COMUNA CHILIA 

VECHE, JUD. TULCEA

(1) Scopul principal al Asociaţiei „Delta Durabila" îl constituie : 

Asociaţia se constituie in condiţiile legii, in scopul realizării si 

promovării de proiecte de dezvoltare durabila - economica, 

sociala si culturala, a Deltei Dunării si al rezolvării problemelor 

punctuale de ordin economic si social ale populaţiei 

defavorizate din Delta Dunării prin acţiuni de strângere de 

fonduri si colectare de bunuri.

ASOCIATIA "DELTA ECO-

TUR"
9084/A/2009 TULCEA

COMUNA 

VALEA 

NUCARILOR, 

SAT AGIGHIOL

elaborarea de proiecte sociale si desfasurarea de alte activitati 

de interes international, comunitar si de dezvoltare personala 

si profesionala , atat in ceea ce priveste pe membrii asociatiei 

cat si pe membrii comunitatilor cu care acestia intra in contact, 

dezvoltarea activitatilor turistice; formare profesionala; 

protectia mediului inconjurator, acordarea de consultanta si 

consiliere persoanelor intersate, in diferite domenii , cu 

respectarea drepturilor omului, dezvoltarea constiintei civice, 

precum si in alte domenii ce prezinta interes pentru membrii 

societatii civile si comunitatii; realizarea de activitati de reclama 

si publicitate; realizarea de activitati de marcheting si 

management in diferite domenii; activitati de birotica;

ASOCIAŢIA "DRUMURI 

DOBROGENE"
16002/A/2014 TULCEA

LOCALITATEA 

MINERI

LOCALITATEA MINERI, 

COMUNA SOMOVA, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are ca scop sa promoveze, valorile societăţii civile in 

vederea dezvoltării durabile a comunităţii prin educaţie formala 

si non formala, având în considerare toate aspectele legate de 

protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică.



ASOCIATIA "EUROPE IS 

EAST"
9086/A/2009 radiata TULCEA TULCEA

STRADA FRASINULUI NR. 

2, BLOC 2, SCARA C, AP. 

7, ET. 2

de a constitui si sustine o structura organizationala si 

comunicationala specifica manifestarilor din zona 

manifestarilor din zona teatrului, filmului, muzicii , dansului si 

fotografiei, si a artei contemporane in cel mai larg sens, de a 

promova si valorifica aceste actiuni si de a stabili legaturi intre 

scena culturala locala si ce a internationala

ASOCIAŢIA "FIII SATULUI 

COLINA"
17795/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALEEA 

METALURGIŞTILOR, NR.1, 

BL.Z11, SC.A, AP.11, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul Asociaţiei consta in crearea si implementarea de 

instrumente proiecte si/sau programe de consultanta, asistenta 

si formare destinate resurselor umane - persoane fizice din 

cadrul comunităţii, instituţiilor publice, organizaţiilor private si 

societăţii civile in vederea:

ASOCIATIA "FORUMUL DE 

TINERET PRIETENTII 

DELTEI DUNARII"

2431/A/2004 TULCEA TULCEA
STR. BABADAG, NR.121-

123

-promovarea relatiilor de cooperare interculturala prin 

incurajarea dezvoltarii de parteneriate in zona transfrontaliera 

si a schimburilor culturale de tineret, precum si facilitarea 

integrarii sociale a tinerilor.

ASOCIAŢIA "GRUP DE 

ACŢIUNE LOCALĂ 

DOBROGEA DE NORD 

TULCEA"

21318/A/2015 TULCEA SAT MINERI

SAT MINERI, STR. BRĂILEI, 

NR.45, COMUNA 

SOMOVA, JUDEŢUL 

TULCEA

Sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin promovarea cooperării 

pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi 

implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, 

punând bazele identificării nevoilor locale, ale întaririi 

capacitătii de dezvoltare şi implementării planului de 

dezvoltare locală în vederea îmbunatăţirii guvernanţei locale şi 

a promovării potenţialului endogen al unui teritoriu din nordul 

Dobrogei reprezentat de unităţile adminstrativ teritoriale ale 

oraşului Isaccea şi comunelor I.C. Brătianu, Grindu, Jijila, 

Luncaviţa, Niculiţel, Smârdan, Văcăreni, Somova, Pardina, 

Ceatalchioi, Greci.

ASOCIATIA "HERACLEEA 

SIT"
9089/A/2009 TULCEA

SARICHIOI, NR. 

148

eliberarea de proiecte sociale si desfasurarea cu alte activitati 

de interese international; comunitar si de dezvoltare personala 

si profesionala; atat in ceea ce priveste pe membrii asociatiei 

cat si pe membrii comunitatilor cu care aceasta intra in contact; 

dezvoltarea activitatilor turistice; formare profesionala; 

protectia mediului incnjurator; protectia mediului inconjurator; 

acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, 

in diferite domenii ca respectarea drepturilor omului, 

dezvoltarea constiintei civice precum si in alte domenii ce 

prezinta interes pentru membrii societatii civile si comunitatii; 

realizarea de activitati de management si marketing in diferite 

domenii; birotica;

- promovarea activităţilor 

de vizează egalitatea de 

sanse

ASOCIAŢIA "ÎMPREUNĂ 

ÎNVINGEM" - TULCEA
1902/A/2013 TULCEA NUFĂRU

SATUL NUFĂRU, 

COMUNA NUFĂRU, 

JUDEŢUL TULCEA

ASOCIAŢIA are ca scop îmbunătăţirea vieţii persoanelor din 

judeţul Tulcea, care trăiesc drama incurabilă a suferinţei de 

cancer, de a aduce o picătură de optimism şi lumină în viaţa lor 

şi familiilor acestora, prin acordarea de sprijin moral, 

informaţional, psihologic, social şi material.

ASOCIATIA "IMPREUNA 

PENTRU MAI MULTA 

SIGURANTA"

4015/A/2006 TULCEA TULCEA
STR.1848, NR.27, BL.19, 

SC.D, AP.4

-este de a creste increderea cetatenilor in institutia politiei, de 

a promova initiativele politiei, de a intocmi impreuna cu 

institutiile publice cu responsabilitati in apararea ordinii si 

linistii publice cu societatea civila, proiecte pentru cresterea 

gradului de securitate si a sentimentului de siguranta al 

populatiei.

ASOCIAŢIA "IN 

MEMORIAM VIRGINIA 

DIMA"

19038/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. FRUMOASĂ 

NR.1, BL.BELVEDERE, 

SC.A, ET.2, AP.4, JUDEŢUL 

TULCEA

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul conservării 

memoriei activităţii profesionale si socio-culturale desfăşurate 

de Virginia Dima si promovarea reprezentării in conştiinţa 

publica a contribuţiei pe care Virginia Dima a adus-o la 

dezvoltarea Colegiului Nord-Dobrogean Spiru C. Haret şi a 

învăţământului tulcean.

ASOCIATIA "LA DRUM" 4022/A/2006 TULCEA TULCEA
STR. GRIGORE ANTIPA, 

NR.10, ET. V

-de a promova imaginea zonei Deltei Dunarii si a culturii 

traditionale zonale, pe plan national si international, scop care 

urmeaza a fi atins, fara a se limita la acestea prin:



ASOCIATIA "LITCOV" 4989/A/2007 TULCEA TULCEA
COM. MAHMUDIA, JUD. 

TULCEA

-sustinerea, apararea, promovarea si reprezentarea intereselor 

profesionale, economice si sociale ale pescarilor.

ASOCIATIA "MAINI 

INTINSE "
2264/A/2002 TULCEA Tulcea

Tulcea, str. Podgoriilor 

nr.87A, judeţul Tulcea.

-asigurarea persoanelor aflate in dificultate, a copiilor 

abandonati ;

la art. 1 din Statut în locul 

doamnei Timotin Silvia 

Lidia se va trece domnul 

Hodoroagă Cristian 

Ovidiu.

Scopul Asociaţiei se 

completează cu : " - 

finanţarea şi construirea 

de centre de zi pentru 

derularea de proiecte cu 

caracter social, moral, 

cultural-educativ, sportiv 

şi recreativ

La art.6 Scopul Asociaţiei 

se completează cu: "- 

Promovarea valorilor 

culturii româneşti şi 

universale din toate 

domeniile şi prin toate 

mijloacele legale

ASOCIAŢIA "MARYLAND" 92/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

DOBROGEANU GHEREA 

NR.1, BL.E2, SC.A, AP.1, 

JUD. TULCEA

- susţinerea materiala si financiara a tinerilor cu aptitudini 

deosebite din diverse domenii, a activităţii didactice, 

educaţionale, cercetare ştiinţifica, si a partenerilor asociaţiei in 

acţiuni de promovare.

ASOCIATIA "NATURALE" 99/A/2005 TULCEA -

-mun. Tulcea, str. Pacii, 

nr.80, et.1, camera 1, jud. 

Tulcea.

-de a asista si solutiona problemele de mediu din Romania si 

tarile vecine prin promovarea cooperarii atat la nivel national 

cat si regional intre ONG-uri, instuitutii guvernamentale, 

sectoare private, comunicati locale si alte entitati ecologice 

vizate, in vederea dezvoltarii unui schimb liber de informatii si 

desfasurarii de activitati practice cu impact ; de a oferi ajutor si 

a spori participarea publicului in procesul de luare a deciziilor in 

acest fel sustinand dezvoltarea unei societati civile democratice 

in Romania.

ASOCIATIA "NAVODUL" 3196/A/2005 TULCEA COM. CRISAN COM. CRISAN NR,127

-de a practica si sprijini dezvoltarea socio-economica a 

comunitatii, informand organizatiile si institutiile internationale 

despre indeplinirea obiectivelor propuse in statut.

ASOCIAŢIA "O LUME 

MINUNATĂ" TULCEA
15803/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG, 

NR.15, BL.B4, DEMISOL, 

PARTER, ÎN INCINTA 

CREŞEI NR.9 "ARABELLA".

-

ASOCIAŢIA "OAMENI 

PENTRU DELTA"
13206/A/2010 TULCEA

COMUNA 

SFANTU 

GHEORGHE

COMUNA SFANTU 

GHEORGHE, JUD. TULCEA

Este de a contribui la construirea şi consolidarea capacităţilor 

de dezvoltare a zonei Deltei Dunării, a teritoriilor limitrofe cât şi 

a întregului bazin fluvial dunărean.

ASOCIAŢIA "OAMENILOR 

DE AFACERI CREDEM ÎN 

ECONOMIE"

17770/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ISACCEI, 

NR.84A, BIROUL NR.7, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii asociaţiei,doresc să se asocieze, iar scopul asociaţiei 

este de a sprijini intereselor locale şi naţionale prin 

următoarele activităţi :

ASOCIAŢIA "ONE EARTH" 10274/A/2009 DA DA TULCEA TULCEA
STR. TRANDAFIRILOR NR. 

8, JUD. TULCEA

Sprijinirea dezvoltării durabile la nivel local,regional,naţional şi 

internaţional, în conformitate cu standardele şi valorile 

naţionale şi europene

ASOCIATIA "PESCAR 

ACTIV" 4023/A/2006 TULCEA LOC.GORGOVA

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate;

ASOCIATIA "PESCARIS" 1335/A/2003 TULCEA ISACCEA STR.SUHAT, NR.3
-achizitionarea unui pachet de actiuni emis de S.C.Piscicola" 

S.A. Isaccea.

ASOCIATIA "PESCARIS" 957/A/2003 TULCEA ISACCEA STR. SUHAT, NR3
-achizitionarea unui pachet de actiuni emis de 

S.C."Piscicola"S.A. Isaccea.

ASOCIATIA "PRAEMIA" 9090/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA GAVRILOV 

CORNELIU NR. 178, BLOC 

A12, SCARA A, AP. 3

colaborarea pe plan intra si interdisciplinar cu alte organizatii 

profesionale si patrimonial, cu alte asociatii cu obiective 

similare din tara si strainatata; afilierea asociatiei la diferite 

organisme stiintifice interne si interantionale; promobvarea in 

mass media a preocuparilor asociatiei prin crearea unei imagini 

obiective in opinia publica; consultanta directa si instruirea, 

coordonarea activitatii educationale;



ASOCIATIA "PRIETENII 

STATORNICI AI DELTEI"
11344/A/2005 TULCEA PERIPRAVA PERIPRAVA, NR.123

-de a pregati, a promova si implementa la toate nivelele 

proiecte pentru dezvoltarea Deltei Dunarii, dezvoltarea 

turismului in Delta Dunarii, a pescuitului si vanatorii legale in 

Delta Dunarii, precum si sustinerea si ajutorarea locuitorilor 

Deltei Dunarii.

ASOCIAŢIA "PRIN MEDIU 

TRĂIM"
17771/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ISACCEI, 

NR.84A, BIROUL NR.7, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii asociatiei,doresc sa se asocieze ,iar Scopul asociaţiei 

este de a sprijini intereselor locale si naţionale prin 

următoarele activităţi:

ASOCIATIA "PRO 

DINAMIC"
10743/A/2009 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. Babadag, 

nr.15, Bl.7, Sc.C, Ap.8, 

jud. Tulcea.

Identificarea, conceperea si implementarea de actiuni vizand 

dezvoltarea economica si sociala la nivel regional.

ASOCIATIA "PRO VIVAX" 3669/A/2002 TULCEA
Isaccea 

jud.Tulcea

La Parohia Sfanta Treime 

din municipiul Constanta 

B-dul.Alexandru 

Lapusneanu, nr.3, 

jud.Constanta

-realizarea unor activitati de interes general, comunitar, 

nepatrimonial, vizand asistenta sociala oferita persoanelor 

defavorizate social, copiilor, varstnicilor, femeilor, rromilor, a 

persoanelor cu probleme speciale (handicapati, persoane 

bolnave de boli incurabile ).

ASOCIAŢIA "PRO VIVAX" 1447/A/2008 TULCEA CONSTANŢA

B-DUL AL. LĂPUŞNEANU 

NR3 PAROHIA SFÂNTA 

TREIME

ASOCIATIA "PROEUROPA" 4021/A/2002 TULCEA GRECI Promovarea spiritului umanitar caritabil, altruist si de civilitate

ASOCIATIA "RO-

PESCADOR"
97/A/2005 TULCEA TULCEA

Mun. Tulcea, str. 

Viticulturii nr.2, Etaj 2, 

biroul 6, jud. Tulcea

-de a reprezenta interesele membrilor sai fata de organele 

administratiei de stat, de organismele interne si internationale 

sau alte asociatii si institutii cu care intra in relatii prin 

activitatea lor, astfel incat activitatea de pescuit marin sa se 

desfasoare si sa se dezvolte in conformitate cu cerintele Uniunii 

Europene.

ASOCIAŢIA "ROYAL FISH" - 

MURIGHIOL
939/A/2012 TULCEA

SAT 

MURIGHIOL, 

COMUNA 

MURIGHIOL, 

JUDEŢUL 

TULCEA

SAT MURIGHIOL, 

COMUNA MURIGHIOL, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are scopul de a constitui şi susţine o structura 

organizaţională şi comunicaţională în vederea garantantării 

practicării eficiente si raţionale a pescuitului şi îmbunătăţirea 

condiţiilor de valorificare a produselor piscicole.

ASOCIAŢIA "SALVAŢI 

DUNĂREA ŞI DELTA" 

FILIALA TULCEA

148/A/2012 TULCEA TULCEA

Mun. Tulcea, str. Isaccei 

nr.42, camera 1, jud. 

Tulcea

este protejarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, prin 

dezvoltarea de programe ecologice, ştiinţifice, culturale şi 

sociale menite să conducă la conservarea ecosistemelor 

deltaice şi la dezvoltarea unui climat social durabil, prin 

activităţi proprii sau prin sprijinirea iniţiativelor care îşi propun 

obiective similare.

ASOCIATIA "SFINTII 

MARTIRI DIN NICULITEL "
1406/A/2003 TULCEA ISACCEA STR.CURENTULUI, NR.1

-ajutarea si protejarea copiilor , batranilor si persoanelor 

defavorizate social ;

ASOCIATIA "SULINA 

POARTA SPRE EUROPA"
4027/A/2006 TULCEA ORAS SULINA

STR. A-I-A, C-DOR 

EUGENIU BOTEZ, NR.188, 

BL.188, SC.B,AP.5, ET.2

-realizarea de activitati de interes general, personal si 

comunitar pentru protectia mediului, reabilitarea si dezvoltarea 

turismului si agroturismului, a industriei alimentare si a 

domeniilor conexe, pentru cpnsolidarea pietei produselor 

piscicole si a serviciilor pentru piscicultura, pentru dezvoltarea 

resurselor umane, infracstructura locala si regionala, precum si 

pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor aconomice, 

pentru apararea si promovarea intereselor membrilor sai si ale 

locuitorilor din Delta-Dunarii, in raporturile cu autoritatile si 

organismele din tara si din strainatate.

ASOCIATIA "VIATA 

SANATOASA, MEDIU 

SANATOS"

10733/A/2009 TULCEA TULCEA

TULCEA STR.FRUMOASA 

NR.1, BLOC BELVEDERE 

SC.A, AP.4

- stabilirea de legaturi stiintifice cu specialistii din domeniu, din 

tara si dinb strainatate si stimularea schimburilor stiintifice cu 

acestia;

ASOCIAŢIA "VIITORUL 

SUNTEŢI VOI"
15804/A/2011 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. Viitorului 

nr.91, Bl.C2, Sc.A, Et.4, 

Ap.402, jud. Tulcea.

- dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor persoanelor pentru a fi 

capabili să îşi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze şi 

să se integreze eficient într-o societate dinamică.



ASOCIAŢIA "VITAS SERV" 3999/A/2012 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. TIMPULUI 

NR.1 BIS, JUD. TULCEA

Membrii Asociaţiei "VITAS SERV" doresc sa se asocieze în 

scopul :

ASOCIATIA ,, GRUP DE 

ACTIUNE LOCALA 

DOBROGEA DE NORD,, 

TULCEA

8857/A/2012 DA TULCEA LUNCAVITA

SAT MINERI, STR. BRĂILEI, 

NR.45, COMUNA 

SOMOVA, JUDEŢUL 

TULCEA

sprijinirea dezvoltarii comunitatilor prin promovarea cooperarii 

pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea si 

implementarea proiectelor si accesarea fondurilor europene, 

punând bazele identificarii nevoilor locale, ale întaririi 

capacitatii de dezvoltare si implementarii planului de 

dezvoltare locala în vederea îmbunatatirii guvernantei locale si 

a promovarii potentialului endogen al unui teritoriu din nordul 

Dobrogei reprezentat de unitatile administrativ teritoriale ale 

orasului Isaccea si comunelor Carcaliu, I.C. Bratianu, Grindu, 

Jijila, Luncavita, Niculitel, Smârdan, Valea Teilor, Vacareni.

ASOCIATIA @ DELTA- 

GEODEZIE, TOPOGRAFIE, 

CADASTRU@ TULCEA

5017/A/2007 TULCEA TULCEA STR, SALCIILOR NR. 11 A

consta in protejarea si promovarea drepturilor membrilor sai, 

privind exercitiul profesiei de geodez, pentru asigurarea 

protectiei si promovarea libertatilor drepturilor si intereselor 

legitime ale membrilor sai.

ASOCIAŢIA ”ADOPTĂ O 

DORINŢĂ”
28/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

FORESTIERULUI NR.8, 

CORP C7, CAMERA 2, 

JUDEŢ TULCEA

- organizarea, dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale, 

medicale, de recuperare, culturale, educaţionale, economice şi 

de mediu pentru diverse categorii de persoane, aflate în situaţii 

de risc social : copii cu dizabilităţi, tineri care părăsesc centrele 

de plasament la împlinirea vârstei de 18 ani, persoane cu 

handicap, victime ale traficului de persoane, persoane 

vârstnice, persoane care nu beneficiază de prestaţii sociale 

(pensii, ajutor social, cantina), familii aflate în dificultate (familii 

monoparentale, familii care au în îngrijire o persoană bolnavă, 

persoana cu nevoi speciale sau încadrată în gradul I de 

handicap, familii în care există violenţă domestică, abuz sau 

dependenţă de substanţe psiho-active), romi, deţinuţi, 

eliminând astfel una dintre cele mai dure forme ale excluziunii 

sociale; - dezvoltarea socio-economică în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru 

persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii 

vulnerabile prin înfiinţarea unor întreprinderi de economie 

socială.

ASOCIAŢIA ”CLUB SPORTIV 

DUNĂREA TULCEA”, 

conform Dovada 

disponibilitate denumire 

nr.181683 din 27.05.2020

39/A/2003 TULCEA TULCEA

Mun. Tulcea, str. Sofia 

Nădejde nr.20B, judeţ 

Tulcea

- organizarea si practicarea educatiei si a sporturilor, in toate 

formele sale, de catre persoane, indiferent de statutul lor ( 

amator sau profesionist) sau de grupa de varsta a acestora 

(copii, juniori sau seniori).

Asociaţia are ca scop 

desfăşurarea de activităţi 

sportive de fotbal, lupte, 

judo, natatie şi pentatlon 

modern, volei, handbal, 

baschet, arte marţiale, 

gimnastică, orientare, 

pescuit sportiv şi dans 

sportiv, respectiv selecţia 

şi pregătirea de sportivi în 

aceste domenii, precum şi 

participarea la competiţii 

sportive interne şi 

internaţionale.

ASOCIAŢIA ”ÎMPREUNĂ 

PENTRU CHILIA”
757/A/2020 TULCEA CHILIA VECHE

COMUNA CHILIA VECHE, 

STR. UNIRII NR.24, 

CAMERA 1, JUDEŢUL 

TULCEA

Scopul principal al Asociaţiei ”ÎMPREUNĂ PENTRU CHILIA”, este 

de a se implica în promovarea şi apărarea intereselor 

cetăţenilor în vederea creşterii calităţii vieţii conform 

standardelor eurepene şi al asigurării la un mediu sănătos, la 

asigurarea transparenţei instituţiilor publice în faţa 

cetăţeanului, la promovarea proiectelor de infrastructură de 

interes local şi regional, dezvoltarea de utilităţi publice, 

educaţie, sănătate, agrement, protecţie a mediului, spaţii verzi 

şi implicarea în susţinerea de proiecte de finanţare.



ASOCIAŢIA ”ÎMPREUNĂ 

PENTRU ROMÂNIA 

MODERNĂ” - FILIALA 

TULCEA

2609/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.304, BL.A1G, SC.C, 

ET.4, AP.19, JUDEŢ 

TULCEA

este de promovare şi susţinere a dezvoltării societăţii 

româneşti în toate domeniile sale şi în mod deosebit a 

sportului în diferitele sale forme, prin : - popularizarea şi 

promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional; - 

asigurarea cadrului legal, regulamentar, tehnic, material, 

organizatoric, precum şi condiţii de protecţie a celor care îl 

practică; - elaborarea şi implementarea unui sistem riguros de 

selecţie, pregătire şi de competiţie a sportivilor; - crearea de 

mijloace de identificare şi pregătire a sportivilor; - conlucrarea 

cu organele administraţiei publice centrale şi localer cu atribuţii 

în sport în scopul asigurării mijloacelor necesare pentru 

dezvoltarea sportului şi pregătirea sportivilor de performanţă, 

acordării sprijinuluui ştiinţific şi medical, pentru integrarea 

socială şi profesională a sportivilor; - realizarea unui dialog 

permanent cu autorităţile şi instituţiile statului, precum şi cu 

organizaţiile sindicale cu probleme de interes economic 

general, inclusiv prin participarea la elaborarea de acte 

normative şi participarea la elaborarea actelor legislative şi 

normative specifice; - crearea cadrului organizatoric propriu 

pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare între membrii 

organizaţiei.

ASOCIAŢIA ”ÎMPREUNĂ 

PENTRU SUFLET”
951/A/2020 TULCEA TULCEA

MUN. TULCEA, STR. 

GLORIEI NR.26, JUDEŢ 

TULCEA

Scopul asociaţiei este umanitar şi constă în : - organizarea, 

dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale, medicale, de 

recuperare, culturale, educaţionale, economice şi de mediu 

pentru diverse categorii de persoane, aflate în situaţii de risc 

social : copii cu dizabilităţi, tineri care părăsesc centrele de 

plasament la împlinirea vârstei de 18 ani, persoane cu 

handicap, victime ale traficului de persoane, persoane 

vârstnice, persoane care nu beneficiază de prestaţii sociale 

(pensii, ajutor social, cantină), familii aflate în dificultate (familii 

monoparentale, familii care au în îngrijire o persoană bolnavă, 

persoana cu nevoi speciale sau încadrată în gradul I de 

handicap, familii în care există violenţă domestică, abuz sau 

dependenţă de substanţe psiho-active), romi, deţinuţi, 

eliminând astfel una dintre cele maidure forme ale excluziunii 

sociale; - dezvoltarea socio-economică în vederea îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru 

persoanele dezavantajate sau făcând parte din categorii 

vulnerabile prin înfiinţarea unor întreprinderi de economie 

socială.

ASOCIAŢIA ”PESCARII DIN 

ILGANI”
25046/A/2018 TULCEA PARTIZANI

LOCALITATEA PARTIZANI, 

STR. DUNARII NR.69, 

COMUNA MALIUC, JUD. 

TULCEA

reprezentarea intereselor membrilor săi faţă de organele 

administraţiei de stat, de organismele interne şi internaţionale 

sau alte asociaţii şi instituţii cu care intră în relaţii prin 

activitatea lor, astfel încât activitatea de pescuit să se 

desfăşoare şi să se dezvolte în conformitate cu cerinţele Uniunii 

Europene.



ASOCIAŢIA ”PRINCIPESA 

DE VĂDASTRA”
26399/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ETERNITĂŢII 

NR.36, BL.N9, SC.B, ET.4, 

AP.20, CAM.1, JUD. 

TULCEA

Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes 

general şi local, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. Ea 

nu are caracter politic, sindical sau religios. Asociaţia are drept 

scop identificarea, reprezentarea şi promovarea sistematic şi 

unitar a intereselor membrilor săi, economice, tehnice şi 

juridice. Asociaţia ”PRINCIPESA DE VĂDASTRA” se doreşte a fi o 

organizaţie non-profit pentru o societate civilă deschisă, un 

organism neguvernamental, apolitic şi care are ca membrii 

fondatori persoane ce transmit cunoştinţe, studiază şi 

cercetează diferite aspecte sociale, culturale, etnografice, 

istorice, religioase din arealul românesc; în special din zona 

dobrogeană, zona fostului judeţ Romanati, zona localităţii 

Vadastra; în general din zona NORD-DUNĂREANĂ. Asociaţia 

doreşte să promoveze principiul egalităţii şanselor, elemente 

de integritate morală în domeniul umanitar, social, cultural, 

religios, să desfăşoare activitate de educaţie moral-civică, 

educaţie culturală, spirituală, de cercetare etnografică, istorică 

a comunităţii româneşti/ altei etnii din mediul rural/urban, să 

explice tinerilor ce reprezintă spiritual românesc şi în acelaşi 

timp să le acorde diverse forme de cunoaştere a romantismului 

sub toate aspectele. Un rol important îl va avea sprijinul moral 

şi material pentru persoanele cu posibilităţi reduse, cu venituri 

mici pentru persoanele defavorizate, marginalizate, fără 

deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, religie. Având în vedere 

schimbările societăţii româneşti în context european/universal 

şi evenimente istorice, culturale din spaţiul românesc pentru 

anul 2018, un rol important îl vor juca activităţile/acţiunile 

dedicate ”CENTENARULUI - 1918/2018-ROMANIA MARE”. 

ASOCIAŢIA ”TULCEA 

NOASTRĂ”
1103/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.314, BL.A5G, SC,.A, 

AP.3, JUDEŢ TULCEAS

Scopul principal al Asociaţiei ”TULCEA NOASTRĂ” se subscrie 

implicării în problemele ce privesc Municipiul Tulcea, 

referitoare Ia elaborarea strategiilor pe problemele dezvoltării 

urbanistice, socio-economice, culturale, sportive şi a calităţii 

vieţii, urmărind păstrarea patrimoniului arhitectural-urbanistic 

şi istoric, protecţia parcurilor şi mediului înconjurător.

ASOCIAŢIA ”UNITATE 

PENTRU SĂNĂTATE”
12808/A/2011 DA TULCEA

Municipiul 

Tulcea

Municipiul Tulcea, Aleea 

Stejarului nr.2, Bl.U6, 

Sc.B, Ap.1, Camera 1, 

judeţ Tulcea

Este acela de a ne asigura că niciunui pacient nu -i este refuzat 

dreptul de a fi : - corect informat, -competent tratat, - complet 

despăgubit pentru prejudiciile materiale şi morale ce -i sunt 

produse datorită malpraxisului medical şi a deficienîelor 

administrative survenite în furnizarea de servicii şi îngrijiri 

medicale.

ASOCIAŢIA „ NALBA 

PENTRU VIITOR”
15762/A/2012 TULCEA BAIA

COMUNA BAIA , STR.1 

DECEMBRIE , 

NR.112,JUDEŢ TULCEA

promovarea şi susţinerea învăţământului, educaţiei, ştiinţei, 

sportului, artelor, tradiţiilor, culturii pe teritoriul comunei Baia 

şi constă în acţiuni educative, umanitare şi social filantropice, 

urmărind realizarea următoarelor scopuri: susţinerea financiară 

a educaţiei şi învăţământului pentru copii şi tinerii de pe raza 

comunei Baia, elevarea omului şi combaterea ignoranţei prin 

morală şi cultură, sprijin mutual pentru membrii săi în toate 

împrejurările vieţii şi ajutorarea persoanelor şi grupurilor de 

persoane defavorizate prin acţiuni filantropice

ASOCIAŢIA „CENTER FOR 

ROMAN 

ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE STUDIES IN THE 

BLACK SEA (CERAHES)”,

20162/A/2015 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. PĂCII, NR. 

20, JUDEŢUL TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI "CENTER FOR ROMAN ARCHAEOLOGICAL 

HERITAGE STUDIES IN THE BLACK SEA (CeRAHeS)", constă in 

derularea de acţiuni care să vizeze cercetarea, cunoaşterea, 

promovarea, punerea în valoare şi protejarea patrimoniului 

arheologic, istoric, etnografic şi de mediu din Bazinul Marii 

Negre.

ASOCIAŢIA „EU. RO. 

DELTA”
52/A/2006 DA TULCEA ISACCEA

STR. CÂMPIA LIBERTĂŢII 

NR. 89BIS, JUD. TULCEA

. Scopul Asociatiei il constituie exprimarea si promovarea 

intereselor profesionale ale pescarilor si comerciantilor in 

domeniul pescuitului, procesarii, comercializarii si acvaculturii.

- prevenirea şi 

combaterea poluării 

mediului înconjurător şi 

conservarea 

biodiversităţii.

ASOCIAŢIA „FĂ BINE 

MEREU - BABADAG”
2195/A/2020 TULCEA BABADAG STR.REPUBLICII, NR. 155

de a se asocia în scopul de a sprijini familiile şi persoanele 

nevoiaşe din România.



ASOCIAŢIA „THE WINGS 

OF...”
22926/A/2016 DA TULCEA TULCEA

str. Isaccei, nr.53, bloc 

Star Residence 2, Sc.A, 

et.1, ap.4

De a oferi membrilor săi posibilitatea de a învăţa, a se 

perfecţiona şi de a se afirma pe planul dansului, de a 

reprezenta cu cinste dansul românesc la nivel internaţional, de 

a construi un mijloc de referinţă şi un model pentru şcolile şi 

cluburile similare din ţară, etc.

ASOCIAŢIA ACA 

DOBROGEA NALBANT
2018/A/2012 TULCEA NALBANT MOŞ ENCIU, NR. 17

sprijinirea intereselor proprietarilor de animale; -preluarea 

păşunii comunei în administraţie; -curăţării şi întreţinerii 

păşunii preluate;

ASOCIAŢIA ACS FLACĂRA 

MIHAIL KOGĂLNICEANU
1012/A/2012 TULCEA

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

INCINTA BAZEI SPORTIVE 

DIN LOCALITATEA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, 

COMUNA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, 

JUDEŢUL TULCEA

îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive (fotbal, handbal, 

volei, tenis de masă, tenis de câmp, atletism, baschet, ciclism), 

respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 

acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.

Art.2 alin. (1) Scopul 

asociaţiei sus menţionate 

îl constituie organizarea şi 

administrarea unor 

activităţi sportive, 

promovarea mai multor 

discipline sportive, 

inclusiv fotbal, cu drept 

de participare la 

activităţile şi competiţiile 

sportive organizate de 

asociaţiile sportive şi 

cluburile sportive 

judeţene şi naţionale, 

iniţiere concursuri şi 

competiţii fără caracter 

oficial.

ASOCIAŢIA 

ADMINISTRATIILOR 

PUBLICE LOCALE DIN 

DELTA DUNARII

838/A/1999 TULCEA SULINA
STR.I, NR.180, JUD. 

TULCEA

întărirea rolului Ad. locale, a dreptului şi a capacităţii efective 

de a soluţiona şi gestiona în cadrul legii în numel propriu şi în 

interesul populaţieilocale o parte importantă a treburilor 

publice, perfecţionarea tehnicilotr şi metodelor de lucru.

ASOCIATIA AEGYSSUS 

2000 TULCEA
5003/A/2007 TULCEA TULCEA

STR. CONSTRUCTORILOR, 

NR.8, BL.Z1, SC.B, AP.8
-nu este mentionat

ASOCIATIA AGRODELTA 

SIREASA
415/A/2000 TULCEA COM CATALOI 

sa primeasca contributiile in numerar ale membrilor asoc. in 

scopul cump. de actiuni ale soc.

ASOCIAŢIA AI SUCCES 451/A/2021 TULCEA

SAT RAHMAN, 

COMUNA 

CASIMCEA

STR.PRINCIPALĂ, NR.17C

- de a identifica, concepe şi implementa acţiuni vizând 

dezvoltarea economică şi socială la nivel regional, cu 

respectarea principiilor dezvoltării durabile;- progresul social, 

condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui 

individ;- protejarea eficientă a mediului;- utilizarea naţională a 

rezervelor naturale;- păstrarea unui nivel ridicat şi sigur de 

creştere economică şi ocupare a forţei de muncă

ASOCIATIA AL ALC ANON 794/A/2003 TULCEA TULCEA

STR. PACII,NR.121, 

BL.128, SC. C, AP.1, JUD. 

TULCEA

-asociatia se instituie ca un cadru de intilnire, elaborare ºi 

acþiune în comun a tuturor persoanelor, instituþiilor, 

organiyaþiilor interesate / implicate în combaterea 

alcoolismului ºi celorlalte toxicomanii .

ASOCIAŢIA ALEXANDRU 

CIUCURENCU - 

CIUCUROVA

9406/A/2009 TULCEA CIUCUROVA

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.



ASOCIAŢIA ALTGEN 23092/A/2017 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. NICOPOL 

NR.13, JUD. TULCEA

7.1. Scopul Asociaţiei este dezvoltarea unei societăţi bazate pe 

valoare prin conceperea, promovarea şi desfăşurarea unor 

activităţi şi proiecte de educaţie formală, informată şi 

nonformală, în România şi în străinătate, ce urmăresc 

dobândirea de către copii, tineri şi adulţi a competenţelor, 

aptitudinilor şi abilităţilor necesare dezvoltării personale şi 

profesionale, în vederea atingerii obiectivelor propuse de 

aceştia, pentru integrarea socio-profesională şi cetăţenie 

activă. Totodată desfăşoară activităţi de interes comunitar 

general, pentru protejarea, susţinerea şi promovarea valorilor, 

obiceiurilor, tradiţiilor, şi obiectivelor locale şi naţionale. 7.2. 

Prin activităţile şi programele derulate, Asociaţia ALTGEN se 

orientează către acumularea de cunoştinţe teoretice şi practice 

atât de către participanţi copii, tineri, adulţi) cât şi de către 

organizatori şi profesori prin organizarea şi/sau participarea la 

cursuri, conferinţe, congrese, workshop-uri şi seminarii locale şi 

internaţionale, stagii de perfecţionare profesională în vederea 

unei instruiri continue, precum şi elaborarea de studii şi lucrări 

de cercetare. 7.3. Asociaţia ALTGEN promovează valorile care 

ţin de egalitatea de şanse a membrilor comunităţii şi, în acelaşi 

timp, promovează activităţii de combatere a excluziunii sociale. 

Scopul asociaţiei este nepatrimonial, cu caracter educativ-

informativ, cultural şi filantropic.

ASOCIATIA ALTONA 

CERNA
16794/A/2011 TULCEA COM. CERNA

organizarea de evenimente si proiecte culturale, sociale, civice 

si turistice cu caracter local, national si international, precum si 

alte activitatii conexe acestora.

ASOCIAŢIA AMBASADORII 

DUNĂRII
25012/A/2017 TULCEA

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

LOCALITATEA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, STR. 

MIHAI EMINESCU NR.94, 

JUD. TULCEA

ASOCIAŢIA AMBASADORII DUNĂRII se înfiinţează în scopul 

creării şi consolidării capacităţilor de dezvoltare durabilă a 

comunităţilor, iniţierea, promovarea şi implementarea 

programelor de dezvoltare economico-socială, educative, de 

sănătate, cultural-ştiinţifice, de învăţământ, a valorilor civice şi 

umanitare, implementării unor strategii şi procese de 

prevenţie, limitare sau îndepărtare a efectelor temporare sau 

permanente ale situaţiilor care contribuie la excluziunea 

socială, reducerea sărăciei, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 

protejarea şi capacitarea comunităţilor în procesul de luare a 

deciziilor, prevenirea şi combaterea violenţei de orice fel şi în 

special a violenţei domestice, acţiuni de voluntariat în orice 

domeniu, ameliorarea stării de sănătate a grupurilor ţintă prin 

art-terapie, sprijinirea victimelor rezultate din conflicte şi 

dezastre, punând accent pe implicarea femeilor şi a tineretului 

din zona rurală şi urbană, a grupurilor defavorizate precum şi 

implicarea tuturor persoanelor din zona rurală şi urbană în 

scopul acumulării şi transmiterii cunoştinţeelor, formării şi 

susţinerii calităţilor de lider şi creşterea unor generaţii ce vor 

perfecţiona managementul resurselor cultural-tradiţionale şi 

care asigură dezvoltarea durabilă a ţării, organizarea 

schimburilor de experienţă şi a mobilităţilor naţionale şi 

transnaţionale pe piaţa muncii pentru persoanele din mediul 

rural şi urban, inclusiv dezvoltarea antreprenoriatului pentru 

toate categoriile de varsta.



ASOCIAŢIA 

AMENAJĂRILOR PISCICOLE 

DELTA DUNĂRII

15927/A/2010 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.6 MARTIE , F.N. 

CAMERA 1 , JUDEŢ 

TULCEA

de a promova şi apăra unitar interesele proprii în relaţiile cu 

autorităţile publice şi alte persoane fizice si juridice în 

realizarea şi promovarea interesului lor,precum şi în relaţiile cu 

alte organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate. Totodată ei 

urmăresc asigurarea unei cât mai bune colaborări cu 

organismele guvernamentale în ceea ce priveşte 

iniţierea,elaborarea şi promovarea programelor de 

dezvoltare,cooperare economică şi participarea în structurile 

de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea 

Europeană

ASOCIAŢIA 

ANSAMBLURILOR, 

ORCHESTRELOR ŞI 

GRUPURILOR FOLCLORICE 

PROFESIONISTE DIN 

ROMÂNIA

10738/A/2009 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. MIRCEA 

VODĂ NR.67

Coordonează, îndrumă şi orientează din punct de vedere 

metodologic activitatea de promovare şi valorificare a culturii 

tradiţionale, a creaţiei populare contemporane la nivel zonal şi 

naţional, iniţiază proiecte în domeniul educaţiei permanente a 

culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane.

ASOCIAŢIA 

ANUMAESTIVAL
2019/A/2012 TULCEA C.A. ROSETTI

Asociaţia "ANIMAESTIVAL" din comuna C.A.ROSETTI, jutetul 

Tulcea este sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică a 

efectivelor, prin reproducţie dirijată - cu accent pe 

însămânţarea artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, 

colaborând cu Direcţia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 

Tulcea, şi organele sale de specialitate, cu alte instituţii şi 

organizaţii din ţară şi din străinătate.

ASOCIAŢIA APICOLĂ 

FILEOMERA
16925/A/2011 TULCEA CIUCUROVA

COMUNA CIUCUROVA , 

JUDEŢ TULCEA

de a apăra şi sprijini interesele crescătorilor de albine , de a 

promova şi dezvolta exploataţiile apicole , de a promova 

produsele apicole pe pieţele interne şi externe.

ASOCIAŢIA APICOLĂ 

MUNŢII MĂCINULUI -

DUNĂREA VECHE

26799/A/2018 TULCEA CARCALIU STR. CENTRU, NR.82

Asigurarea cadrului organizatoric în vederea comercializării 

produselor apicole, a condiţiilor care să faciliteze dezvoltarea 

unei apiculturi profesioniste de către membrii săi, prin 

susţinerea intereselor acestora atât în fata organelor legislative 

si executive de drept public sau privat, precum si creşterea 

competitivităţii produselor apicole prin sporirea gradului de 

tehnologizare a apicultorilor membri.

ASOCIAŢIA APICOLĂ ZONA 

SUD EST
4/A/2012 TULCEA TULCEA,

TULCEA, STR. BABADAG, 

NR.12, BL.6, SC.B, AP.3, 

JUDEŢUL TULCEA

Elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector apicol, agricol şi zootehnic 

competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică.

ASOCIAŢIA ARMATORILOR 

DE NAVE DE AGREMENT 

TULCEA

1545/A/2020 TULCEA TULCEA

TUYLCEA, STR. HORIA 

NR.2, CAM. 2, JUDEŢ 

TULCEA

Organizarea şi reprezentarea armatorilor de nave de agrement 

din turism, aşa cum au fost ele definite de către A.N.R., ca nave 

de clasa a II-a. Protejarea interesului general al armatorilor de 

nave de agrement din turism în vederea îmbunătăţirii serviciilor 

prestate, reprezentării intereselor membrilor în faţa 

autorităţilor locale şi centrale, alături de identificarea şi 

promovarea oportunităţilor reale de creştere a potenţialului 

turistic din zona oraşului Tulcea şi Deltei Dunării.

ASOCIATIA ARTISTILOR 

PLASTICI "ANCORA"
2205/A/2001 TULCEA TULCEA

PIATA INDEPENDENTEI, 

NR.1, CASA DE CULTURA 

A SINDICATELOR

-sprijinirea membrilor ei pentru realizarea unor activitati in 

interes general.

ASOCIAŢIA ASCENTIN 21213/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ISACCEI 

NR.119, CORPUL C1, 

PARTER, JUDEŢUL 

TULCEA

Asociaţia ASCENTIN din România are ca scop identificarea, 

conceperea si implementarea de acţiuni vizând dezvoltarea 

economica si sociala la nivel regional.



ASOCIAŢIA AŞEZĂMÂNTUL 

CULTURAL CÂINELE ENOT
23208/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VICTORIEI 

NR.22, JUD. TULCEA

Membri asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca scop propus 

acela de a promova statutul persoanelor care desfăşoară 

activităţi artistice, de a încuraja comunicarea şi dialogul între 

aceştia, de a promova spaţiile culturale şi arta în sine, de a 

organiza evenimente artistice, incluzând exemplificativ dar nu 

limitativ teatru, pictura, muzica, literatura, etc.

ASOCIAŢIA ASISTENŢEI 

RUTIERE FILIALA 

JUDEŢEANĂ TULCEA

9547/A/2009 TULCEA TULCEA

STR. ALEEA ALBATROS 

NR.6, BL.C7, SC.D, ET.1, 

AP.4

este extinderea la nivel naţional a asociaţiei şi susţinerea, 

administrarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

asistenţă rutieră şi de club, sportive de masă şi de performanţă 

din domeniul automobilismului sportiv, pentru membrii săi din 

judeţ.; reprezentarea Asociaţiei Asistenţei Rutiere (A-CAR) în 

toate activităţile pe care aceasta le întreprinde şi faţă de orice 

terţ, pe teritoriul judeţului Tulcea; promovarea serviciilor de 

asistenţă rutieră ale Asociaţiei Asistenţei Rutiere (A-CAR), în 

judeţul respectiv; promovarea reglementărilor şi normelor 

tehnice care să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor în 

domeniul asistenţei rutiere; dezvoltarea interesului 

conducătorilor auto, al organelor administrative locale şi 

centrale pentru organizarea unei asistenţe rutiere în condiţii de 

calitate şi siguranţă ridicate, la nivelul standardelor europene; 

îmbunătăţirea sau crearea cadrului legislativ care să susţină 

scopul Asociaţiei Asistenţei Rutiere, acela de acordare a 

asistenţei tehnice rutiere membrilor săi sau simpatizanţilor, în 

spaţiul european; elaborarea, promovarea şi realizarea de 

programe privind specializaarea şi perfecţionarea membrilor 

Asociaţiei Asistenţei Rutiere în domeniile de interes ale 

acesteia; promovarea şi susţinerea participării membrilor 

Asociaţiei Asistenţei Rutiere, precum şi a altor persoane care 

activează în domeniile de interes ale acesteia la manifestări 

ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, 

colocvii, târguri, expoziţii sau alte reuniuni) din ţară şi din 

străinătate, în domeniile de interes; organizarea unor 

manifestări în interesul membrilor Asociaţiei Asistenţei Rutiere; 

facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei 

ASOCIATIA AUTOTRANS 

JUNIOR
11164/A/2005 TULCEA MACIN STR.MIRCEA VODA,NR.4

ASIGURAREA TRANSPORTULUI ELEVILOR DIN LOCALITATILE 

LIMITROFE ALE ORASULUI MACIN , CATRE SCOLILE PE CARE LE 

FRECVENTEAZA

ASOCIATIA AUTO-TRANS 

LUNCAVITA
2148/A/2020 TULCEA

COM. 

LUNCAVIŢA

STR. LA CHERHANA, 

NR.38

desfăsurarea actiunilor privind promovarea transportului, in 

special a utilizarii transportului in comun; dezvoltarea 

turismului zonal si nu numai, prin vizitarea locasurilor de cult, a 

siturilor istorice, a turismului culinar care este intr-o mare 

expansiune in zona dobrogei; protejarea mediului inconjurator, 

a prevenirii poluarii mediului sub toate aspectele; cooperare cu 

alte entitati similare din zona si din tarÒ, care promoveaza 

transportul in comun, ecologic si cel pe apa, in special pe 

Dunare in scop recreativ

ASOCIAŢIA AVÂNTUL - 

CEAMURLIA DE JOS
9412/A/2009 TULCEA

CEAMURLIA DE 

JOS

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social-culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIAŢIA BALKAN 

YOUNG PROFESSIONALS
14996/A/2011 TULCEA

Bucureşti, 

sector 1

Bucureşti, str. Putul lui 

Zamfir nr.37, Etaj 4, biroul 

25, sector 1.

este ştiinţific, nepatrimonial cu caracter filantropic. Scopul 

principal al Asociaţiei constă în înfiinţarea şi punerea în 

funcţiune în România a unei asociaţii non-profit, cu denumirea 

"Balkan Young Profesionals", pentru a fi preluate acţiuni de 

business de orice natură, în scopul creării de evenimente de tip 

forum şi în special a unui mediu extins în care cadre de 

conducere şi din managementul superior vor intra în contact 

pentru a schimba puncte de vedere şi pentru schimbul de 

experienţă, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea şi spiritul 

antreprenorial din România.



ASOCIATIA BEETLE BIKE 22841/A/2017 TULCEA
Oraş Măcin, 

jud. tulcea 
str. Cetăţii, nr.39

desfasurarea acţiunilor destinate promovării turismului, în 

general si a mersului si turismului pe bicicleta, în special, a 

sporturilor montane si nautice, protectia mediului, promovarea 

culturii si traditiilor locale, promovarea tineretului si 

dezvoltarea societatii civile. Asociaţia Beetle Bike va promova, 

apăra si reprezenta unitar interesele membrilor săi precum si 

acţiunile de cooperare ale membrilor respectivi, va identifica, 

reprezenta si promova sistematic si unitar interesele 

economice, administrative, tehnice si juridice necesare realizarii 

propriilor obiective.					

ASOCIAŢIA BELLA VITA 

SULINA
2347/A/2012 TULCEA SULINA

Sulina, str. a II-a, nr.282, 

Sc.A, Et.2, Ap.11, judeţ 

Tulcea

Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes 

general şi local, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. Ea 

nu are caracter politic, sindical sau religios. Asociaţia are drept 

scop identificarea, reprezentarea şi promovarea sistematic şi 

unitar a intereselor membrilor săi, economice, tehnice şi 

juridice şi apărarea intereselor în sectorul de creştere şi 

ameliorare a animalelor precum şi ridicarea nivelului de viaţă al 

membrilor săi.

ASOCIAŢIA BEŞTEPEANCA 9414/A/2009 TULCEA BEŞTEPE

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social - culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIATIA BIOMARINE 

SULINA
5009/A/2007 TULCEA SULINA

STR. A I-A C-DOR. EUGEN 

BOTEZ, NR.188, SC.C, 

ET.3, AP.12

-de a activa in domeniul protectiei mediului, mentinerea 

biodiversitatii prin conservarea speciilor si ecosistemelor cheie, 

precum si a peisajelor submarine si terestre din zona costiera si 

promovarea de masuri economice sustenabile in contextul 

dezvoltarii durabile locale.

ASOCIAŢIA BIONUTRIM 10739/A/2009 TULCEA TULCEA STR. LIBERTĂŢII NR.84A,

Este de asistenţă şi sprijin material, financiar, caritabil acordat 

elevilor, studenţilor, absolvenţilor de studii universitare, 

medicilor, asistenţilor, cabinetelor medicale, spitalelor şi 

tuturor persoanelor sănătoase şi bolnave.

ASOCIATIA C.A.R. CRAPINA 

VACARENI
15644/A/2007 TULCEA

COMUNA 

VACARENI
vizeazã sprijinirea ºi întrajutorarea financiarã a membrilor sãi.

ASOCIATIA C.O.D. POZITIV 

CONSTRUCTIV SD122
23363/A/2016 TULCEA

SAT.RACHELU, 

COM. 

LUNCAVITA

PACII,NR.42

Organizarea de acţiuni si activitati in scopul imbunatatirii 

educaţiei copiilor in spaţiul public, public-privat sau in privat 

promovând principii, (comunicare, ordine, disciplina, 

demnitate, onoare, bun-simt etc.) cu respectarea drepturilor si 

libertăţilor omului de pretutindeni.



ASOCIAŢIA CADRELOR 

MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI 

ÎN RETRAGERE 

”ALEXANDRU IOAN CUZA” 

- FILIALA JUDEŢEANĂ 

TULCEA ”CONTRAAMIRAL 

IACOB BĂLAN”

25642/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

PROGRESULUI, NR.33 - 

CERCUL MILITAR - 

PAVILIONUL A, CAMERA 

E10, JUD. TULCEA

- reprezintă şi apără drepturile şi interesele cadrelor militare în 

rezervă şi în retragere, ale familiilor acestora, în relaţiile cu 

M.Ap.N, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, centrale şi 

locale, precum şi cu organizaţii similare din ţară şi străinătate. 

Realizează cu prioritate cerinţele cultivării patriotismului, 

înfăptuirii aspiraţiilor membrilor săi în domeniile militar şi de 

protecţie socială; - cultivarea dragostei faţă de patrie, 

ataşamentul faţă de simbolurile sacre şi idealurile poporului 

român şi armatei sale, a respectului faţă de Imnul de Stat şi 

Drapelul naţional; - promovarea spiritului de unitate, 

demnitate şi respect reciproc, în scopul menţinerii unui dialog 

bazat pe principiul camaraderiei şi colegialităţii în conformitate 

cu prevederile Statutului Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă 

şi în Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”; - participarea la acţiunea 

de identificare, conservare şi popularizare a monumentelor 

istorice şi locurile de cinstire a eroilor patriei, la activităţile 

prilejuite de aniversarea evenimentelor istorice naţionale şi de 

omagiere a marilor personalităţi din trecutul istoric al,poporului 

nostru şi de pe teritoriul judeţului; - stimularea acţiunilor de 

întreţinere a cimitirelor şi parcelelor militare; - protecţia socială 

a cadrelor militare pensionate şi a familiilor acestora; - 

realizarea şi întreţinerea unor relaţii de colaborare cu asociaţii 

similar de pe teritoriul judeţului, prin informari, schimburi de 

experienţă, vizite, sau acţiuni în comun; - realizarea unei 

imagini corecte a activităţilor noastre în faţa societăţii civile şi 

permanente cu instituţiile mass-media; - realizarea unor 

legături de bună colaborare cu organele locale, instituţii ale 

statului şi unităţile militare din judeţ.

ASOCIAŢIA CARABURUND 15868/A/2006 TULCEA COMUNA BAIA

COMUNA BAIA , 

STR.REPUBLICII NR.20 , 

BLOC I.A.S. , JUDEŢ 

TULCEA

activităţi de conservare a biodiversităţii şi protecţiei faunei de 

interes piscicol , precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a 

acesteia prin pescuit sportiv , organizarea de reuniuni , 

conferinţe , simpozioane , expoziţii şi alte manifestări în ţară şi 

în străinătate

ASOCIATIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC ,, 

SANITARI,, MACIN

15834/A/2006 DA TULCEA MACIN STR. MRCEA VODA NR. 34 Sprijinirea si intrajutorarea financiara a mebrilor sai

ASOCIATIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

PENSIONARILOR MACIN

15937/A/2013 DA TULCEA MACIN
STR.WALTER 

MARACINEANU,NR.12

ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI RAMBURSABILE. AJUTOAREA 

NEREAMBURSABILE, AJUTOARE DE TRATAMENT SI DIFERITE 

ACTIVITATI CULTURALE

ASOCIATIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

PENSIONARILOR SULINA 

(C.A.R.P.SULINA)

2256/A/2004 TULCEA SULINA
STR. A II A, BL.2, SC. A, 

AP.1

-sprijinirea membrilor prin acordarea de imprumuturi 

rambursabile .

ASOCIAŢIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

PENSIONARILOR TULCEA, 

conform dovada de 

disponibiltate a denumirii 

emisăde MJ : numărul 

183935 eliberată la data 

de 13.08.2020

9051/A/2008 TULCEA

TULCEA, STR. 

FRUMOASA 

NR.6, JUD. 

TULCEA

Tulcea, str. Gloriei nr.5, 

judeţ Tulcea

AJUTORAREA FINANCIARA, MATERIALA, SI SPIRITUALA A 

MEMBRILOR SAI, PRIN ASIGURAREA UNOR FACILITATI 

ACORDATE ACESTORA.

ASOCIATIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

SALARIATILOR 

,,COOPERATIVA DE 

CONSUM MACIN ,,

15936/A/2013 DA TULCEA MACIN STR.MIHAI BRAVU,NR.28
ACORDAREA DE IMPRUMUTURI CU O DOBINDA CARE SA SE 

REINTOARCA LA FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR ETC

ASOCIATIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC A 

SALARIATILOR SC 

AGROINDUSTRAIALA 

MACIN

15935/A/2013 DA TULCEA MACIN STR.1DECEMBRIE,NR.141
ATRAGEREA IN RÎNDUL MEMBRILOR PE BAZA LIBERULUI 

CONSIMTAMÎNT , AUNUI NR. CIT MAI MARE DE PERSOANE



ASOCIAŢIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC 

ÎNVĂŢĂMÂNT MĂCIN

15835/A/2006 TULCEA MACIN
STR. MIHAI 

BRAVU,BL.14,SC.B,AP.3,
Sprijinirea si intrajutorarea financiara a membrilor sai.

ASOCIAŢIA CASA DE 

AJUTOR RECIPROC 

SOLIDARITATEA TULCEA, 

cu dovada de 

disponibilitate nr.168713 

din 11.06.2018

9418/A/2009 TULCEA TULCEA STR. LUPENI NR.33 Sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi.

ASOCIAŢIA CASA 

DOBROGEANĂ
1139/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. LIVEZILOR 

NR.2C, JUDEŢUL TULCEA

Scopul nostru este de a aduce o raza de lumină în viaţa 

persoanelor vârstnice, care nu au parte de o îngrijire adecvată 

în ceea ce priveşte situaţia lor (fizică, psihică, emoţională, etc).

ASOCIAŢIA CASEI DE 

JUTOR RECIPROC 

AGRICULTORUL TULCEA

14392/A/2011 TULCEA TULCEA STR.MAHMUDIEI, NR. 8 sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi

ASOCIAŢIA CAVALERII 

TRACI
25834/A/2018 TULCEA SAT NUFĂRU

SAT NUFĂRU, STR. 

INDEPENDENŢEI NR.3, 

JUD. TULCEA

- Implicarea în acţiuni umanitare de sprijinire a orfanilor şi a 

persoanelor aflate în nevoie, în organizare de competiţii 

sportive şi culturale; - Cercetarea şi studierea culturilor 

europene (limbilor străine, tradiţiilor, religiilor şi istoriei); - 

Studierea comportamentului social al vechilor civilizaţii din 

epoca Egiptului Antic până în prezent; - Crearea unei lumi în 

care fiecare fiinţă umană să se poată realiza în întregime, într-o 

dezvoltare armonioasă şi echilibrată a tuturor posibilităţilor 

sale; - Să favorizeze evoluţia spirituală prin promovarea muncii 

cu caracter personal, în cercetarea, dezvoltarea, aprofundarea 

cunoaşterii vechilor practici şi a cunoştinţelor filozofice, 

spirituale cu respectarea legilor locului; - Conlucrarea cu alte 

ONG-uri, instituţii sau alte persoane fizice sau juridice, din ţară 

sau din străinătate pentru o mai bună înţelegere a 

comportamentului social al vechilor civilizaţii din epoca 

Egiptului Antic până în prezent şi a istoriei culturilor europene, 

a simbolurilor şi a tradiţiilor legate de această dimensiune; - 

Răspândirea în scop educativ a cercetărilor, adaptarea lor la 

condiţiile prezente pentru dezvoltarea culturală, ştiinţifică şi 

socială a oamenilor şi a binelui umanităţii şi colaborarea cu alte 

ONG-uri, instituţii sau alte persoane fizice sau juridice, din ţară 

sau din străinătate, în vederea realizării scopului propus; - 

Solidaritate şi acordarea de sprijin tehnico-material pentru 

proiecte de caritate.

ASOCIATIA CENTERFAR-

NGO TULCEA
3197/A/2005 radiata TULCEA TULCEA

STR. DOCHIEI, NR.44, 

JUD. TULCEA

Scopul si obiectivele asociatiei sunt enuntiative si nu limitative, 

organizatia isi poate indeplini toate actiunile ce se raporteaza in 

mod direct sau indirect la obiectul de activitate ori concurand 

la realizarea acestuia. Pentru aceasta poate constitui retele 

regionale, nationale si internationale, ori poate intra in orice tip 

de colaborarea utila scopului sau in domeniile : sector 

neguvernamental, cooperare regionala si internationala, social, 

cultural, invatamant.

ASOCIATIA CENTRU DE 

ASISTENTA PENTRU 

AFACERI SULINA

1979/A/2008 TULCEA SULINA
SULINA STR. A-I-A 

NR.188, SC.B, ET.2, AP.7

Sprijinirea Dezvoltarii activitatii economice si a investitiilor in 

Romania, sustinerea dezvoltarii mediului de afaceri regional si 

local



ASOCIAŢIA CENTRUL 

ACADEMIC PENTRU O 

SOCIETATE INTELIGENTĂ 

ŞI DURABILĂ

401/A/2020 TULCEA NALBANT

SAT NALBANT, STR. 

LIBERTĂŢII NR.16, JUDEŢ 

TULCEA

a) Servicii de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniile de 

activitate ; social (învăţământ, sănătate, protecţie socială, 

sindicate), economic, politic, cultură, mass media şi relaţii 

internaţionale. Domeniile de activitate pot fi extinse prin 

hotărâre a Consiliului Director; b) cristalizarea unui punct de 

vedere românesc în domeniile de activitate ale asociaţiei; c) 

derularea de activităţi de învăţământ şi de formare 

profesională; d) promovarera şi consolidarea valorilor 

democratice, culturale şi umane; e) educarea financiară, 

politică şi responsabilizarea populaţiei şi a societăţii civile în 

asumarea conştientă a deciziilor strategice.

ASOCIATIA CENTRUL DE 

CONSULTANTA 

ECOLOGICA SI SOCIALA 

ACCES 21

735/A/2001 TULCEA -

Tulcea, str. Mircea Vodă 

nr.17, Bl.38, Sc.A, Ap.18, 

jud. Tulcea.

Scopul consta in consultanta in domeniul acologic,consultanta 

in domeniu social

Se completează  Art.6 cu : 

6.1. Consultanţă în 

domeniul ecologiei, pct.b) 

Activităţi specifice 

protecţiei mediului 

înconjurător cu textul : 

"Elaborarea studiilor 

pentru protecţia mediului 

: rapoarte de mediu (RM), 

rapoarte privind impactul 

asupra mediului (RIM), 

bilanţuri de mediu (BM), 

rapoarte de amplasament 

(RA, rapoarte de 

securitate (RS) şi studii de 

evaluare adecvată (EA)". 

ASOCIAŢIA CENTRUL DE 

MEDIERE DELTA
16003/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIRCEA 

VODĂ NR.50, JUD. 

TULCEA

Asociaţia C.M.D. are drept scop : - reprezentarea intereselor 

profesionale ale mediatorilor, precum şi protejarea statutului 

profesional al acestora;

ASOCIAŢIA CENTRUL 

MEDICO SOCIAL 

MAHMUDIA

15877/A/2015 TULCEA
COMUNA 

MAHMUDIA

COMUNA MAHMUDIA, 

STR. DUNARII NR.22, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei este: desfăşurarea de activităţi de interes 

general sau comunitar, după caz, în beneficiul următoarelor 

categorii de persoane: copii, persoane în vârstă, persoane 

aflate în căutarea unui loc de muncă, oameni dezavantajaţi 

fizic, săraci şi defavorizaţi, bolnavi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi 

şi familiile acestora, victime ale violenţei în familie, precum şi 

alte categorii de persoane aflate în dificultate. Beneficiarii 

serviciilor asociaţiei sunt în general din judeţul Tulcea, dar şi din 

alte judeţe ale ţării.

ASOCIAŢIA CENTRUL 

PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILĂ DELTA NOVA

17936/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.178, BL.A12, SC.B, 

AP.13, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în 

comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 

regional ori al furnizării in comun a unor servicii private, 

precum si in scopul de a facilita cooperarea între unităţile 

administrativ - economice partenere, pentru exercitarea în 

comun a competenţelor ce le revin prin lege, cu respectarea 

principiilor dezvoltării durabile :

ASOCIAŢIA CENTRUL 

REGIONAL DE RESURSE 

PENTRU ECONOMIE 

SOCIALĂ - TULCEA

17162/A/2013 TULCEA SAT LETEA

SAT LETEA, COMUNA 

C.A.ROSETTI, JUD. 

TULCEA

Scopul Asociaţiei Centrul Regional de Resurse pentru Economie 

Socială- Tulcea este de acţiona în sensul promovării economiei 

sociale din regiune şi de a asigura sprijinul necesar înfiinţării, 

mcţionării, promovării şi dezvoltării iniţiativelor de 

antreprenoriat social din zonă.



ASOCIAŢIA CERTA - 

CONTINUING EDUCATION, 

RESOURCES & TRAINING 

ASSOCIATION

517/A/2012 TULCEA TULCEA

localitatea Cataloi, str. 

Principală, nr.79, Comuna 

Frecăţei, jud. Tulcea.

Organizarea de cursuri de formare profesională, calificare, 

recalificare, specializare, perfecţionare; participarea la 

programe de formare profesională în ţară şi străinătate; 

promovarea, elaborarea şi implementarea de proiecte 

educaţionale, finanţate din fonduri comunitare, de interes 

local, regional, naţional şi internaţional; acordarea de 

consultanţă pentru identificarea surselor de finanţare, 

elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri 

comunitare.

ASOCIAŢIA CHILIA 09 - 

TULCEA
9380/A/2010 TULCEA CHILIA VECHE

SAT CHILIA VECHE, 

COMUNA CHILIA VECHE

Identificarea, reprezentarea şi promovarea sistematic şi unitar 

a intereselor economice, tehnice şi juridice a membrilor săi, în 

sectorul de executare a măturilor şi rogojinelor, precum şi 

ridicarea nivelului de viaţă al membrilor săi.

ASOCIATIA CHINOLOGICA 

,, JUSTICE ,, TULCEA
5002/A/2007 TULCEA TULCEA

ST. PODGORIILOR, 

NR.108 A

-sa incurajeze si sa promoveze cresterea animalelor de rasa a 

caror stare de sanatate si aspect morfologic este corespunzator 

exigentelor standardelor si care sunt capabile sa lucreze 

potrivit calitatilor specifice;

ASOCIAŢIA CIVICĂ A 

COZACILOR DUNĂRENI, 

conform disponibilităţii 

denumirii nr.174246din 

29.03.2019.

15998/A/2014 TULCEA
SAT DUNĂVĂŢU 

DE JOS

SAT DUNĂVĂŢU DE JOS, 

STR. DUNĂRENI NR.48, 

COMUNA MURIGHIOL, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul Asociaţiei este de a constitui şi susţine o structură 

organizaţională şi comunicaţională în vederea garantării 

practicării eficiente şi raţionale a pescuitului, acvaculturii si 

ecoturismului deltaic, precum şi pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor de prelucrare şi valorificare a produselor specifice 

activităţilor desfăşurate.

Asociaţia civică a cazacilor 

dunăreni are scopul de a 

contribui şi promova o 

entitate organizaţională şi 

comunicaţională distinctă 

în vederea susţinerii şi 

apărării intereselor legale

ASOCIAŢIA CLOPOŢELUL 

DOBROGEAN CONSTIINTA 

OAMENI ŞI FAPTE

21052/A/2015 TULCEA GRECI STR. INDUSTRIEI, NR. 2,

a)Organizarea, dezvoltarea şi furnizarea de servicii sociale, 

medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu în 

special la nivel comunitar, pentru diverse categorii de persoane 

aflate în situaţii de risc social: persoane vârstnice, persoane cu 

handicap, copii orfani, abandonaţi, familii aflate în dificultate, 

ocrotirea, asistenţa şi integrarea romilor în comunitate, alte 

categorii de persoane defavorizate.

ASOCIAŢIA CLUB BĂRCI 

MOTOARE REPARAŢII 

RECONSTRUCŢII 

LEGISLAŢIE - DELTA 

DUNĂRII

25378/A/2018 TULCEA TULCEA

Localiatea Nufăru, 

str.Domniţa Maria, nr.5, 

jud.Tulcea

1) Asociaţia s-a constituit în scopul Promovării Intereselor 

Proprietarilor de Ambarcaţiuni. 2) Asociaţii declară că interesul 

comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul 

general al proprietarilor de ambarcaţiuni.

ASOCIAŢIA CLUB PRIVAT 

DELTA
24124/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ISACCEI 

NR.2, CORP D, PARTER, 

ZONA 2, JUD. TULCEA

Scopul Club Privat Delta este de a contribui la promovarea 

oportunităţilor de afaceri din Judeţul Tulcea şi Delta Dunării 

între membrii săi, de a facilita colaborarea dintre membrii Club 

Privat Delta şi de a promova şi apăra interesele legitime ale 

acestora.

ASOCIAŢIA CLUB PRIVAT 

THE BAKERS
23356/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. GAVRILOV 

CORNELIU NR.189, ETAJ 

1, CAMERA 2, JUD. 

TULCEA

Scopul Club Privat The Bakers este de a contribui la 

promovarea oportunităţilor de afaceri din Jud. Tulcea si Delta-

Dunarii intre membrii sai, de a facilita colaborarea dintre 

membrii Club Privat The Bakers si de a promova si apară 

interesele legitime ale acestora.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

"CLUB POKER ARENA"
2017/A/2012 DA TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALEEA 

CRISTINA, SPATE BLOC 5, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul principal al Clubului Sportiv este de a asigura posibilităţi 

de educare şi instruire practică în domeniul jocurilor de noroc.



ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

"DELTA POL" TULCEA
15719/A/1997 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.2, JUDEŢUL TULCEA

Desfăşoară activităţi sportive, prin pregătirea de sportivi 

amatori, participarea la competiţii sportive inclusiv cele 

stabilite anual prin - principalelor activităţi emis de Direcţia de 

Cultură şi Sport al Ministerului de Interne.

Scopul asociaţiei se 

completează în sensul că, 

după alin.1 se introduce 

alin.2 astfel : Asociaţia 

Club Sportiv "DINAMO-

CORAL" TULCEA va 

promova şi administra 

ramuri sportive de 

performanţă ca : Fotbal, 

Judo, lupte, înscriindu-se 

în campionatul intern şi 

internaţional, funcţie de 

rezultatele sportive 

obţinute.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

"DELTA RACING CREW".
9383/A/2010 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

AGRICULTORI NR.9A, 

JUD. TULCEA

Îl constituie practicarea automobilismului sportiv şi kartingului 

sportiv, precum şi dezvoltarea activităţii prin organizarea de 

competiţii la orice nivel, participarea la acestea cu sportivi 

amatori şi legitimaţie, selectarea şi promovarea debutanţilor cu 

reale aptitudini pentru sportul cu motor, conform prevederilor 

Lg. Sportului nr.69/2000 cu modificările ulterioare, şi 

respectarea regulamentelor şi normelor promulgate de 

Autoritatea Sportivă Naţională şi pe plan internaţional de către 

FIA.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

”CICI 25”
878/A/2020 TULCEA TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA, STR. 

TIMPULUI NR.1 BIS, 

JUDEŢ TULCEA

îl constituie promovarea sportului, indiferent de natura lui, dar 

mai ales a fotbalului - sport rege-iubit şi practicat de 

majoritatea copiilor, prin selecţionarea, iniţierea şi pregătirea 

sportivă în acest domeniu, organizarea de competiţii locale, 

naţionale şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe 

acestora.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

AQUA VITA DELTA TULCEA
16899/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 14 

NOIEMBRIE, NUMĂRUL 6, 

BL.S3, SC.B, AP.17, CAM. 

3, JUDEŢUL TULCEA

Scopul Asociaţiei Club Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea îl 

reprezintă selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 

următoarele secţii pe ramuri sportive: nataţie, ciclism, atletism, 

triatlon, scufundare subacvatică, yachting, kaitesurfing, pescuit, 

fitness, fotbal, futsal, fotbal-tenis, tenis de câmp, tenis de 

masă, tir, paintball, sportul pentru toti, participarea laA . 

competiţii sportive interne şi internaţionale a sportivilor şi 

contribuţia la promovarea ramurilor sportive sus menţionate 

prin activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare, respectând 

toate regulamentele şi instrucţiunile Autorităţii Naţionale 

pentru Sport şi Tineret, precum şi ale Federaţiilor de 

specialitate, în condiţiile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 

69/2000 şi a H.G. 884 / 2001 - Regulamentului de punere în 

aplicare a Legii

- Modificarea al. (1) al art. 

5, cap. II din Actul 

Constitutiv al Asociaţiei 

Club Sportiv Aqua

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

ATLETICO DELTA TULCEA
20161/A/2015 TULCEA TULCEA

STR. 1848, NR. 17A, BL. 9, 

SC. B. AP. 1

ASOCIAŢIA are ca scop organizarea si promovarea tinerilor in 

ramura sportiva fotbal.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

DANUBE DELTA RALLY 

TEAM

18403/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.306, BL.A2, SC.B, AP.2, 

JUDEŢUL TULCEA

ASOCIAŢIA are ca scop organizarea si promovarea tinerilor in 

ramura sportiva automobilism.

Se completează art.3 din 

Actul de constituire al 

asociaţiei, acesta urmând 

a avea următorul 

conţinut:



ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

DE BASCHET MIKI&SANYI
16001/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. UNIRII NR.2, 

BL.B2, SC.A, AP.8, JUD. 

TULCEA

Asociaţia " CLUB SPORTIV DE BASCHET MIKI&SANYI „ are drept 

scop desfăşurarea de activităţi sportive în ramura sportivă 

BASCHET, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea 

sportivă în aceste domeniu, participarea la competiţii interne şi 

internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora,in 

conformitate cu normativele emise de Ministerul Tineretului si 

Sportului, avand la baza reglementările si strategiile elaborate 

de Federaţia Romana de Baschet.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

DE VOLEI ”DREAM TEAM”
22830/A/2017 TULCEA TULCEA

MUN. TULCEA, STR. 

CÂMPULUI NR.1, BL.1, 

SC.A, AP.16, JUDEŢUL 

TULCEA (CONFORM 

ACTULUI DE 

PROPRIETATE) ŞI ALEEA 

CICOAREI NR.24, BL.1, 

SC.C, AP.16, ET.4, JUD. 

TULCEA (CONFORM 

CERTIFICATULUI DE 

NOMENCLATURA 

STRADALA 

NR.633/2.12.2013).

ASOCIAŢIA are ca scop organizarea si promovarea tinerilor in 

ramura sportiva volei .

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

DELTA STARS TULCEA, cu 

Dovada de disponibilitate 

a denumirii nr. 139581 din 

07.11.2014.

16989/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VICTORIEI 

NR.47, BL.10, SC.A, AP.3, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive 

în următoarele ramuri sportive: fotbal, lupte greco-romane şi 

libere, judo, box, dans sportiv, gimnastică, înot, volei, ciclism, 

baschet, handbal, baschet, fotbal în sală, tenis de masă şi de 

câmp, culturism, haltere, biliard, bowling, bridge, scrimă, arte 

marţiale, orientare turistică, pescuit sportiv. Pentru atingerea 

scopului propus, asociaţia are ca obiect de activitate 

descoperirea, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 

ramurile de sport menţionate, participarea la competiţii 

sportive interne sau internaţionale, precum şi la alte activităţi 

conexe acestora.

- se va înlocui sintagma 

"lupte greco-romane şi 

libere" cu sintagma 

"lupte"

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

EVENTS AUTO CLUB
12167/A/2010 TULCEA TULCEA

MUN. TULCEA, STR. 

CONSTRUCTORILOR NR.2 

BIS, BL.XENON, SC.A, 

AP.13.

îl constituie practicarea automobilismului sportiv şi kartingului 

sportiv, precum şi dezvoltarea activităţii prin organizarea de 

competiţii la orice nivel, participarea la acestea cu sportivi 

amatori şi legitimaţie, selectarea şi promovarea debutanţilor cu 

reale aptitudini pentru sportul cu motor, conform prevederilor 

Lg. Sportului nr.69/2000 cu modificările ulterioare, şi 

respectarea regulamentelor şi normelor promulgate de 

Autoritatea Sportivă Naţională şi pe plan internaţional de 

cătreFIFA.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

F.C. DELTA DOBROGEA
15859/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII 

NR.20, JUD. TULCEA

Scopul Clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi 

fotbalistice, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de 

sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive 

interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe 

acestora.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

HAMANGIA - BAIA
3337/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 9 MAI, 

NR.3, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia Fotbal Club Hamangia - Baia are ca scop organizarea şi 

promovarea tinerilor în următoarele ramuri sportive : fotbal pe 

plan local, precum şi afirmarea acestora în plan naţional.

ASOCIATIA CLUB SPORTIV 

INTER-BOX TULCEA
28269/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALEEA 

CRISTINA, NR.1, BL.1, 

SC.B, ET.3, AP. 13, JUDEŢ 

TULCEA

îl constituie : - promovarea, stimularea şi dezvoltarea 

activităţilor şi concursurilor sportive, ca mijloc important de 

recreere şi sănătate în domenii de interes public general şi/sau 

comunitar, precum şi ale membrilor asociaţiei sportive; - 

susţinerea prin toate mijloacele legale a sportului tulcean, în 

special a boxului; - iniţiativa organizării şi desfăşurării de 

concursuri şi activităţi sportive în domenii de interes public 

general şi/sau comunitar, după caz, ori în interesul personal 

nepatrimonial al membrilor săi.



ASOCIATIA CLUB SPORTIV 

LICEENII TOPOLOG
27152/A/2018 TULCEA TOPOLOG STR.1 DECEMBRIE, NR. 67

desfăşurarea de activităţi sportive, respectiv selecţionarea, 

iniţierea si pregătirea de sportivi in următoarele ramuri 

sportive: atletism, badminton, baschet, ciclism, fotbal, futsal, 

gimnastică, handbal, tenis de câmp, tenis de masă, volei, şah, 

participarea la competiţii sportive interne si internaţionale, 

precum si alte activităţi conexe acestora

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

MUNICIPAL DELTA 

AEGYSSUS TULCEA

10603/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

COMBUSTIBILULUI NR.6, 

JUD. TULCEA

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul înfiinţării 

unei şcoli de fotbal în conformitate cu dispoziţiile Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale O.G. nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii si fundaţii.

Se va completa Art.4. 

Scop şi obiective cu 

următorul conţinut : - 

Scopul Clubului sportiv îl 

constituie desfăşurarea 

de activităţi sportive în 

ramura de sport : fotbal, 

respectiv selecţionarea, 

iniţierea şi pregătirea de 

sportivi în acest domeniu, 

participarea la competiţii 

sportive interne şi 

internaţionale, precum şi 

alte activităţi conexe 

acestora

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

PESCĂRUŞUL SARICHIOI 

JUNIOR

23959/A/2016 TULCEA SARICHIOI

practicarea educaţiei fizice şi a sportului - fotbal în toate 

formele sale, de către jucători, indiferent de statutul lor 

(amator sau profesional)

practicarea educaţiei 

fizice şi a sportului - 

fotbal, de către jucători, 

indiferent de statutul lor 

(amator sau profesional) 

ASOCIATIA CLUB SPORTIV 

REAL RACING
8857/A/2008 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR.PACII, 

NR.66, BL.176, SC.C, ET.5, 

AP.24, JUD. TULCEA

DE A APARA DREPTURILE SI DE A SUSTINE INTERESELE 

AMATORILOR DE SPORT SI DE A PROMOVA DEZVOLTAREA 

RAMURILOR KARTING, AUTOMOBILISM SI ECHITATIE, AVAND 

CA FINALITATE PERFECTIONAREA CELOR INTERESATI SI 

ORGANIZAREA UNOR CURSURI SI SPECIALIZARI SI IN VIRTUTEA 

DREPTULUI NATURAL AL MEMBRILOR ASOCIATIEI, DE A 

ASIGURA SI ORGANIZA, PENTRU PROMOVAREA SI APARAREA 

INTERESELOR LEGITIME, SA APROPIE, SA SPRIJINE AMATORII 

DE KARTING, AUTOMIBILISM SI ECHITATIE, SA ORGANIZEZE, SA 

INITIEZE ACTIVITATI SPECIFICE.

se modifica la cap II- art. 

7, denumirea articolului- 

se va numi : Activitatile 

Asociatiei Club Sportiv 

Real Racing

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

SEVER MARC TENNIS CLUB
23580/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII 

NR.103, BL.M2, SC.B, 

ET.8, AP.97, JUD. TULCEA

ASOCIAŢIA are ca scop organizarea si promovarea tinerilor in 

ramura sportiva tenis.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

ŞOIMII DOBROGENI
23779/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. D-TRU. 

IVANOV, NR.6, IMOBIL 

IBEROM, ET.1, CAMERA 

3, JUD. TULCEA

Scopul creării acestui club sportiv este acela de a apăra 

drepturile practicanţilor şi instructorilor de arte marţiale, de a 

practica şi preda arta marţială dorită, în conformitate cu legile 

statului Român şi statutul Federaţiilor de specialitate.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

TENIS DE MASĂ DELTA 

DUNĂRII

16646/A/2014 TULCEA TULCEA,

Mun. Tulcea, Aleea 

Ciocârliei nr.5, Bl.X4, 

Sc.I,Ap.7, judeţ Tulcea

Asociaţia are ca scop organizarea şi promovarea tinerilor în 

ramura sportiva tenis de masă.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

TERA GYM TULCEA
21617/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VICTORIEI 

NR.30, JUD. TULCEA

ASOCIAŢIA are ca scop organizarea şi promovarea tinerilor în 

ramura sportivă gimnastică aerobică.

ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

UNIREA CASIMCEA
1018/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALEEA 

CICOAREI, BL.1, SC.B, 

AP.1, JUDETUL TULCEA

Scopul clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive 

în următoarele ramuri sportive: fotbal, lupte, box, dans sportiv, 

gimnastică, înot, volei, ciclism, baschet, handbal, fotbal în sală, 

tenis de masă şi de câmp, culturism, haltere, biliard, bowling, 

bridge, scrimă.



ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 

VICTORIA DELTA TULCEA
22851/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, ALEEA CRISTINA 

NR.6, BL.6, SC,B, ET.2, 

AP.8, JUD. TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV VICTORIA DELTA TULCEA il 

constituie practicarea educaţiei fizice si a sportului pentru 

următoarele ramuri sportive: atletism, badminton, baschet, 

bridge, dans sportiv, fitness, fotbal, gimnastica, gimnastica 

aerobica, gimnastica ritmica, handbal, inot, oina, rugby, sah, 

scrable, sportul pentru toti, sportul pentru persoane cu 

dizabilitati, table, tenis de camp, tenis de masa, volei in toate 

formele sale, de către jucători, indiferent de statutul lor 

(amator sau profesionist).

Scopul Asociaţiei Club 

Sportiv Victoria Delta 

Tulcea îl constituie 

practicarea fotbalului de 

către jucători, indiferent 

de statutul lor (amator 

sau profesionist).

ASOCIATIA CLUB 

SPORTIV,, CLUB POKER 

ARENA,,

8862/A/2012 DA TULCEA

MACIN, STR. 

GRANITULUI,BL.

21,SC.A,AP.12

TULCEA, STR. ALEEA 

CRISTINA, spate bloc 5,

Normal;de a asigura posibilitatea de educare ºi instruire 

practicã în domeniul jocurilor de noroc

ASOCIATIA CLUBUL 

PENSIONARILOR "SFATUL 

BATRANILOR" DIN 

MUNICIPIUL TULCEA

282/A/2003 TULCEA TULCEA STR. GARII, BL.16, PARTER
-crearea pentru pensionarii din municipiul Tulcea a conditiilor 

de petrecere a timpului liber in mod util si placut.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV "COMBAT BUDO 

GYM" TULCEA

18127/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIRCEA 

VODĂ, NR.15, BL.36, SC.C, 

AP.6, JUDEŢUL TULCEA

Scopul Clubului Sportiv „COMBAT BUBO GYM" TULCEA îl 

reprezintă selecţia, pregătirea, şi participarea în competiţii de 

nivel local şi internaţional a sportivilor la următoarele ramuri 

sportive: AIKIDO, ARTE MARŢIALE, ARTE MARŢIALE DE 

CONTACT, BOX, CULTURISM, FITNESS, HALTERE, JUDO, 

KARATE, KARATE KYOKUSHINKAI, KEMPO, LUPTE, ORIENTARE, 

POWERLIFTING, SPORTUL PENTRU TOTI, TAEKWONDO ,precum 

si orice alte ramuri sportive pe care le v-a identifica si aproba 

CONSILIUL DIRECTOR şi contribuţia la promovarea ramurilor 

sportive sus menţionate prin activităţi de cercetare, dezvoltare, 

inovare.

In conformitate cu cele 

dispuse in şedinţa 

Adunării Generale a 

Asociaţiei Club Sportiv 

„COMBAT BUDO GYM" 

Tulcea din data de 

05.01.2015 s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi : 1. - 

înlocuirea sintagmei 

„Karate Kyokushin" din 

statutul asociaţiei art.9 

litera a cu

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV "DECENEU" 

TULCEA

21013/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PLEVNEI 

NR.34, BL.D3, SC.D, ET.1, 

AP.6, JUD. TULCEA

1. Scopul clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi 

sportive în următoarele ramuri sportive: arte marţiale (toate 

stilurile si formele existente), culturism, înot, ciclism, baschet, 

volei, handbal, fotbal, tenis. 2. Pentru atingerea scopului 

propus, clubul are ca obiect de activitate descoperirea, 

selecţionarea, iniţierea si pregătirea de sportivi in ramurile de 

sport menţionate, participarea la competiţii sportive interne si 

internaţionale, precum si alte activităţi conexe acestora.

Se modifică Art.3, pct.1, 3 

şi 5 din  statutul asociaţiei 

după cum urmează : Art.3 

pct.1. Scopul clubului îl 

constituie desfăşurarea 

de activităţi sportive în 

următoarele ramuri 

sportive : nataţie, ciclism, 

baschet, volei, handbal, 

fotbal, tenis. Art.3, pct.2 

alin.2. - pregăteşte şi 

perfecţionează sportivi în 

nataţie, ciclism, baschet, 

volei, handbal, fotbal, 

tenis pentru care se 

constituie secţii în cadrul 

clubului

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV "DELTA 

SPINNING CLUB"

3342/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SABINELOR, 

NR.27, BL.C7, SC.A, ET.2, 

AP.10, JUD. TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI CLUBULUI SPORTIV "DELTA SPINNING CLUB" 

îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive în ramura de 

sport pescuit sportiv, respectiv selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la 

competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte 

activităţi conexe acestora.



ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV "NATANTIBUS"
17798/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SCĂRII, 

NR.4, DEMISOL, CAM.1, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV „NATANTIBUS" este: 

desfăşurarea de activităţi cu caracter sportiv, predominant 

natatie, prin iniţierea, pregătirea sportiva, selecţionarea 

performerilor si sprijinirea acestora pentru participarea la 

competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte 

activităţi conexe inotului, in vederea întreţinerii fizice, pentru 

toate categoriile de vârsta.

Scopul ASOCIAŢIEI 

CLUBUL SPORTIV 

„NATANTIBUS" este: 

desfăşurarea de activităţi 

cu caracter sportiv, 

natatie, prin: iniţierea, 

pregătirea sportiva, 

selecţionarea 

performerilor si sprijinirea 

acestora pentru 

participarea la competiţii 

sportive locale, naţionale 

şi internaţionale, dar si in 

vederea întreţinerii fizice, 

pentru toate categoriile 

de vârsta.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV "TRIUMFUL" 

TURDA

68/A/2015 TULCEA MIHAI BRAVU

CAMERA 1 DIN PRIMĂRIA 

MIHAI BRAVU , 

STR.PRINCIPALĂ ,NR.72

angajarea elevilor în practicarea exerciţiului fizic în diferite 

forme , în mod organizat, într-un sistem variat de activităţi 

sportiv-turistice cu caracter necompetiţional sau competiţional 

, la nivel şcolar, comunal , judeţean şi naţional ,desfăşurarea de 

activităţi sportive (fotbal, handbal, volei, tenis de masă, tenis, 

atletism, baschet, ciclism), respectiv selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea la 

competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte 

activităţi conexe acestora.

Scopul  Asociaţiei  Clubul 

Sportiv Triumful Turda  îl 

constituie  angajarea  

elevilor  în practicarea 

exerciţiului  fizic în diferite 

forme , în mod  organizat  

, într-un sistem  variat  de 

activităţi sportive  cu 

caracter  necompetiţional 

sau competiţional   , la 

nivel şcolar , comunal  , 

judeţean şi  naţional  , 

desfăşurarea de activităţi  

sportive  (fotbal , 

handball  , volei  , tenis de 

masă  , tenis , atletism  , 

baschet  , ciclism )  , 

respectiv  selecţionarea  , 

iniţierea  şi pregătirea de 

sportivi  în acest domeniu 

, participarea  la 

competiţii sportive  

interne şi internaţionale , 

precum şi alte activităţi  

conexe ale acestora .

ASOCIATIA CLUBUL 

SPORTIV ”VIITORUL ” - 

HORIA

28426/A/2019 TULCEA SAT HORIA

SAT HORIA, STR. 

DUDULUI NR.5, COMUNA 

HORIA, JUDEŢ TULCEA

Asociaţia are ca scop desfăşurarea de activităţi sportive în 

domeniul fotbalului, respectiv selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în acest domeniu (indiferent de statutul 

lor : amatori sau profesionişti), participarea la competiţii 

sportive interne şi internaţionale, aşa cum sunt prevăzute în 

Statutul Asociaţiei, în conformitate cu normativele emise de 

Agenţia Naţională pentru Sport având ca bază reglementările şi 

strategiile elaborate de Federaţia Română de Fotbal.

ASOCIATIA CLUBUL 

SPORTIV AVANTUL 

VACARENI

15853/A/2010 TULCEA
COM. 

VACARENI

Normal;desfãºurarea de activitãþi sportive de lupte greco-

romane, box, fotbal, volei, handbal, dans sportiv, gimnasticã, 

haltere, respectiv selecþionarea, iniþierea ºi pregãtirea de 

sportivi în aceste domenii, participarea la competiþii sportive 

interne ºi internaþionale, precum ºi alte activitãþi conexe 

acestora.



ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV DELTAROM 

TULCEA, conform Dovada 

de disponibilitate 

nr.148104 din 01.10.2015.

2353/A/2012 TULCEA SOMOVA

TULCEA, STR. ELENA 

DOAMNA NR.15B, 

JUDE?UL TULCEA.

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze pentru promovarea 

valorilor sportive, tehnice şi sociale precum şi susţinerea şi 

dezvoltarea factorilor ce condiţionează apariţia acestora.

Asociaţia Sportivă CLUBUL 

SPORTIV DELTAROM 

TULCEA este o asociaţie 

nonprofit, 

neguvernamentală, fără 

scop patrimonial şi 

urmăreşte în principal 

susţinerea şi promovarea 

activităţilor sportive de 

fotbal, handbal, baschet şi 

volei.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV DELTATIR
9382/A/2010 TULCEA CATALOI

sat Ilganii de Sus, comuna 

Maliuc, jud. Tulcea 

(cabana proprietatea 

Deltanav Tulcea).

Constă în coordonarea, organizarea şi dezvoltarea activităţii de 

tir sportiv, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de 

sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive 

interne, precum şi alte activităţi conexe acestora.

coordonarea, organizarea 

şi dezvoltarea activităţii 

de tir sportiv şi tir 

vânătoresc (tir cu arme 

sportive de vânătoare), 

respectiv selecţionarea, 

iniţierea şi pregătirea de 

sportivi în acest domeniu, 

participarea la competiţii 

sportive interne, precum 

şi alte activităţi conexe 

acestora.

coordonarea, organizarea 

şi dezvoltarea activităţii 

de tir sportiv (tir cu arme 

sportive), respectiv 

selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în 

acest domeniu, 

participarea la competiţii 

sportive interne, precum 

şi alte activităţi conexe 

acestora.

Scopul asociaţiei constă în 

coordonarea, organizarea 

şi dezvoltarea activităţii 

de tir sportiv sub toate 

formele lui în 

conformitate cu 

prevederile Statutului  

Federaţiei Române de Tir 

Sportiv, respectiv 

selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în 

acest domeniu, 

participarea la competiţii 

sportive interne, precum 

şi alte activităţi conexe 

acestora.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV FORTUNA
9417/A/2009 TULCEA TULCEA STR. SILVESTRU NR.8A,

desfăşurarea de activităţi sportive de volei, handbal, baschet, 

tenis şi tenis de masă, respectiv selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea la 

competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi alte 

activităţi conexe acestora.

ASOCIATIA CLUBUL 

SPORTIV GRANITUL 

TURCOAIA

7059/A/2002 TULCEA
COMUNA 

TURCOAIA

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV HANDBAL CLUB 

DELTA TULCEA

25641/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MICA, 

BL.M1, SC.A, AP.11, JUD. 

TULCEA

- urmăreşte în principal susţinerea şi promovarea activităţilor 

sportive de handbal, baschet, fotbal, oina, minifotbal, pescuit 

sportiv, tenis, tenis de masă, volei, yachting, sub toate formele 

prevăzute în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive 

naţionale pe ramura de sport, şi la toate nivelurile.

ASOCIATIA CLUBUL 

SPORTIV LET ′S GO DANCE
27026/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PORTULUI 

NR.32, BL.1B, SC.A, ET.10, 

AP.43, JUD. TULCEA

Scopul Clubului îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive 

de dans sportiv, patinaj, majorete, gimnastică ritmică, karate 

tradiţional, karate wukf, arte marţiale, sportul pentru toţi, judo, 

kempo, arte marţiale de contact, taekwondo - ITF, taekwondo-

WTF, aikido, culturism şi fitness, handbal, fotbal, baschet, volei, 

rugby, tenis, tenis de masă, şah, box, lupte, oină fotbal-tenis, 

atletism, gimnastică, badminton, sambo şi karate kyokushin 

IKO-2, respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi 

în aceste domenii, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora.



ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV LOGIC DELTA
15999/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALEEA 

CIOCÂRLIEI NR.5, BL.X4, 

SC.C, ET.2, AP.11, JUD. 

TULCEA

Scopul Clubului Sportiv Logic Delta îl constituie desfăşurarea de 

activităţi sportive în secţii pe ramurile de sport: 

AEROMODELISM, AUTOMODELISM, AUTOMOBILISM SPORTIV, 

BACKGAMMON, BADMINTON, BILIARD, BOWLING, BOX, 

BRIDGE, CULTURISM, DELTAPLANISM, FITNESS, FOTBAL, 

FOTBAL-TENIS, GOLF, GO,GIMNASTICA, ORIENTARE, 

PARAŞUTISM, PARAPANTISM, PLANORISM, POPICE, 

RACHETOMODELISM, RADIOAMATORISM, SCHI, SCRABBLE, 

SPORTUL PENTRU TOŢI, TENIS, TENIS DE MASĂ, NATAŢIE, 

NAVOMODELISM, ŞAH, TABLE, TIR SPORTIV, TIR CU ARCUL, 

YACHTING, selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste 

domenii, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale.

Se modifică art. 5, pct. 1, 

capitolul II din actul 

constitutiv al asociaţiei şi 

art. 7, capitolul II din 

statutul asociaţiei, care 

vor avea următorul 

conţinut : Scopul Clubului 

Sportiv Logic Delta îl 

constituie desfăşurarea 

de activităţi sportive în 

secţii pe ramurile de 

sport: AERONAUTICĂ, 

AUTOMOBILISM SPORTIV, 

BADMINTON, BILIARD, 

BOWLING, BOX, BRIDGE, 

CULTURISM, FITNESS, 

FOTBAL, FOTBAL-TENIS, 

GOLF, GO, GIMNASTICA, 

MODELISM, ORIENTARE, 

POPICE, 

RADIOAMATORISM, SCHI, 

SCRABBLE, SPORTUL 

PENTRU TOTI, TENIS, 

TENIS DE MASĂ, NATAŢIE, 

ŞAH, TABLE, TIR SPORTIV, 

TIR CU ARCUL, YACHTING

Se modifică art. 5, pct. 1, 

capitolul II din actul 

constitutiv al asociaţiei, 

care va avea următorul 

conţinut: Scopul Clubului 

Sportiv Logic Delta îl 

constituie desfăşurarea 

de activităţi sportive în 

secţii pe ramurile de 

sport: AERONAUTICĂ, 

AUTOMOBILISM SPORTIV, 

BADMINTON, BILIARD, 

BOWLING, BOX, BRIDGE, 

CULTURISM, FITNESS, 

FOTBAL, FOTBAL-TENIS, 

GOLF, GO, GIMNASTICA, 

MODELISM, ORIENTARE, 

POPICE, 

RADIOAMATORISM, SCHI, 

SCRABBLE, SPORTUL 

PENTRU TOTl, TENIS, 

TENIS DE MASĂ, NATAŢIE, 

ŞAH, TABLE, TIR SPORTIV, 

TIR CU ARCUL, YACHTING

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV LUCEAFĂRUL 

SLAVA CERCHEZĂ

15910/A/2013 TULCEA

COMUNA 

SLAVA 

CERCHEZĂ

PRIMĂRIA COMUNEI 

SLAVA CERCHEZĂ

angajarea elevilor în practicarea exerciţiului fizic în diferite 

forme , în mod organizat , într-un sistem de activităţi sportiv 

turistice cu caracter necompetiţional sau competiţional , la 

nivel şcolar , comunal , judeţean şi naţional , desfăşurarea de 

activităţi sportive ( fotbal , handball , volei ,tennis de masă , 

tenios de camp , atletism , baschet , ciclism ) , respective 

selecţionarea , iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest 

domeniu , participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale , precum şi alte activităţi conexe acestora .

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV MUNICIPAL 

DELTA TULCEA

21778/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII 

NR.121, BL.128, SC.A, 

AP.10, ET.2, JUD. TULCEA

Scopul AsociaţieiClubul Sporti\ Municipal "Delta” Tulcea îl 

constituie desfăşurarea de activităţi sportive în LUPTE, 

GRAPPLING, KICK BOXING, ROX, NATAŢIE, CA1AC-CANOE, 

FOTBAL, CULTURISM, respectiv selecţionarea sportivilor, 

iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste domenii, participarea 

la competiţii sportive naţionale şi internaţionale, precum şi alte 

activităţi conexe acestora.

Art.6 va avea următorul 

conţinut: Scopul 

ASOCIAŢIEI CLUBUL 

SPORTIV MUNICIPAL 

DELTA TULCEA îl 

constituie desfăşurarea 

de activităţi sportive în 

LUPTE, ARTE MARŢIALE 

DE CONTACT, BOX, 

NATAŢIE, KAIAC-CANOE, 

FOTBAL, CULTURISM, 

respectiv selecţionarea 

sportivilor, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în 

aceste domenii, 

participarea la competiţii 

sportive naţionale şi 

internaţionale, precum şi 

alte activităţi conexe 

acestora.



ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV NIPPON BUDO 

SPORT

22831/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.304, BL.A1G, SC.C, 

ET.4, AP.19, JUD. TULCEA

Scopul Clubului il constituie desfăşurarea de activităţi sportive 

de karate, karate tradiţional, karate wukf, arte marţiale, sportul 

pentru toti, judo, kempo, arte marţiale de contact, taekwondo -

ITF, taekwondo - WTF, aikido, culturism si fitness, handbal, 

fotbal, baschet, volei, rugby, tenis, tenis de masa, sah, box, 

lupte, oina, fotbal-tenis, atletism, gimnastica, badminton, 

sambo si karate kyokushin IKO-2, respectiv selecţionarea, 

iniţierea si pregătirea de sportivi in aceste domenii, participarea 

la competiţii sportive interne si internaţionale, precum si alte 

activităţi conexe acestora.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV NIPPON DOJO - 

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV CASA JAPONEZĂ, 

cu Dovada de 

disponibilitate nr.182279 

eliberată la data de 

22.06.2020.

785/A/1997 TULCEA Tulcea

Tulcea, str. Slt. Gavrilov 

Corneliu, nr.304, Bl.A1G, 

Sc.C, Et.4, Ap.19, jud. 

Tulcea.

organizarea de activ. sportive , concursuri, demonstratii stragii 

de pregatire

Scopul Clubului îl 

constituie desfăşurarea 

de activităţi sportive de 

arte marţiale de contact, 

kyokushin karate, 

taekwondo - WT, 

taekwondo - ITF, judo, 

arte marţiale, chanbara, 

kempo, sambo, box, 

fotbal, volei, baschet, 

handbal, nataţie şi 

pentatlon modern, fotbal 

în sala, tenis, tenis de 

masă, culturism şi fitness, 

gimnastică, dans sportiv, 

sportul pentru toţi, lupte 

şi skandenberg-

armwrestling, respectiv 

selecţionarea, iniţierea şi 

pregătirea de sportivi în 

aceste domenii, 

participarea la competiţii 

sportive, interne şi 

internaţionale, precum şi 

alte activităţi conexe 

acestora.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV PRO EXPLORER 

OUTDOOR

21666/A/2016 TULCEA
LOCALITATEA 

SOMOVA

LOCALITATEA SOMOVA, 

STR. GALATIULUI NR.3, 

JUD. TULCEA

Asociaţia Clubul de ciclism "ACCE" are ca scop promovarea 

mersului pe bicicletă în general, privit ca mijloc de recreere, 

mijloc ecologic de transport şi mijloc de afirmare pe plan 

sportiv (competiţional), organizarea şi practicarea ciclismului, 

cu precădere a ciclismului montan şi de şosea, aplicarea unui 

sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare la 

competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi 

obţinerii unor rezultate notabile pe plan naţional şi 

internaţional, precum şi promovarea sporturilor montane, 

dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului, implicarea socială, 

promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile. 

Deasemenea promovăm toate formele de turism activ şi 

activităţi sportive nemotorizate; Suntem interesaţi în 

dezvoltarea sportului de masă şi a acţiunilor social-culturale. 

Dorim să realizăm lărgirea unei infrastructuri de trasee de 

cicloturism şi ciclism montan în arealul Tulcean şi nu numai. 

Totodată avem ca scop protejarea mediului şi a obiectivelor 

turistice de interes public, implicarea tineretului în forme de 

recreere în aer liber.

ASOCIATIA CLUBUL 

SPORTIV 

''PROGRESUL''ISACCEA

733/A/2001 TULCEA ISACCEA STR.1 DECEMBRIE NR.33

Scopul consta in promovarea,organizarea si dezvoltarea 

activitatilor sportive,asigurarea spatiilor si bazelor necesare 

formarii si pregatirii sportivilor,colaborari cu asociatii sportive 

in vederea ridicarii nivelului tehnic al sportivilor.



ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV SĂGEATA 

ESCHIBABA 2017

25796/A/2018 TULCEA STEJARU

STR.PRINCIPALĂ, NR.7, 

CAM.2 PRIMĂRIA 

STEJARU

Scopul ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV SĂGEATA ECHIBABA 2017 îl 

constituie angajarea elevilor în practicarea exerciţiului fizic în 

diferite forme, în mod organizat într-un sistem variat de 

activităţi sportive cu caracter necompetiţional sau 

competiţional, la nivel şcolar, comunal judeţean şi naţional, 

desfăşurarea de activităţi sportive ( fotbal, handbal, volei, tenis 

de masă, tenis, atletism, baschet, ciclism) respectiv 

selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest 

domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale, precum şi alte activităţi conexe acestora .

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV VOIOŞII 

HANDBALIŞTI

15876/A/2015 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. Griviţei nr.70 

Bis, Bl.27, Sc.A, Et.1, Ap.6, 

jud. Tulcea

Scopul Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV VOIOŞII HANDBALIŞTI" 

TULCEA îl reprezintă coordonarea, organizarea şi dezvoltarea 

educaţiei fizice şi sportului de performanţă la disciplină handbal 

în conformitate cu normativele emise de Ministerul Tineretului 

şi Sportului, având la baza reglementările şi strategiile 

elaborate de Federaţia Română de Handbal.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV VULTURII DELTEI
19968/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VIITORULUI 

NR.11, BL.57, SC.B, ET.2, 

AP.8, JUDEŢUL TULCEA

Scopul il reprezintă participarea in competiţiile organizate de 

Federaţiile Naţionale pe ramura de sport in conformitate cu 

normativele emise de către Ministerul Tineretului si Sportului.

ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV ZIMBRUL TULCEA
19783/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SALCIILOR, 

NR.5, BL. SERVAGROMEC, 

SC.B, ET.3, AP.5, JUD. 

TULCEA

Scopul il reprezintă participarea in competiţiile organizate de 

Federaţiile Naţionale pe ramura de sport in conformitate cu 

normativele emise de către Ministerul Tineretului si Sportului.

ASOCIATIA CLUBUL 

SPORTIV-AEROCLUBUL 

AVIATOR ADRIAN 

SAVULESCU

4020/A/2006 TULCEA TULCEA
STR.ISACCEI, NR.15, 

BL.I.5, SC. A, AP.5

-de a promova si desfasura activitati sportive specifice de 

aeronautica civila avand rolul de a deyvolta spiritul de echipa si 

sanatate mintala a cetateanului cu preponderenta tineretul 

care repreyinta segmentul cel mai expus pericolelor antisociale, 

constituind o alternativa la sistemul de stat in problematica 

dezvoltarii sanatatii umane prin practicarea sporturilor de masa 

si de performanta. Activitatea se va desfasura in toate formele 

sale de catre personalul legitimat, indiferent de statutul sau 

(voluntar sau salariat).

ASOCIATIA CLUBUL 

UMORISTILOR TULCENI-

"HAZ"

3198/A/2005 TULCEA TULCEA
STR. GARII, NR.12, BL.6, 

SC. A, AP.17, JUD. TULCEA

-de a anima viata culturala tulceana, de a cultiva, stimula si 

dezvolta literatura si grafica satirico-imoristica in spatiul 

cultural tulcean, de a promova creatorii tulceni in cadrul 

manifestarilor culturale din tara sau al publicatiilor de gen 

centrale sau locale si de a descoperi, ]ncuraja si recompensa 

creatorii tulceni sau alti autori care contribuie la imbogatirea 

patrimoniului literar satirico-umoristic romansec.

ASOCIAŢIA COLUMBOFILĂ 

DELTA TULCEA
15435/A/2011 TULCEA TULCEA

Municipiul Tulcea, str. 

Plevnei nr.18, jud. Tulcea.

Creşterea, ameliorarea raselor de porumbei, selecţia, 

antrenarea şi angajarea porumbeilor în concursuri sportive, pe 

teritoriul ţării cît şi în străinătate, ca modalităţi de odihnă activă 

şi de petrecere a timpului liber, pentru membrii săi.

ASOCIAŢIA COMUNELOR 

DIN ROMÂNIA - FILIALA 

JUDEŢEANĂ TULCEA

11170/A/2005 DA TULCEA

Comuna 

Luncaviţa , 

judeţ Tulcea  

comuna Luncaviţa , 

str.Valea Fagilor , nr.101 , 

judeţ Tulcea

realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi pentru a 

ocroti şi promova idealurile şi principiile prevăzute în Cartea 

europeană a autonomiei locale , considerând că autorităţile 

administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principalele 

fundamente ale oricărui regim democratic , deoarece , numai la 

nivel local , dreptul cetăţenilor de a participa la rezolvarea 

treburilor publice poate fi exercitat în mod direct .

ASOCIAŢIA COMUNITARĂ 

INTERETNICĂ CIUCUROVA
11133/A/2003 TULCEA CIUCUROVA

COMUNA CIUCUROVA , 

JUDEŢ TULCEA

Asociaţia Comunitară Interetnică Ciucurova este o organizaţie 

nonprofit , înfiinţată în scopul dezvoltării comunităţii satului 

Ciucurova în toate sectoarele vieţii economice , sociale şi 

culturale , inventarierii şi conservării patrimoniului etnic-

folcloric , ecologic , social al comunităţii satului Ciucurova



ASOCIAŢIA COMUNITARĂ 

SFÂNTU GHEORGHE 

DELTĂ

420/A/2011 TULCEA
SFÂNTU 

GHEORGHE

SFÂNTU GHEORGHE, STR. 

A-X-A NR.23-DISPENSAR 

UMAN, JUD. TULCEA

Asociaţia Comunitară Sfântu Gheorghe Deltă are drept scop 

promovarea potenţialului turistic, cultural, a punctelor de 

atracţie turistică existente în comuna Sfântu Gheorghe, jud. 

Tulcea, prin creştera fluxului turistic şi asigurarea unei 

interacţiuni armonioase între sectorul turistic şi factorii de 

ordin social şi de mediu, promovarea ecoturismului, 

agroturismului, a altor forme de turism, sport şi petrecere a 

timpului liber în mijlocul naturii, dar şi susţinerea, ocrotirea 

materială şi morală, instructivă-educativă, sprijinirea educaţiei 

sanitare preventive a celor aflaţi în dificultate materială şi 

socială.

ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII 

BULGARE SFITILINA
22943/A/2017 TULCEA VIŞINA

STR.VICTORIEI,NR.15, 

COM.JURILOVCA

apărarea dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 

identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a membrilor 

săi prin exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului prevăzute atât de Constituţia 

României, cât şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

şi de protocoalele adiţionale; protecţia identităţii etnice; 

exprimarea credinţei religioase; cultivarea, menţinerea şi 

promovarea relaţiilor cu Bulgaria; întreţinerea şi ocrotirea 

aşezămintelor şi a lăcaşelor de cult proprii sau care au o 

reprezentativitate pentru acestea, precum şi a vestigiilor şi a 

monumentelor istorice ce îi „oglindesc" trecutul; crearea unui 

sistem de protecţie socială a membrilor săi m dezvoltarea unui 

program de asistenţă socială corespunzătoare m care să 

corespundă cerinţelor şi nevoilor membrilor acestei comunităţi 

; întărirea relaţiilor de prietenie cu cetăţenii de naţionalitate 

română, cu alte naţionalităţi şi de cetăţenii diferite, 

simpatizanţi ai valorilor bulgare promovate de asociaţie; 

colaborarea cu celelalte comunităţi bulgare din România sau 

din alte ţări, cu orice uniune sau federaţie bulgară din România, 

respectând drepturile tuturor, ce decurg din calitatea de 

persoană juridică, în vederea protecţiei identităţii etnice 

bulgare şi realizarea de acţiuni culturale, sociale şi umanitare 

comune; învăţarea limbii bulgare în mod organizat; 

promovarea accesului liber al adolescenţilor şi tinerilor la 

informaţie utilă şi potrivită vârstei, pentru a-i pregăti să 

abordeze responsabil propriile vieţi şi să se afirme drept 

persoane demne, cu spirit civic.

ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII 

ELENE MIHAIL 

KOGĂLNICEANU

26590/A/2018 TULCEA

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

ROMÂNIA, COMUNA 

MIHAIL KOGĂLNICEANU, 

STR. ACARILOR NR.11, 

LOCUINŢA CFR, SITUATĂ 

ÎN P.O. CF MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, CLĂDIRE 

CĂLĂTORI P+1, AP.1, 

CAMERA 1, JUDEŢUL 

TULCEA

1. păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea tradiţiilor şi valorilor 

materiale şi spirituale ale cetăţenilor români de etnie elena; 2. 

cultivarea acţiunilor sale, a relaţiilor tradiţionale de prietenie 

între România şi Ellada; 3. dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi 

conlucrare cu autorităţile publice locale şi naţionale, precum şi 

cu celelalte organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale din 

teritoriu şi cu alte ONG-uri; 4. promovarea şi amplificarea 

relaţiilor de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale din 

Ellada şi nu în ultimul rând cu diaspora elena; 5. sprijinirea, 

susţinerea şi întărirea activităţilor desfăşurate de alte 

comunităţi elene din România, precum şi apărarea fermă a 

intereselor legitime ale acestora; 6. Organizarea şi 

desfăşurarea, în mod sistematic, a unor cursuri de limba elena 

cu scopul învăţării limbii şi culturii elene de către membrii 

Asociaţiei Comunităţii Elene Mihail Kogălniceanu; 7. luarea 

oricăror alte măsuri democratice, menite să conducă la 

realizarea scopului propus şi a obiectivelor Asociaţiei 

Comunităţii Elene Mihail Kogălniceanu, în conformitate cu 

dispoziţiile legale; 8. implicarea în apărarea drepturilor 

cetăţeneşti ale membrilor săi şi în mod deosebit la eforturile lor 

pentru redobândirea averilor luate abuziv până în anul 1989 şi 

restituite după anul 1989, fără respectarea situaţiei anterioară 

anului 1947; 9. iniţierea, organizarea şi efectuarea unor studii 

privind originea, aşezarea şi răspândirea etnicilor eleni în 

comuna Mihail Kogălniceanu, evoluţia culturii materiale şi 

spirituale ale acestora, particularităţile vieţii, obiceiurile şi 

tradiţiile lor, legăturile istorice, cultural, economice, ştiinţifice 

cu poporul român; 10. identificarea, cunoaşterea şi relevarea 



ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII 

TINERILOR ELENI DIN 

TULCEA

18399/A/2014 TULCEA TULCEA

MUN. TULCEA, STR. 

SPITALULUI NR.31, BL.19, 

SC.B, PARTER, F.N., 

JUDEŢUL TULCEA

ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII TINERILOR ELENI DIN TULCEA are ca 

scop apărarea dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea 

identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a membrilor 

săi.

Completarea art.3 în 

sensul introducerii unui 

nou alineat, privitor la 

scopul asociaţiei şi care va 

avea următorul cuprins : - 

promovează valorile 

culturale şi tradiţionale 

elene, prin organizarea 

unor evenimente cultural-

artistice (simpozioane, 

festivaluri, evenimente 

private), iar în acest sens 

se înfiiţează Ansamblul de 

dansuri tradiţionale elene - 

Odyseea.

ASOCIATIA CONSILIERILOR 

JURIDICI DIN JUDETUL 

TULCEA

1668/A/2004 TULCEA TULCEA
STR. PROGRESULUI, 

NR.38

/aplicarea unitara a dispozitiilor legale privitoare la exercitarea 

profesiei de consilier juridic, precum si apararea drepturilor si 

intereselor legitime ale acestora in raporturile cu celelalte 

persoane fizice si juridice.

ASOCIAŢIA CONTEXT FOR 

HUMANITY
27513/A/2018 TULCEA TULCEA

TULŞCEA, STR. NICOPOL 

NR.15, ETAJ 2, CAMERA 

5, JUD. TULCEA

Scopul Asociaţiei Context for Humanity este promovarea, 

facilitarea, susţinerea şi organizarea în România a 

evenimentelor de formare profesională şi dezvoltare personală 

pentru crearea unor noi oportunităţi de locuri de muncă.

ASOCIAŢIA CORALĂ 

"ARMONII TULCENE"
20327/A/2015 TULCEA TULCEA

STR. GEORGE ENESCU, 

NR. 2

Membrii Asociaţie Corala "Armonii Tulcene" doresc sa se 

asocieze icu scopul de a contribui la promovarea patrimoniului 

muzical şi al valorilor tradiţionale româneşti, în special corale, 

de a concepe programe artistice menite sa educe / instruiască 

publicul larg cu privire la muzica corala, clasica, tradiţionala si a 

altor ramuri artistice, de a caută activ si de a atrage resurse 

pentru dezvoltarea unor programe care se concentrează asupra 

promovării valorilor muzicale si interpretative, precum si a altor 

domenii culturale; asociatia urmareste integrarea culturala 

locală si naţionala Ia nivel european si internaţional si afirmarea 

unei entităţi spirituale cu specific local in contextul naţional si 

universal.

ASOCIAŢIA CRED A 

ROMILOR
1020/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. CARIEREI 

NR.18, JUDETUL TULCEA.

Promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate prin 

următoarele activităţi :

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ALBINE DIN ROMÂNIA - 

FILIALA APICULTORUL 

TULCEAN

15434/A/2011 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. BABADAG, 

BLOC.8, JUDEŢ TULCEA

Asigurarea cadrului organizatoric, pe plan judeţean, care să 

conducă la crearea şi dezvoltarea unei apiculturi profesioniste 

sau de amatori, ca o activitate utilă a societăţii.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ALBINE DIN ROMANIA- 

FILIALA JUDETEANA 

TULCEA

4992/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. BABADAG,BL.8, 

PARTER

- de aparare si prijinire a intereselor crescatorilor de familii de 

albine, persoane fizice si juridice.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE - PARDINA

9384/A/2010 TULCEA PARDINA
COMUNA PARDINA, JUD. 

TULCEA

De a încuraja creşterea animalelor şi de a sprijini dezvoltarea 

socio-economică a comunităţii, informând organizaţiile şi 

instituţiile internaţionale despre îndeplinirea obiectivelor 

propuse în prezentul statut.

Scopul Asociaţiei 

Crescătorilor de Animale 

"Pardina" este acela de a 

identifica, reprezenta şi 

promova interesele 

economice, tehnice şi 

juridice ale membrilor săi, 

precum şi de a acţiona în 

numele acestora în 

vederea dezvoltării lor în 

domeniul zootehniei.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE - VASCOR 

SULINA

775/A/2013 TULCEA SULINA
SULINA, STR. A III-A 

NR.184, JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor şi 

de a sprijini dezvoltarea socio-economică a comunităţii, 

informând organizaţiile şi instituţiile internaţionale despre 

îndeplinirea obiectivelor propuse în prezentul statut.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE " 

CIOLPANI"FÂNTÂNA 

MARE,JUD.TULCEA

16379/A/2014 TULCEA

SAT FÂNTÂNA 

MARE,COMUN

A CIUCUROVA

SAT FÂNTÂNA MARE , 

STR.CIUCUROVEI , NR.115 

,COMUNA CIUCUROVA

sprijinirea directă a crescătorilor de animale - ovine , caprine , 

bovine şi porcine , pentru accelerarea ritmului de sporire şi 

creştere numerică a efectivelor de ovine , caprine , bovine şi 

porcine , prin introducerea în zonă a reproducţiei dirijate , cu 

accent pe însămânţarea artificială , cu instrucţiunile specializate 

în acest sens ; promovarea drepturilor producătorilor şi a 

principiilor democraţiei , respectând principiul fundamental al 

autonomiei fiecărui producător , cu sau fără personalitate 

juridică promovarea , susţinerea şi apărarea drepturilor şi 

intereselor generale ale membrilor săi în relaţiile cu instituţiile 

şi organele administraţiei centrale şi locale , sindicate şi alte 

organisme cu activitate în domeniul juridic şi legislativ ; 

sprijinirea asocierii membrilor în structuri lucrative şi realizarea 

unor relaţii de parteneriat cu agenţii economici care preiau , 

prelucrează şi valorifică laptele , carnea şi alte produse derivate 

, precum şi cu agenţii economici care comercializează maşini , 

instalaţii şi utilaje zootehnice ;

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE " PĂSTORUL" 

ATMAGEA

15905/A/2013 TULCEA

SAT ATMAGEA 

,COMUNA 

CIUCUROVA

SAT ATMAGEA 

,STR.HORIEI , NR.96 

,COMUNA 

CIUCUROVA,JUDEŢ 

TULCEA

sprijinirea directă a crescătorilor de animale – ovine, caprine, 

bovine şi porcine, pentru accelerarea ritmului de sporire şi 

creştere numerică a efectivelor de ovine, caprine, bovine şi 

porcine, prin introducerea în zonă a reproducţiei dirijate, cu 

accent pe însămânţarea artificială, cu instrucţiunile specializate 

în acest sens

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "ARACLAR"-

FĂGĂRAŞU NOU

19840/A/2015 TULCEA
FĂGĂRAŞU 

NOU

SAT FĂGĂRAŞU NOU 

,STR.GAROFIŢEI , NR.4 , 

COMUNA TOPOLOG , 

JUDEŢ TULCEA

- elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "BIVOLACT - 

CRISAN"

1016/A/2012 TULCEA SAT CRISAN

ROMANIA, SAT CRISAN, 

NR.198, COMUNA 

CRISAN, JUD. TULCEA

Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes 

general şi local, în interesul nepatriminial al membrilor săi. Ea 

nu are caracter politic, sindical sau religios. Asociaţia s-a 

constituit în scopul de a forma o reţea de produs în zootehnie, 

prin promovarea tehnologiilor şi practicilor modeme în 

producţia agrozootehnica şi de marketing specifice acestei 

producţii, prin integrarea producţiei în scopul promovării şi 

valorificării superioare a produselor. Asociaţia are drept scop 

identificarea, reprezentarea şi promovarea sistematic şi unitar 

a intereselor membrilor săi, economice, tehnice, juridice şi 

apărarea intereselor în sectorul de creştere şi ameliorare a 

animalelor precum şi ridicarea nivelului de viaţă al membrilor 

săi.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "CARASUHAT" 

MAHMUDIA

15774/A/2015 TULCEA MAHMUDIA

SAT MAHMUDIA, 

COMUNA MAHMUDIA, 

STR. CARTIERUL 

TINERETULUI, NR.8, 

JUDEŢUL TULCEA.

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor 

respectiv ovine, caprine, bovine, porcine, ecvidee , cabaline si 

albine şi de a sprijini dezvoltarea socio- economică a 

comunităţii, informând organizaţiile si instituţiile internaţionale 

despre indeplinirea obiectivelor propuse in prezentul statut.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "CERBU"-

TOPOLOG

16327/A/2014 TULCEA

LOCALITATEA 

CERBU, 

COMUNA 

TOPOLOG

STR.BUJORULUI , NR.7

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "CIŞMEAUA 

LUPULUI"-TOPOLOG

15899/A/2013 TULCEA
LOCALITATEA 

TOPOLOG
STR.CRINULUI , NR.24

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv , modern şi dinamic , bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie , având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului , dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE "DELTA FARM"

5010/A/2007 TULCEA COM. FRECATEI

-sprijinirea directa si calificata a crescatorilor de animale pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare a efectivelor de animale, 

pentru valorificarea eficienta a productiilor de carne si lapte 

precum si acordarea consultantei de specialitate in vederea 

cresterii dimensiunii fermelor si promovarea tehnologiilor de 

crestere si practicilor moderne in productia agrozootehnica si 

de marketing specifice acestei productii;

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE "DOBROGEA" 

CHILIA VECHE

9055/A/2008 TULCEA Chilia Veche

România, localitatea 

Chilia Veche, str. Dunării 

nr.67, jud. Tulcea

Sprijinirea directa si calificata a crescatorilor pt. accelerarea 

ritmului de ameliorare si crestere numerica a efectivelor, prin 

reproductie dirijata - cu accent pe insamantarea artificiala - si 

prin lucrari de selectie specifice, colaborand cu Directia pt. 

Agricultura si Dezvoltare Rurala Tulcea, cu organele sale de 

specialitate si cu alte institutii si organizatii din tara si din 

strainatate cu atributii in domeniu.

Scopul asociaţiei se 

completează cu : - 

Asociaţia Crescătorilor de 

Animale "Dobrogea" din 

Chilia Veche sprijină 

interesul crescătorilor de 

bovine, taurine, ovine şi 

caprine

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "DRĂGAICA DE 

SĂLCIOARA"

15771/A/2008 TULCEA

SAT SĂLCIOARA 

, NR.270 

,COMUNA 

JURILOVCA

de a identifica , reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi , economice , tehnice şi juridice 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "DUŢU-

TOPOLOG"

15911/A/2013 TULCEA
COMUNA 

TOPOLOG

COMUNA TOPOLOG , 

STR.1 DECEMBRIE , 

NR.93,JUDEŢ TULCEA

sprijinirea directă a crescătorilor de animale :ovine , caprine, 

bovine şi porcine , pentru accelerarea ritmului de sporire şi 

creştere numerică a efectivelor de ovine , caprine , bovine şi 

porcine , prin introducerea în zonă a reproducţiei dirijate , cu 

accent pe însămânţarea artificială , cu instrucţiunile specializate 

în acest sens ;- promovarea drepturilor producătorilor şi a 

principiilor democraţiei , respectând principiul fundamental şi 

autonomiei fiecărui producător , cu sau fără personalitate 

juridică ; - promovarea , susţinerea şi apărarea drepturilor şi 

intereselor generale ale membrilor săi în relaţiile cu instituţiile 

şi organele administraţiei centrale şi locale , sindicate şi alte 

organisme cu activitate în domeniul juridic şi legislativ - 

sprijinirea asocierii membrilor în structuri lucrative şi realizarea 

unor relaţii de parteneriat cu agenţii economici care preiau , 

prelucrează sau valorifică laptele , carne şi alte produse 

derivate , precum şi cu agenţii economici care comercializează 

maşini , instalaţii şi utilaje zootehnice

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE "HERA "DIN 

JUDETUL TULCEA

281/A/2003 TULCEA TULCEA
STR. BABADAG, NR.8, 

BL.2,SC.D,AP.8

-apararea si sprijinirea intereselor crescatorilor de animale, 

persoane fizice si juridice.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "LUMINIŢA"-

TULCEA

15898/A/2013 TULCEA

LOCALITATEA 

LUMINIŢA, 

COMUNA 

TOPOLOG

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv , modern şi dinamic , bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie , având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului , dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "MOLDOVEANU-

BERBEC"

20328/A/2015 TULCEA SAT LUMINIŢA

SAT LUMINIŢA , COMUNA 

TOPOLOG , STR.CRINULUI 

, NR.2 , CAM.1 JUDEŢ 

TULCEA

- sprijinirea crescătorilor de animale, respectiv de: bovine, 

cabaline, ovine, caprine şi porcine, în vederea dezvoltării 

efectivelor, creşterii animalelor în mai bune condiţii, obţinerii 

unei calităţi superiore a produselor rezultate din creşterea 

animalelor, identificarea pieţelor de desfacere şi facilitarea 

obţinerii unui preţ cât mai bun.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE "PARALELA 45 

RANDUNICA"

9094/A/2009 TULCEA

COMUNAMIHAI

L 

KOGALNICEAN

U, SAT 

RANDUNICA

desfasurarea unor activitati de interes general si local, 

identificarea, reprezentantarea si promovarea sistematic si 

unitar a intereselor membrilor sai, economice , tehnice si 

juridice si apararea intereselor in sectorul de crestere si 

ameliorare a animalelor precum si ridicarea nivelului de viata al 

membrilor sai.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "PARTIZANI" 

TULCEA

14487/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ISACCEI 

NR.36, BL.100, SC.A, ET.1, 

AP.17, JUD. TULCEA

1. Reunirea tuturor crescătorilor într-o asociaţie puternică care 

să le asigure reprezentarea lor la diferite concursuri şi expoziţii 

pe plan local, naţional şi internaţional. 2. Atragerea tineretului 

la creşterea animalelor şi păsărilor şi petrecerea timpului liber 

în preajma acestor animale. 3. Continuarea acestei tradiţii a 

crescătorilor care au creat, selectat şi ameliorat aceste rase. 4. 

Ameliorarea calităţii acestor rase prin achiziţionarea de animale 

de valoare genetică superioară. 5. Cursuri de perfecţionare în 

creşterea animalelor, igienă, cursuri de arbitraj şi nu în ultimul 

rând asistenţă medicală de specialitate. 6. Achiziţionarea de 

rase noi care nu există în raza zonei noastre. 7. Popularizarea 

prin ziarul local, cotidiene, internet a rezultatelor obţinute de 

membrii asociaţiei. 8. Strângerea legăturilor de colaborare cu 

diferiţi alţi crescători din ţară şi străinătate. 9. Înregistrarea 

animalelor într-o evidenţă unică, pe rase, tatuaje, inele, 

vaccinări şi certificate de calitate. 10. Completarea unui 

calendar anual de participare la expoziţii şi concursuri cu date 

fixate din timp.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "RAZELM"

15894/A/2013 TULCEA
COMUNA 

SARICHIOI

SAT SARICHIOI , NR.619, 

CAM.2

sprijinirea crescătorilor de animale, respectiv de: bovine, 

cabaline, ovine, caprine şi porcine, în vederea dezvoltării 

efectivelor, creşterii animalelor în mai bune condiţii, obţinerii 

unei calităţi superioare a produselor rezultate din creşterea 

animalelor, identificarea pieţelor de desfacere şi facilitarea 

obţinerii unui preţ cât mai bun.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE "TĂTARU - 

CHILIA VECHE"

16224/A/2014 TULCEA
LOCALITATEA 

CHILIA VECHE

LOCALITATEA CHILIA 

VECHE, STR. ABATORULUI 

NR.7, JUD. TULCEA

Scopul şi obiectivele asociaţiei.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE ,, CRAPCEA,, 

BALABANCEA

22856/A/2017 TULCEA

SAT 

BALABANCEA, 

COM. 

HAMCEARCA

STR. MARE, NR. 108, 

CAMERA 1,

initierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind 

creşterea animalelor

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE „ GURA DE LUP”-

TOPOLOG

21950/A/2016 TULCEA
COMUNA 

TOPOLOG

STR.TRANDAFIRILOR, 

NR.53, JUDEŢ TULCEA

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv , modern şi dinamic , bazat pe activităţi durabile de 

agricultură ,zootehnie şi protecţia crescători de animale(ovine, 

caprine, cabaline, suine, bovine şi alte animale care pot avea 

valoare economică), în fata autorităţilor şi agenţilor economici, 

având în considerare toate aspectele legate de protecţia 

mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE „CHIRILĂ - SATU 

NOU”

15764/A/2012 TULCEA SATU NOU

COMUNA MIHAI BRAVU , 

SAT SATU NOU , JUDEŢ 

TULCEA

sprijinirea directă a crescătorilor de animale - ovine , caprine , 

bovine şi porcine

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE „CIŞMEAUA LUI 

BLÂNDU”-TOPOLOG

18945/A/2015 TULCEA TOPOLOG

COMUNA TOPOLOG,SAT 

TOPOLOG,STR.CRÂNGUL

UI ,NR.8,JUDEŢ TULCEA

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv , modern şi dinamic , bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie , având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului , dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică .

ASOCIATIA 

CRESCÃTORILOR DE 

ANIMALE „GUMELNIÞA”.

11576/A/2009 TULCEA

COM. 

CARCALIU, STR. 

CENTRU, NR. 65

Normal;de a identifica ,reprezenta ºi promova sistematic ºi 

unitar interesele membrilor sãi,economice,tehnice ºi 

juridice,precum ºi acþiunile de cooperare ale membrilor.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE „OILESLAVE” 

TULCEA

15763/A/2012 TULCEA
SLAVA 

CERCHEZĂ

LOC.SLAVA CERCHEZĂ , 

COMUNA SLAVA 

CERCHEZĂ , JUD.TULCEA

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţii durabile de 

agricultură şi zootehnice, având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE ALEXANDRINA

147/A/2012 TULCEA
SAT VALEA 

TEILOR

SAT VALEA TEILOR, 

COMUNA VALEA TEILOR, 

JUD. TULCEA

Îl constituie sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor de 

animale pentru accelerarea ritmului de ameliorare a efectivelor 

de bovine, cabaline, porcine, ovine, caprine, păsări şi albine, 

pentru valorificarea eficientă a producţiilor de carne şi lapte, 

miere, precum şi acordarea consultanţei de specialitate în 

vederea creşterii şi amplasării fermelor, promovarea 

tehnologiilor de creştere şi practicilor moderne în producţia 

agrozootehnică şi de marketing specifice. Asociaţia va 

identifica, reprezenta şi promova sistematic şi unitar interesele 

profesionale specifice membrilor săi, cele economice, tehnice şi 

juridice, precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor săi. 

Asociaţia de înfiinţează în cadrul programului zonal de 

armonizare a tehnologiilor de creştere şi exploatare raţională a 

animalelor şi resurselor.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE ANTREPRIZA

8863/A/2012 TULCEA

SAT.BALABANC

EA, 

COM.HAMCEAR

CA

de a promova si apara interesele economice ,comerciale, 

financiare si juridice în relatii cu autoritatle publice si alte 

persoane fizice si juridice în realizarea si promovarea obiectului 

lor de activitate, precum si în relatiile cu alte organisme si 

organizatii din tara si strsinatate

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE BALTAGU

15947/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PLEVNEI 

NR.47, BL.D8, SC.A, ET.4, 

AP.16, JUDEŢ TULCEA

Activitatea de bază a Asociaţiei Crescătorilor de Animale 

Baltagu are ca scop sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor 

de animale (in special bovine, ovine si caprine) pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică a 

efectivelor, prin reproducţie dirijată - cu accent pe 

însămânţarea artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, 

colaborând cu Direcţia Agricola Tulcea, cu organele sale de 

specialitate si cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din 

străinătate cu atribuţii in domeniu.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE BEIDAUD

16924/A/2011 TULCEA BEIDAUD

LOCALITATEA BEIDAUD , 

COMUNA BEIDAUD, 

JUDEŢ TULCEA

identificarea , reprezentarea şi promovarea sistematică şi 

unitară a intereselor membrilor săi , economice , tehnice şi 

juridice , precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor.

Asociaţia are drept scop  

identificarea, 

reprezentarea şi 

promovarea  sistematică  

şi unitară  a intereselor 

membrilor săi, 

economice, tehnice şi 

juridice, precum şi 

acţiunile de cooperare a 

membrilor, creşterea, 

îngrijirea şi întreţinerea 

următoarelor specii de 

animale: ovine, caprine, 

bovine, suine, cabaline, 

păsări .	

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE BEŞTEPE

1731/A/2012 TULCEA BEŞTEPE

COMUNA BEŞTEPE, STR. 

TULCEI NR.77, CAMERA 1, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii asociaţiei ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE 

BESTEPE doresc să se asocieze în scopul :

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE BREAZU- 

TOPOLOG

16325/A/2014 TULCEA

SAT CERBU, 

COMUNA 

TOPOLOG

STR.CIOCÂRLIEI , NR.5

elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi zootehnic 

competitiv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de 

agricultură şi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea 

economică.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE CASIMCEA

15761/A/2012 TULCEA CASIMCEA
COMUNA CASIMCEA , 

JUDEŢ TULCEA

de a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de ovine, 

caprine, bovine şi taurine din România, în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune România.Asociaţia reprezintă şi susţine 

interesele membrilor săi la nivelul organelor legislative şi 

executive ale ţării şi a altor organe centrale sau teritoriale.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE CÂŞLA VĂDANEI

2350/A/2012 TULCEA

SAT SFÂNTU 

GHEORGHE, 

COMUNA 

SFÂNTU 

GHEORGHE, 

JUD. TULCEA

Asociaţia are caracter autonom, apolitic, independent, având 

ca scop principal conceperea şi punerea în practica a politicilor, 

strategiei şi planurilor de acţiune pentru dezvoltarea sectorului 

agro-zootehnic în loc. Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea, menite să 

duca la creşterea bunăstării membrilor săi; precum şi 

promovarea istoriei, culturii şi tradiţiei comunităţii din 

localitatea Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE CEAMURLIA DE 

SUS COM.BAIA 

JUD.TULCEA

10495/A/2010 DA TULCEA
Ceamurlia de 

Sus 

comuna Baia , sat 

Ceamurlia de Sus , 

str.Lalelelor , nr.2 , 

jud.Tulcea

De a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de ovine 

şi caprine din România, în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE CEAMURLIA DE 

SUS COMUNA BAIA JUD. 

TULCEA

10495/A/2010 TULCEA

sat Ceamurlia 

de Sus, comuna 

Baia, jud. 

Tulcea

SAT CEAMURLIA DE SUS, 

COMUNA BAIA, JUD. 

TULCEA

- De a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de ovine 

şi caprine din România, în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE CEATAL

1345/A/2013 TULCEA
COMUNA 

CEATALCHIOI

COMUNA CEATALCHIOI, 

JUDEŢUL TULCEA

Activitatea de bază a Asociaţiei crescătorilor de animale 

"CEATAL", din comuna Ceatalchioi, jud. Tulcea, are ca scop 

sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor de animale pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică a 

efectivelor, prin reproducţie dirijată - cu accent pe 

însămânţarea artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, 

colaborând cu Direcţia Agricolă Tulcea, cu organele sale de 

specialitate şi cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din 

străinătate cu atribuţii în domeniu.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE CEATALCHIOI - 

TULCEA

10498/A/2010 TULCEA CEATALCHIOI
SAT CEATALCHOI, 

COMUNA CEATALCHIOI

de a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de 

animale din România, în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE COMUNA 

NALBANT

773/A/2013 TULCEA
SAT NICOLAE 

BĂLCESCU

SAT NICOLAE BĂLCESCU, 

COMUNA NALBANT, JUD. 

TULCEA

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor 

respectiv ovine, caprine, bovine, porcine, ecvidee si cabaline şi 

de a sprijini dezvoltarea socio- economică a comunităţii, 

informând organizaţiile si instituţiile internaţionale despre 

indeplinirea obiectivelor propuse in prezentul statut.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE DAENI

16803/A/2011 TULCEA COM. DAENI

de a încuraja cresterea animalelor si de a sprijini dezvolatrea 

socio-economica a comunitatii, informând organizaziile si 

institutiile internationale despre îndeplinirea obiectivelor 

propuse .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DEALU

12165/A/2010 DA DA TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. PLEVNEI 

NR.8,

De a urmări desfăşurarea unor activităţi de interes general şi 

local, cât şi de grup, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. 

Ea nu are caracter politic, sindical sau religios. Asociaţia are 

drept scop apărarea intereselor în sectorul de creştere şi 

ameliorare a animalelor precum şi ridicarea nivelului de viaţă al 

membrilor săi.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DEALU

15841/A/2010 DA TULCEA
COMUNA 

BEIDAUD

COMUNA BEIDAUD 

,STR.ŞCOLII,NR.11,JUDEŢ 

TULCEA

De a urmări desfăşurarea unor activităţi de interes general şi 

local, cât şi de grup, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. 

Ea nu are caracter politic, sindical sau religios. Asociaţia are 

drept scop apărarea intereselor în sectorul de creştere şi 

ameliorare a animalelor precum şi ridicarea nivelului de viaţă al 

membrilor săi.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DELTA - MALIUC

772/A/2013 TULCEA
COMUNA 

MALIUC

COMUNA MALIUC, 

JUDEŢUL TULCEA

SCOPUL asociaţiei îl constituie sprijinirea directa şi calificata a 

crescătorilor de animale pentru accelerarea ritmului de 

ameliorare a efectivelor de bovine, cabaline porcine, ovine, 

caprine, pasări si albine, pentru valorificarea eficienta a 

producţiilor de carne si lapte, miere, precum si acordarea 

consultantei de specialitate in vederea creşterii si amplasării 

fermelor, promovarea tehnologiilor de creştere si practicilor 

moderne in producţia agrozootehnica si de marketing specifice.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE DELTA MILK 

CRISAN

5997/A/2007 TULCEA CRISAN
COM. CRISAN, JUDETUL 

TULCEA

- de a identifica, prezenta si promova sistematic si unitar 

interesele mebrilor sai, economice, tehnice si juridice, precum 

si actiunile de cooperare ale mebrilor sai.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DIN COMUNA 

TOPOLOG

7067/A/2002 TULCEA TOPOLOG
COMUNA TOPOLOG , 

JUDEŢ TULCEA

ajutorarea crescătorilor de animale ; dezvoltarea legăturilor cu 

alte asociaţii naţionale şi internaţionale care şi-au propus 

desfăşurarea activităţii de creştere a animalelor

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DIN FLOREŞTI - 

HORIA

18618/A/2014 TULCEA SAT HORIA

SAT HORIA, COMUNA 

HORIA, STR. PRINCIPALĂ 

NR,1, CAM.1, JUDEŢUL 

TULCEA

Scopul asociaţiei este: sprijinirea crescătorilor de animale, 

respectiv de: bovine, cabaline, ovine, caprine si porcine, in 

vederea; dezvoltării efectivelor, creşterii animalelor in mai bune 

condiţii, obţinerii unei calităţi superiore a produselor rezultate 

din creşterea animalelor, identificarea pieţelor de desfacere si 

facilitarea obţinerii unui pret cat mai bun.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DOUA CAPRE 

HORIA

489/A/2013 TULCEA SAT HORIA
SAT HORIA, COMUNA 

HORIA, JUDEŢUL TULCEA

este sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din 

comuna Horia; preluarea păşunii comunei Horia în 

administrare; curăţarea şi întreţinerea păşunii preluate; 

sprijinirea proprietarilor de animale în vederea valorificării 

eficiente a producţiei de lapte şi carne, cât şi reprezentarea în 

negocierea preţului cu procesatorii de lapte.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DUERANU

16769/A/2014 TULCEA

SAT SÎMBĂTA 

NOUĂ , 

COMUNA 

TOPOLOG

SAT SÎMBĂTA NOUĂ , 

STR. IZVORULUI , NR.11 

,.COM.TOPOLOG , 

JUD.TULCEA

de a identifica reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi , economice , tehnice şi juridice , 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE DUNĂVĂŢU - 

DRANOV

17794/A/2014 TULCEA
SAT DUNĂVĂŢU 

DE JOS

SAT DUNĂVĂŢU DE JOS, 

COMUNA MURIGHIOL, 

STR. DUNĂRENI NR.2, 

JUDEŢUL TULCEA

Activitatea de bază a Asociaţiei Crescătorilor de Animale 

Dunavăţu - Dranov are ca scop sprijinirea directă şi calificată a 

crescătorilor de animale (in special bovine, ovine si caprine) 

pentru accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică 

a efectivelor, prin reproducţie dirijată - cu accent pe 

însămânţarea artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, 

colaborând cu Direcţia Agricola Tulcea, cu organele sale de 

specialitate si cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din 

străinătate cu atribuţii in domeniu.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE ERIC MILA 23

3509/A/2012 TULCEA SAT MILA 23
SAT MILA 23, COMUNA 

CRIŞAN, JUDEŢUL TULCEA

- Sprijinirii intereselor proprietarilor de animale din comuna 

Crişan; - preluarea păşunii comunei Crişan în administrare; - 

curăţarea şi întreţinerea păşunii preluate; - sprijinirea 

proprietarilor de animale în vederea valorificării eficiente a 

producţiei de lapte şi carne, cât şi reprezentarea în negocierea 

preţului cu procesatorii de lapte.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE FFNTANA OII 

TULCEA

15934/A/2013 TULCEA DOROBANTU

STR. APICULTORULUI 

,NR.17

Normal;elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care 

sã urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv, modern ºi dinamic bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã ,zootehnie ºi protecþia crescãtorilor de animale ,în 

faþa autoritãþilor ºi agenþilor economici ,având în considerare 

toate aspectele legate de protecþia mediului , dezvoltarea 

socialã ºi bunãstarea economicã.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE FORTUNA 

MALIUC

1140/A/2012 TULCEA SAT PARTIZANI

SAT PARTIZANI, STR. 

DUNĂRII NR.100, 

COMUNA MALIUC, JUD. 

TULCEA

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de ovine, caprine şi taurine din România, în 

vederea organizării producţiei pe principii tehnologice şi de 

eficienţă economică, realizarea producţiilor mari şi de calitate, 

prin punerea în valoare la cel mai înalt grad al potenţialului 

natural şi biologic de care dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE FRAŢII BĂNCILĂ

18996/A/2015 TULCEA TOPOLOG

SAT 

TOPOLOG,STR.LILIACULUI 

, NR.7, COMUNA 

TOPOLOG,JUDEŢ TULCEA

sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor de animale pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică a 

efectivelor prin reproducţie dirijată şi prin lucrări de selecţie 

specifice. Asociaţia îşi propune să mobilizeze orice potenţial 

disponibil, inclusiv resursele şi iniţiativele specialiştilor, 

agenţilor economici, persoane fizice şi juridice interesate din 

comuna Topolog şi din alte localităţi învecinate din judeţ, din 

ţară şi străinătate, pentru realizarea scopului său



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE FRECĂŢEI

13566/A/2011 TULCEA

SAT POŞTA, 

COMUAN 

FRECĂŢEI,

SAT POŞTA, COMUNA 

FRECĂŢEI, JUD. TULCEA

Ca în virtutea dreptului natural al membrilor asociaţiei, de a 

asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de animale din 

România, în vederea organizării producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea producţiilor 

mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel mai înalt grad 

al potenţialului natural şi biologic de care dispune România. 

Asociaţia reprezintă şi susţine interesele membrilor săi la 

nivelul organelor legislative şi executive ale ţării şi a altor 

organe centrale sau teritoriale.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE GRAVAN

16802/A/2011 TULCEA GARVAN

Normal;de a identifica, reprezenta ºi promova sistematic ºi 

unitar interesele membrilor sãi precum ºi acþiunile de 

cooperare ale membrilor .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE HAGILAREA - 

LĂSTUNI - TULCEA

10737/A/2009 TULCEA

SAT LĂSTUNI, 

COMUNA 

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

SAT LĂSTUNI, COMUNA 

MIHAIL KOGĂLNICEANU

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale din România, în vederea 

organizării producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă 

economică, realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin 

punerea în valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural 

şi biologic de care dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE IULIA

16645/A/2014 TULCEA SAT IULIA

SAT IULIA, COMUNA 

IZVOARELE, JUDEŢUL 

TULCEA

Membrii asociaţiei doresc să se asocieze, iar scopul asociaţiei 

este sprijinirea intereselor proprietarilr de animale din comuna 

Izvoarele; preluarea păşunii comunei Izvoarele în administarre; 

curăţarea şi întreţinerea păşunii preluate; sprijinirea 

proprietarilor de animale în vederea valorificării eficiente a 

producţiei de lapte şi carne, cât şi reprezentarea în negocierea 

preţului cu procesatorii de lapte.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE JIJILA

16798/A/2011 TULCEA JIJILA
NORMAL;STR. MIORIÞEI, 

NR.26,

Normal;de a asigura ºi organiza pentru promovarea ºi apãrarea 

intereselor legitime,sã apropie, sã sprijine crescãtorii de 

animale din România, în vederea organizãrii producþiei pe 

principii tehnologice ºi de eficienþã economicã .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE LETEA

13564/A/2011 TULCEA
SAT C. A. 

ROSETTI

SAT C.A.ROSETTI, STR. 

FRASINULUI NR.1, 

COMUNA C.A.ROSETTI, 

JUD. TULCEA

Sprijinirea crescătorilor de animale în vederea dezvoltării 

efectivelor, creşterii animalelor în mai bune condiţii, obţinerii 

unei calităţi superioare a produselor rezultate din creşterea 

animalelor, identificarea pieţelor de desfacere şi facilitarea 

obţinerii unui preţ cât mai bun.

sprijinirea crescătorilor de 

animale respectiv: bovine, 

cabaline ovine, caprine şi 

porcine

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE MĂGURELE

16328/A/2014 TULCEA

SAT MĂGURELE 

, COMUNA 

TOPOLOG

STR. COLINELOR , NR.26
de a promova , reprezenta unitar interesele membrilor săi 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE MAHMUDIA

2604/A/2002 TULCEA
COM.MAHMUD

IA

INCINTA FOSTEI 

COOPERATIVE AGRICOLE 

DE PRODUCTIE 

MAHMUDIA

a) apara si sprijina interesele fermierilor, crescatorilor de 

animale, persoane fizice si

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE MALCOCI

2351/A/2012 TULCEA MALCOCI,

SAT MALCOCI, COMUNA 

NUFĂRU, STR. 

CĂLUGĂRENI NR.143, 

JUD. TULCEA

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor 

respectiv ovine, caprine, bovine, porcine, ecvidee si cabaline şi 

de a sprijini dezvoltarea socio- economică a comunităţii, 

informând organizaţiile si instituţiile internaţionale despre 

îndeplinirea obiectivelor propuse în prezentul statut.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE MERINOSUL ALB 

TURCOAIA

16488/A/2014 TULCEA
COM. 

TURCOAIA
STR. TROESMIS,NR.125

De a asigura si organiza cadrul si conditiile necesare pentru 

promovarea si apararea intereselor legitime, sa apropie, sa 

sprijine crescatorii de bovine, ovine, caprine, taurine, cabaline, 

porcine si pasari din România , în vederea organizãrii productiei 

pe principii tehnologice si de eficienta economica, realizarea 

productiilor mari si de calitate , prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potentialului natural si biologic de care 

dispune România si tarile din U.E. .



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE MIHAI 

CONŢOLENCU

779/A/2013 TULCEA
SAT BĂLTENII 

DE JOS,

SAT BĂLTENII DE JOS, 

COMUNA BEŞTEPE, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii Asociaţiei Crescătorilor de Animale Mihai Contolencu 

doresc sa se asocieze în scopul promovării si dezvoltării 

creşterii de animale domestice si de rasa prin fonduri proprii, 

precum si in înţelegerea si colaborarea cu alte asociaţii, 

societăţi, fundaţii cu acelaşi profil sau care au menirea sa 

asigure ingrijirea, creşterea si protecţia animalelor; incurajarea 

populaţiei sa desfăşoare activităţi tradiţionale in Delta Dunării ; 

reprezentarea si sprijinirea intereselor profesionale ale 

membrilor sai, crescători de animale, care utilizează pajişti si 

pasuni comunale, a intereselor economice, tehnice si juridice, 

inchirierii si exploatării păşunilor in vederea creşterii 

animalelor, protejarea crescătorilor de animale ; sprijinirea si 

susţinerea membrilor asociaţiei in relaţiile de parteneriat cu 

agenţi economici care produc si comercializează maşini, 

instalaţii, utilaje si alte produse folosite in procesul creşterii 

animalelor; facilitarea accesului crescătorilor de animale, prin 

resurse private sau publice, din tara si străinătate la programe 

si informaţii de ultima ora si realizarea parteneriatului dintre 

autorităţile publice si persoanele juridice de drept privat fara 

scop patrimonial pentru accesul la programe de finanţare 

guvernamentale si neguvernamentale ; desfăşurarea de 

activităţi in sensul protejării mediului si naturii, susţinerii 

bunăstării sociale, la nivel local, concertării mijloacelor si 

forţelor locale in scopul imbunatatirii metodelor de creştere si 

exploatare a animalelor.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE MIORITA DELTEI

15849/A/2010 TULCEA COM. GRINDU

Normal;de a identifica , reprezenta ºi promova sistematic ºi 

unitar interesele membrilor sãi precum ºi acþiunile de 

cooperare ale membrilor,în vederea formãrii unei reþele de 

produse în zootehnie prin promovarea tehnologiilor ºi 

practicilor moderne în producþia agrozootehnicã ºi de 

marketing, specifice acestei producþii ,prin integrarea 

producþiei în scopul promovãrii ºi valorificãrii superioare a 

produselor

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE MIRCEA VODA-G-

RAL. PRAPORGESCU

15846/A/2010 TULCEA

SAT MIRCEA 

VODA , COM. 

CERNA

;de a sprijini direct crescatorii de animale-ovine, caprine, 

bovine si porcine pentru accelerarea ritmului de sporire si 

crestere numerica a efectivelor de ovine, caprine, bovine si 

porcine, prin introducerea în zona a reproductiei dirijate, cu 

accent pe însamântarea artificialã

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE MOGLAN

19362/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. AVRAM 

IANCU NR.58A, JUDEŢUL 

TULCEA

Membrii Asociaţiei ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE 

MOGLAN - doresc sa se asocieze în scopul:

ASOCIAŢIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE NALBANT SI 

TRESTENIC

1734/A/2012 TULCEA NALBANT
COMUNA NALBANT, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociatia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociatiei, de a asigura şi organiza pentru 

promovarea şi apararea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de ovine, caprine, bovine şi taurine din 

Romania, în vederea organizarii producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea productiilor 

mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel mai înalt grad 

al potenţialului natural şi biologic de care dispune România. 

Asociaţia reprezintă şi sustine interesele membrilor săi la 

nivelul organelor legislative şi executive ale ţării şi a altor 

organe centrale sau teritoriale.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE NEATÂRNAREA

1347/A/2013 TULCEA
SAT 

NEATÂRNAREA

SAT NEATÂRNAREA, 

COMUNA BEIDAUD, STR. 

ZMEUREI NR.5, JUDEŢUL 

TULCEA

SCOPUL asociaţiei îl constituie sprijinirea directă şi calificată a 

crescătorilor de animale pentru accelerarea ritmului de 

ameliorare a efectivelor de bovine, cabaline, porcine, ovine, 

caprine, pasări si albine, pentru valorificarea eficienta a 

producţiilor de carne şi lapte, miere, precum şi acordarea 

consultanţei de specialitate în vederea creşterii şi amplasării 

fermelor, promovarea tehnologiilor de creştere şi practicilor 

moderne în producţia agrozootehnică şi de marketing specifice.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE OVINE ŞI 

CAPRINE BAIA

10496/A/2010 TULCEA Baia

comuna Baia, str. 

Republicii nr.2, jud. 

Tulcea

- de a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de 

animale din România, în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE OVINE ŞI 

CAPRINE BAIA

10496/A/2010 DA TULCEA BAIA 

comuna Baia , 

str.Republicii , nr.2, judeţ 

Tulcea

de a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime , să apropie , să sprijine crescătorii de 

animale din România , în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică , realizarea 

producţiilor mari şi de calitate , prin punerea în valoare de cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România .

  s-a  dispus  înscrierea 

modificării Actului 

Constitutiv şi a Statului 

ASOCIAŢIEI 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE OVINE ŞI 

CAPRINE BAIA, în sensul 

detalierii tipului de 

animale cu care 

crescătorii participă în 

cadrul acestei asociaţii, 

respectiv: ovine, caprine, 

bovine, porcine şi taurine, 

astfel încât se va citi 

corect la CAP.II – SCOPUL 

ŞI OBIECTIVELE 

ASOCIAŢIEI, la art.7 şi 

art.8 din statutul 

asociaţiei, precum şi la 

CAP. III – SCOPUL 

ASOCIAŢIEI ŞI OBIECTUL 

DE ACTIVITATE din actul 

constitutiv al asociaţiei 

„animale: ovine, caprine, 

bovine, porcine şi 

taurine” 

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE OVIROM CHILIA-

VECHE

774/A/2013 TULCEA
LOCALITATEA 

CHILIA VECHE

LOCALITATEA CHILIA 

VECHE, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are drept scop identificarea, reprezentarea si 

promovarea sistematica si unitara a intereselor membrilor sai , 

economice , tehnice si juridice , precum si acţiunile de 

cooperare ale membrilor.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE PĂPĂDIA DIN 

MALIUC

1733/A/2012 TULCEA MALIUC
LOC. MALIUC, BL.2, SC.B, 

ET.P, AP.12, JUD. TULCEA

Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes 

general şi local, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. Ea 

nu are caracter politic, sindical sau religios.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE PARCHEŞ

901/A/2013 TULCEA SAT PARCHEŞ

SAT PARCHEŞ, COMUNA 

SOMOVA, STR. IASOMII, 

NR.3, JUD. TULCEA

Îl constituie sprijinirea directa si calificata a crescătorilor de 

animale pentru accelerarea ritmului de ameliorare a efectivelor 

de bovine, cabaline, porcine ovine caprine, pasări si albine, 

pentru valorificarea eficienta a producţiilor de carne si lapte 

miere precum si acordarea consultantei de specialitate in 

vederea creşterii si amplasării fermelor promovarea 

tehnologiilor de creştere si practicilor moderne in producţia 

agrozootehnica si de marketing specifice.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE PECENEAGA

16804/A/2011 TULCEA
COM. 

PECENEAGA

Normal;de a încuraja creºterea animalelor ºi de a sprijini 

dezvolatrea socio-economicã a comunitãþii, informând 

organizaþiile ºi instituþiile internaþionale despre îndeplinirea 

obiectivelor propuse.



ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE PESCARUSUL 

TULCEA

8861/A/2012 TULCEA OSTROV

elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care sã 

urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv , modern ºi dinamic, bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã ºi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecþia mediului , dezvoltarea socialã ºi bunãstarea 

economicã

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE PLAI 

DOBROGEAN

26896/A/2019 TULCEA
COMUNA 

GRINDU

De a promova si reprezenta unitar interese membrilor sai 

precum si acţiunile de cooperare ale membrilor respectiv: 

pentru a identifica, reprezenta si promova sistematic si unitar 

interesele membrior săi, economice,tehnice si juridice, precum 

si acţiunile de cooperare ale membrior, in vederea formării unei 

reteţe de produse in zootehnie prin promovarea tehnologiilor 

si practicilor moderne in producţia agrozootehnica si de 

marketing, specific acestei producţii, prin integrarea producţiei 

in scopul promovării si valorificării superioare a produselor.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE RACHELU

16490/A/2014 TULCEA

SAT.RACHELU, 

COM.LUNCAVIT

A

TROITEI,NR.25

Promovarea ºi susþinerea drepturilor crescãtorilor de animale 

domestice în zona satului Rachelu , com. Luncaviþa ºi din 

zonele limitrofe , a valorilor tehnice, sociale, a resurselor 

naturale reprezentate de islazul comunal ce trebuie dedicat cu 

precãdere pãºunatului , precum ºi susþinerea ºu dezvoltarea 

factorilor ce condiþioneazã apariþia , menþinerea ºi 

dezvoltarea acestor resurse .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE SARIGHIOL DE 

DEAL

16923/A/2011 TULCEA
SARIGHIOL DE 

DEAL

COMUNA BEIDAUD , SAT 

SARIGHIOL DE DEAL , 

JUDEŢ TULCEA

.- identificarea , reprezentarea şi promovarea sistematică şi 

unitară a intereselor membrilor săi , economice , tehnice şi 

juridice , precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor.

Asociaţia are drept scop  

identificarea , 

reprezentarea şi 

promovarea  sistematică  

şi unitară  a intereselor 

membrilor săi , 

economice , tehnice şi 

juridice , precum şi 

acţiunile de cooperare a 

membrilor , creşterea  , 

îngrijirea şi întreţinerea 

următoarelor specii de 

animale : ovine  , caprine , 

bovine , suine , cabaline , 

păsări

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE SARUNA

9419/A/2009 TULCEA

SAT LĂSTUNI, 

COMUNA 

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

SAT LĂSTUNI, COMUNA 

MIHAIL KOGĂLNICEANU

Desfăşurarea unor activităţi de interes general şi local, în 

interesul nepatrimonial al membrilor săi. Ea nu are caracter 

politic, sindical sau religios. Identificarea, reprezentarea şi 

promovarea sistematic şi unitar a intereselor membrilor săi, 

economice, tehnice şi juridice şi apărarea intereselor în sectorul 

de creştere şi ameliorare a animalelor precum şi ridicarea 

nivelului de viaţă al membrilor săi.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE ŞI ALBINE 

"HORIA"

425/A/2011 TULCEA
COMUNA 

HORIA

COMUNA HORIA, 

JUDEŢUL TULCEA
Sprijinirea directă a crescătorilor de animale şi albine.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE ŞI EXPLOATAREA 

TERENULUI "ORTACHIOI"

14485/A/2011 TULCEA

SAT CLOŞCA, 

COMUNA 

HORIA,

SAT CLOŞCA, COMUNA 

HORIA, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţiei Crescătorilor de Animale şi exploatarea terenuli 

"ORTACHIOI" este să promoveze şi să dezvolte activitatea de 

interes general de creştere a următoarelor specii de animale : 

oi, capre, vaci de mare productivitate în concordanţă cu 

ultimele noutăţi în domeniu.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE SUFLAR ZOO

2793/A/2012 TULCEA NUFĂRU
SAT NUFĂRU, COMUNA 

NUFĂRU, JUD. TULCEA

SCOPUL asociatiei îl constituie sprijinirea directa şi calificată a 

crescătorilor de animale pentru accelerarea ritmului de 

ameliorare a efectivelor de bovine, cabaline, porcine, ovine, 

caprine, pasări şi albine, pentru valorificarea eficienta a 

producţiilor de carne şi lapte, miere, precum şi acordarea 

consultantei de specialitate în vederea creşterii şi amplasării 

fermelor, promovarea tehnologiilor de creştere şi practicilor 

modeme în producţia agrozootehnica şi de marketing specifice.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE TREI STEJARI 

BABADAG

16326/A/2014 TULCEA BABADAG STR.REPUBLICII , NR.155

sprijinirea intereselor proprietarilor de animale din oraşul 

Babadag , preluarea păşunii oraşului Babadag în administrare , 

curăţarea şi întreţinerea păşunii preluate , sprijinirea 

proprietarilor de animale în vederea valorificării eficiente a 

producţiei de lapte şi carne , cât şi reprezentarea în negocierea 

preţului cu procesatorii de lapte şi carne.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE VISTERNA- 

JUDEŢUL TULCEA

15895/A/2013 TULCEA

SAT VISTERNA, 

COMUNA 

SARICHIOI

SAT VISTERNA , NR.165 ( 

CAMERA 1 )
sprijinirea directă a crescătorilor de animale

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE ZEBIL

1903/A/2013 TULCEA SAT ZEBIL
SAT ZEBIL, COMUNA 

SARICHIOI, JUD. TULCEA

Activitatea de bază a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Zebil, 

din comuna Sarichioi, judeţul Tulcea, are ca scop sprijinirea 

directă şi calificată a crescătorilor de animale pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică a 

efectivelor, prin reproducţie dirijată - cu accent pe 

însămânţarea artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, 

colaborând cu Direcţia Agricola Tulcea, cu organele sale de 

specialitate si cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din 

străinătate cu atribuţii in domeniu.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

BOVINE SI OVINE 

DANUBIUS PARDINA

5998/A/2007 TULCEA PARDINA
COM. PARDINA, JUDETUL 

TULCEA

- de a identifica, reprezenta si promova sistematic si unitar 

interesele membrilor sai, economice, tehnice si juridice, 

precum si de a actiona in concordanta cu interesele membrilor 

sai in consens cu liniile directoare si deciziile zootehnice de 

interes national privind dezvoltarea zootehniei.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

BOVINE SI OVINE 

DOBROGEA DE NORD

24228/A/2016 TULCEA
COM.I.C.BRATI

ANU
STR.PRINCIPALA,NR.54

De a asigura şi organiza cadrul şi condiţile necesare pentru 

promovarea şi apărârea interesetor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de bovine, ovine, caprine, taurine, cabaline, 

porcine şi păsări din România, în vederea organizării producţiei 

pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România şi ţările din U.E.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE ŞI TAURINE 

HAMANGIA

15765/A/2012 TULCEA BAIA

COMUNA BAIA , 

STR.REPUBLICII , NR.14 , 

BL.IAS , SC.A,AP.16, 

JUD.TULCEA

de a asigura şi organiza cadrul şi condiţiile necesare pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale , inclusiv bovine, taurine , ovine, 

caprine şi porcine, etc., din România,în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune România şi ţările din UE.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE STEJARU-JUDEŢ 

TULCEA

15896/A/2013 TULCEA

SAT VASILE 

ALECSANDRI, 

COMUNA 

STEJARU

sprijinirea directă a crescătorilor de bovine

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE, OVINE, CAPRINE 

ŞI ALBINE LĂSTUNI

17796/A/2014 TULCEA SAT LĂSTUNI

SAT LĂSTUNI, COMUNA 

MIHAIL KOGĂLNICEANU, 

STR. VICTORIEI, NR.2, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor 

respectiv ovine, caprine, bovine, porcine, ecvidee , cabaline şi 

albine şi de a sprijini dezvoltarea socio- economică a 

comunităţii, informând organizaţiile si instituţiile internaţionale 

despre indeplinirea obiectivelor propuse in prezentul statut.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE, PESCUIT ŞI 

AGROTURISM - CRIŞAN

16009/A/2014 TULCEA
COMUNA 

CRIŞAN

COMUNA CRIŞAN, 

LOCALITATEA CRIŞAN, 

JUDEŢ TULCEA.

Asociaţia are ca scop :

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

BOVINE,CAPRINE ,, 

TRIFOIUL ,, OSTROV

8859/A/2012 TULCEA OSTROV

are ca drept scop de a asigura ºi organiza pentru promovarea ºi 

apãrarea intereselor legitime, sã apropie,sã sprijine crescãtorii 

de animale din România, în vederea organizãrii producþiei pe 

principii tehnologice ºi de eficienþã economicã, realizarea 

producþiilor mari ºi de calitate, prin punerea în valoarea la cel 

mai înalt grad al potenþialului natural ºi biologic de care 

dispune România

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

CAPRINE SI OVINE LUNCA 

MACIN

11575/A/2009 TULCEA MACIN
MÃCIN,STR. 1 

DECEMBRIE,NR.129

Normal;de a identifica ,reprezenta ºi promova sistematic ºi 

unitar interesele membrilor sãi,economice,tehnice ºi 

juridice,precum ºi acþiunile de cooperare ale membrilor

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

,,MORSULUI ,, TULCEA

8855/A/2012 TULCEA MACIN
STR.MIHAI 

BRAVU,BL.15,SC.B,AP.11

are ca scop de a identifica, reprezenta si promova sistematic si 

unitar interesele membrilor sai, economice, tehnice si juridice 

,precum si actiuni de cooperare ale membrilor

De a asigura si organiza 

cadrul si condiţiile 

necesare pentru 

promovarea si apărarea 

intereselor legitime, sa 

apropie, să sprijine 

crescătorii de ovine si 

caprine din Romania, în 

vederea organizarii 

producţiei pe principii 

tehnologice si de eficientă 

economica, realizarea 

producţiilor mari si de 

calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt 

grad al potenţialului 

natural si biologic de care 

dispune Romania si tarile 

din UE.		Asociaţia 

reprezintă si susţine 

interesele membrilor săi 

la nivelul organelor 

legislative si executive ale 

tarii si a altor organe 

centrale, sau 

teritoriale.						

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

AGIGHIOL-TULCEA

4993/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. IULIU MANIU, NR.7, 

JUD. TULCEA

- de a asigura si organiza pentru promovarea si apararea 

intereselor legitime, sa apropie, sa sprijine crescatorii de ovine 

din Romania romania, in vederea organizarii productiei pe 

principii tehnologice si de eficienta economica, realizarea 

productiilor mari si de calitate, prin punerea in valoare la cel 

mai inalt grad al potentialului natural si biologic de care 

dispune Romania.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

GARLA SAPATA

11573/A/2009 TULCEA SMIRDAN

de a identifica, reprezenta si promova sistematic si unitar 

interesele membrilor sai precum si actiunile de cooperare ale 

membrilor, respectiv: pentru a identifica, reprezenta si 

promova sistematic si unitar interesele membrilor sai, 

economice, tehnice si juridice, precum si actiunile de cooperare 

ale membrilor, în vederea formarii unei retele de produse în 

zootehnie prin promovarea tehnologiilor si practicilor moderne 

în productia agrozootehnica si de marketing, specifice acestei 

productii, prin integrarea productiei în scopul promovarii si 

valorificarii superioare a produselor.



ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

PODUL DE PIATRA GRECI

15746/A/2008 TULCEA COM. GRECI

De a identifica , reprezenta si promova sistematic si unitar 

interesele membrilor sai, economice tehnice si juridice , 

precum si actiunile de cooperare ale membrilor .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

RĂDĂCINOASELE CHILIA 

VECHE

11560/A/2010 TULCEA CHILIA VECHE
COMUNA CHILIA VECHE, 

JUDEŢ TULCEA

De a asigura şi organiza cadrul necesar pentru promovarea şi 

apărarea intereselor legitime, să apropie crescătorii de ovine 

din România, în vederea organizării producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea producţiilor 

mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel mai înalt grad 

al potenţialului natural şi biologic de care dipsune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI BOVINE BUJORUL

15893/A/2013 TULCEA

SAT SLAVA 

RUSĂ , 

COM.SLAVA 

CERCHEZĂ

de a asigura şi organiza cadrul şi condiţiile necesare pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale , inclusiv bovine, taurine , ovine, 

caprine şi porcine, etc.,din România,în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune România şi ţările din UE.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI BOVINE MIHAIL 

KOGĂLNICEANU - TULCEA

12519/A/2010 TULCEA

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

COMUNA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, JUD. 

TULCEA

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtuteav dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale din România, în vederea 

organizării producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă 

economică, realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin 

punerea în valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural 

şi bilogic de care dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI BOVINE SOMOVA

493/A/2013 TULCEA SAT MINERI

SAT MINERI, STR. 

MIORIŢEI NR.2, COMUNA 

SOMOVA, JUDEŢUL 

TULCEA

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza cadrul şi 

condiţile necesare pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de animale, inclusiv 

bovine, taurine, ovine, caprine şi porcine, etc. din România, în 

vederea organizării producţiei pe principii tehnologice şi de 

eficienţă economică, realizarea producţiilor mari şi de calitate, 

prin punerea în valoare la cel mai înalt grad al potenţialului 

natural şi biologic de care dispune România şi ţările din U.E.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

SI CAPRINE ,, TRIFORI,, 

CIRJELARI

15848/A/2010 TULCEA

SAT CIRJELARI, 

COM. 

DOROBANTU

sprijinirea directa a crescatorilor de ovine si caprine, pentru 

accelerarea ritmului de sporire si crestere numerica a 

efectivelor de ovine si caprine prin introducerea în zona a 

reproductiei dirijate , cu accent pe însamântarea artificiala , cu 

instructiunile specializate în acest sens.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI CAPRINE ,,PISCUL 

ÎNALT"

1159/A/2020 TULCEA GRECI STR. PIETRARULUI, NR.14

sprijinirea dezvoltării comunităților prin promovarea cooperării 

pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi 

implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, 

punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi 

capacităţii de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului 

rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi 

îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI CAPRINE ”DELTA-

TRESTENIC”

23911/A/2017 TULCEA NALBANT

COMUNA NALBANT, SAST 

TRESTENIS, STR. 

STEJARULUI NR.21, JUD. 

TULCEA

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor şi 

de a sprijini dezvoltarea socio-economîcă a comunităţii, 

informând organizaţiile şi instituţiile internaţionale despre 

îndeplinirea obiectivelor propuse în prezentul statut.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI CAPRINE ISACCEA

18376/A/2015 TULCEA ISACCEA STR. 1DECEMBRIE,NR.83

Sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor de ovine şi caprine 

pentru accelerarea ritmului de ameliorare şi creştere numerică 

a efectivelor, prin reproducţie dirijată - cu accent pe 

însămânţarea artificială - şi prin lucrări de selecţie specifice, 

colaborând cu Direcţia pentru Agricultură Tulcea, cu organele 

sale de specialitate si cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi 

din străinătate cu atributii în domeniu. .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI CAPRINE IZVOARELE

1019/A/2012 TULCEA IZVOARELE
LOCALITATEA IZVOARELE, 

JUDETUL TULCEA

Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes 

general şi local, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. Ea 

nu are caracter politic, sindical sau religios.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

ŞI CAPRINE ORIENT

1730/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PRISLAV 

NR.173D, BL.PS4, SC.A, 

AP.4, JUD. TULCEA

Asociaţia urmăreşte desfăşurarea unor activităţi de interes 

general şi local, în interesul nepatrimonial al membrilor săi. Ea 

nu are caracter politic, sindical sau religios.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

SI CAPRINE OVINPEC 

PECENEAGA

15854/A/2010 TULCEA PECENEAGA

De a promova si reprezenta unitar interesele membrilor sai 

precum si actiunile de cooperare ale membrilor respectiv: 

pentru a identifica, reprezenta si promova sistematic si unitar 

interesele membrilor sai, economice, tehnice, financiare si 

juridice, precum si actiunile de cooperare ale membrilor, în 

vederea formarii unei retele de produse în zootehnie prin 

promovarea tehnologiilor si practicilor moderne în productia 

agrozootehnica si de marketing, specifice acestei productii, prin 

integrarea productiei în scopul promovarii si valorificarii 

superioare a produselor.

 asociatia  va primi în 

rândurile sale , crescatorii 

de  bovine si cabaline

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE OVINE 

SI CAPRINE SIVRICA

15931/A/2013 TULCEA GRECI

Normal;Caracter Caracter Caracter Caracter;are ca scop de a 

identifica, reprezenta ºi promova sistematic ºi unitar interesele 

membrilor sãi, economice ,tehnice,financiare ºi juridice, 

precum ºi acþiunile de cooperare ale membrilor,în vederea 

formãrii unei reþele de produse în zootehnie prin promovarea 

tehnologiilor ºi practicilor moderne în producþia 

agrozootehnice ºi de marketing,specifice acestei producþii , 

prin integrarea producþiei în scopul promovãrii ºi valorificãrii 

superioare a produselor.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

OVINE, BOVINE ŞI 

CAPRINE - "PRIMA" - 

IZVOARELE TULCEA

490/A/2013 TULCEA SAT IZVOARELE

SAT IZVOARELE, 

COMUNA IZVOARELE, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociatia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale din România, în vederea 

organizarii productiei pe principii tehnologice şi de eficienţă 

economică, realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin 

punerea în valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural 

şi biologic de care dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

OVINE, BOVINE ŞI 

CAPRINE "CARAIBIL"

1344/A/2013 TULCEA
LOCALITATEA 

COLINA

LOCALITATEA COLINA, 

COMUNA MURIGHIOL, 

JUD. TULCEA

Asociaţia are ca scop elaborarea şi implementarea unei strategii 

locale care să urmărească dezvoltarea unui sector agricol şi 

zootehnic competititv, modern şi dinamic, bazat pe activităţi 

durabile de agricultură şi zootehnie, având în considerare toate 

aspectele legate de protecţia mediului, dezvoltarea socială şi 

bunăstarea economică.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

OVINE, CAPRINE ŞI 

BOVINE GRECI

26124/A/2019 TULCEA GRECI STR. PĂDUCELULUI,NR.3,

promovarea intereselor crescătorilor de ovine, caprine şi 

bovine Greci, precum si gestionarea activităţii de păşunat din 

com. Greci, judeţul Tulcea.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

OVINE, CAPRINE ŞI 

BOVINE VALEA 

NUCARILOR

1014/A/2012 TULCEA

COMUNA 

VALEA 

NUCARILOR

COMUNA VALEA 

NUCARILOR, BL.12, SC.B, 

AP.6, JUD. TULCEA

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza cadrul şi 

conditile necesare pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de ovine, caprine şi 

bovine din România, în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dispune România.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

OVINE, CAPRINE, 

CABALINE ŞI BOVINE 

"NUFĂRU"

14486/A/2011 TULCEA
SAT ILGANII DE 

JOS,

SAT ILGANII DE JOS, 

COMUNA NUFĂRU, STR. 

EGRETEI NR.7, JUDEŢUL 

TULCEA.

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza cadrul şi 

condiţiile necesare pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de ovine, caprine, 

cabaline şi bovine din România, în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune România. Asociaţia reprezintă şi susţine 

interesele membrilor săi la nivelul organelor legislative şi 

executive ale ţării şi a altor organe centrale sau teritoriale.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

OVINE, CAPRINE, 

CABALINE ŞI BOVINE 

ILGANII DE JOS

777/A/2013 TULCEA
SAT ILGANII DE 

JOS

SAT ILGANII DE JOS, 

COMUNA NUFĂRU, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia îşi propune drept scop ca în virtutea dreptului natural 

al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza cadrul şi 

condiţile necesare pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de animale, inclusiv 

ovine, caprine, cabaline, bovine, taurine şi porcine, etc. din 

România în vederea organizării producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea producţiilor 

mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel mai înalt grad 

al potenţialului natural şi biologic de care dispune România şi 

ţările din U.E.

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

OVINE,, VALEA CU TEI,,

8860/A/2012 TULCEA COM. GRECI

are ca scop de a promova , reprezenta unitar interesele 

membrilor sãi precum ºi acþiunile de cooperare ale membrilor, 

iar obiectivele activitãþii asociaþiei în vederea realizãrii scopului 

propus sunt prevãzute în Statutul asociaþiei .

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

TAURINE CEAMURLIA DE 

SUS - T.P.H. CEAMURLIA 

DE SUS

10497/A/2010 DA TULCEA
CEAMURLIA DE  

SUS 

SAT CEAMURLIA DE SUS , 

COMUNA BAIA , 

STR.CIŞMELEI , NR.5 , 

JUDEŢ TULCEA

asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de animale din 

România, în vederea organizării producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea producţiilor 

mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel mai înalt grad 

al potenţialului natural şi biologic de care dispune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

TAURINE CEAMURLIA DE 

SUS - T.P.H. CEAMURLIA 

DE SUS

10497/A/2010 TULCEA

Tulcea, str. 

Babadag, Bl.16, 

Sc.B, Et.4, 

Ap.19, zona 

centrală, jud. 

Tulcea

sat Ceamurlia de Sus, 

comuna Baia, strada 

Cişmelei nr.5, jud. Tulcea.

- de a asigura şi organiza pentru promovarea şi apărarea 

intereselor legitime, să apropie, să sprijine crescătorii de 

animale din România, în vederea organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea 

producţiilor mari şi de calitate, prin punrerea în valoare în cel 

mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic de care 

dipsune România.

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

TAURINE FRANGU , DIN 

LOC.CEAMURLIA DE 

JOS,JUD.TULCEA

7066/A/2002 TULCEA
CEAMURLIA DE 

JOS

COMUNA CEAMURLIA DE 

JOS, JUDEŢ TULCEA

de a sprijini în orice mod crescătorii de taurine pentru mărirea 

efectivelor , a producţiilor , pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

tehnice , achiziţionarea de animale performante şi utilaje 

specifice , sprijină asociaţii , crescătorii de taurine pentru a li se 

acorda subvenţii , credite prin intermediul Asociaţiei

ASOCIATIA 

CRESCATORILOR DE 

TAURINE SI OVINE 

TURCOAIA

15850/A/2010 TULCEA
COM. 

TURCOAIA

sprijinirea directã ºi calificatã a crescãtorilor pentru accelerarea 

ritmului de ameliorare ºi creºtere numericã a efectivelor, prin 

reproducþie dirijatã –cu accent pe însãmânþarea artificialã ºi 

prin lucrãrile de selecþie specifice, colaborând cu Direcþia 

pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Tulcea , cu organele 

sale de specialitate ºi cu alte instituþii ºi organizaþii din þarã ºi 

din strãinãtate cu atribuþii în domeniu.



ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

TAURINE TOREADOR

9416/A/2009 TULCEA JURILOVCA
STR. 1 MAI, BLOC 96, 

SC.F, ET.1, AP.7,

sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor pentru accelerarea 

ritmului de ameliorare şi creştere numerică a efectivelor, prin 

reproducţie dirijată - cu accent pe însămânţarea artificială - şi 

prin lucrări de selecţie specifice, colaborând cu Direcţia pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea, şi organele sale de 

specialitate, cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din 

străinătate.

ASOCIATIA CRESCENS 1124/A/2001 TULCEA TULCEA
STR. VICTORIEI NR. 76 BL.I 

SC.A AP.4

realizarea unor activitati de interes general, comunitar, 

nepatrimonial vizind asistenta soc. oferita persoanelo care au 

fost private de libertate , acelor defavorizate social a 

persoanelor cu probleme speciale (handicapati , persoane 

bolnave de SIDA-HIV)

ASOCIATIA CRESTINA 

"OASTEA DOMNULUI " 

TULCEA

2910/A/2002 TULCEA TULCEA STR. LIBERTATII, NR.43
-vizeaza imbunatatirea normelor si cresterea nivelului vietii 

crestine precum si contributia la

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ ”O 

VIAŢĂ DEPLINĂ” - 

NICOLAE BĂLCESCU, 

TULCEA

12/A/2019 TULCEA
NICOLAE 

BĂLCESCU

SAT NICOLAE BĂLCESCU, 

STR. PRINCIPALĂ NR.58, 

COMUNA NALBANT, JUD. 

TULCEA

constă în desfăşurarea de activităţi în domeniul religios, 

umanitar, social, educativ, motivaţional şi recreativ (petrecerea 

timpului liber). Scopul propus nu este limitativ, el putând fi 

extins în funcţie de necesităţi în condiţiile legii.

ASOCIATIA 

CULTIVATORILOR DE 

TUTUN DOBROGEA

28025/A/2019 TULCEA JIJILA STR.STADIONULUI, NR. 21

Identificarea, reprezentarea şi promovarea sistematic şi unitar 

a intereselor membrilor săi, economice, tehnice şi juridice, 

precum şi acţiuni de cooperare ale membrilor.

ASOCIATIA CULTURAL - 

LITERARA ”PANAIT 

CERNA”

393/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MICĂ NR.1, 

BL.M1, SC.B, AP.5, 

CAMERA 1, JUDEŢ 

TULCEA

Asociaţia are drept scop promovarea operei şi personalităţii 

scriitorului Panait Cerna prin valorificarea activităţii de 

cercetare ştiinţifică desfăşurate de membrii acesteia.

ASOCIAŢIA CULTURAL 

CIVICA ,, FÂNTÂNA 

NEDELII,,

24835/A/2017 TULCEA
SAT TRAIAN, 

COM. CERNA
STR. LUNGĂ, NR.2

Promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activitati 

care sa contribuie la dezvoltarea regiunii Dobrogea, din punct 

de vedere economic, social, educaţional, cultural, ecologic, 

turistic.		

ASOCIAŢIA CULTURAL 

TRADITIONALA A 

FEMEILOR DIN DELTA 

DUNARII - "RUSALCA"

21828/A/2016 TULCEA
COMUNA 

CRIŞAN

COMUNA CRIŞAN, SAT 

MILA 23, STR. 

NUFĂRULUI NR.72, JUD. 

TULCEA

ASOCIAŢIA CULTURAL TRADIŢIONALĂ A FEMEILOR DIN DELTA 

DUNĂRII - „RUSALCA” este o organizaţie de tinerei care 

concepe, organizează, promovează şi desfăşoară activităţi şi 

proiecte de educaţie nonformală în România şi în străinătate ce 

urmăresc pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a 

tinerilor şi a adulţilor la nivel personal şi profesional, în vederea 

atingerii obiectivelor personale şi profesionale propuse de 

către aceştia. ASOCIAŢIA CULTURAL TRADIŢIONALĂ A 

FEMEILOR DIN DELTA DUNĂRII - „RUSALCA” promovează 

valorile care ţin de egalitatea de şansă a membrilor comunităţii 

şi, în acelaşi timp, promovează activităţi de combatere a 

excluziunii sociale. Scopul asociaţiei este nepatrimonial, cu 

caracter educativ - informativ, cultural şi filantropic.



ASOCIATIA CULTURALA " 

DORULETUL"
3606/A/2002 TULCEA TULCEA

STR.ECOULUI, 

BL.U.5,SC.B,AP.5.

Urmareste stimularea publicului tulcean pentru spectacolul de 

folclor sau alte genuri de spectacole, cultivarea pentru aceasta 

arta si isi propune, ca scop principal permanenta crestere a 

prestigiului sau in contextul vietii artistice in judet precum si pe 

plan national si international.

privitor la scopul 

Asociaţiei, s-a prevăzut că 

acesta este promovarea 

imaginii zonei Deltei 

Dunarii si a celorlalte zone 

cu potential turistic din 

Europa, precum si a 

culturilor traditionale ale 

diverselor zone geografice 

de pe cuprinsul 

continetului pe plan 

national si international, 

scop care urmeaza a fi 

atins prin mijloace de 

actiune, fara ca 

enumerarea sa fie 

limitativa. 	

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

"CENTRUL CULTURAL - 

DELTA DUNĂRII"

18405/A/2015 TULCEA
LOCALITATEA 

MAHMUDIA

Localitatea Mahmudia, 

str. Păcii nr.3, Bl.60, Sc.A, 

Ap.9, jud. Tulcea

Membrii Asociaţiei "ASOCIAŢIA CULTURALA " CENTRUL 

CULTURAL - DELTA DUNĂRII" doresc sa se asocieze in scopul 

promovării valorilor culturale, interetnice, spirituale, naţionale 

si internaţionale, educarea catatenilor de orice vârsta sau etnie 

in domeniile artei : coregrafie, dans, etnografie, meşteşuguri 

populare, cinematografie, pictura, muzica, teatru, etc. precum 

si crearea unui cadru propice pentru promovare culturala 

naţionala si a minorităţilor, schimbului de cunoştinţe, 

informaţii cultural - educative, intre cetăţenii romani de orice 

etnie si cetăţenii altor tari, sprijinirea membrilor asociaţiei in 

vederea participării si organizării activităţilor cultural - 

educative.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

"RUTE MUZICALE"
24584/A/2017 TULCEA TULCEA

STR.PĂCII, NR.3, BL.S2, 

SC.A, AP.5

Asociaţia are ca scop derularea de activităţi susţinute de 

educaţie cultural-artistică, spirituală şi moral-civică în rândul 

comunităţii, în mod special în rândul tinerilor artişti. Scopul 

asociaţiei este în principal cultural şi în secundar umanitar, 

constând şi în acordarea unui sprijin eficient prin educaţie 

muzicală, diferitelor categorii sociale inclusiv celor defavorizate, 

fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri 

politice.



ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

”DIVERSITATE 

MULTIETNICĂ”

26894/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.31, CAMERA 1, BL.19, 

SC.C, PARTER, JUDEŢUL 

TULCEA

- apărarea si promovarea drepturilor tinerilor, reprezentarea, 

formarea şi dezvoltarea personalä profesionalä, pe diferite 

domenii de interes: educa!ional, cultural, antreprenorial, social, 

psihologic, medical, juridic, sportiv de protejare a mediului, cât 

şi promovarea valorilor prosociale prin implicarea in activitäti 

de voluntariat, in diferite zone de interes pe plan local, 

regional, national internacional; exercitarea tuturor drepturilor 

libertätilor fundamentale ale omului preväzute atât de 

Constitutia României, cât de Conventia Europeanä a 

Drepturilor Omului şi de protocoalele aditionale; - exercitarea 

tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

prevăzute atât de Constituţia României, cât şi de Convemţia 

Europeană a Drepturilor Omului şi de protocoalele adiţionale; - 

sprijinirea părinţilor în educarea copiilor prin programe de 

afterschool, homeschooling şi tabere; - organizarea unor 

acţiuni pentru copii cu nevoi speciale, ” Terapia prin dans şi 

câtec”; - promovarea accesului liber al tinerilor la informaţii 

utile, pentru a-i pregăti să abordeze responsabil propriile vieţi 

şi să se afirme drept persoane cu spirit civic şi demnitate; - 

promovarea culturii, turismului şi a identităţii naţionale din 

Dobrogea, precum şi edificarea monumentelor de interes 

pentru comunitate, întreţinerea şi ocrotirea aşezămintelor şi a 

lăcaşelor de cult, precum şi a vestigiilor şi a monumentelor 

istorice; - exprimarea credinţei religioase; - crearea unui sistem 

de protecţie socială a membrilor săi, dezvoltarea unui program 

de asistenţă socială corespunzătoare, care să răspundă 

cerinţelor şi nevoilor membrilor acestei comunităţi (azile de 

bătrâni, centre de plasament, centre pentru protecţia 

ASOCIAŢIA CULTURALĂ A 

ETNIILOR DIN DELTA 

DUNĂRII-FILIALA TULCEA

26093/A/2018 TULCEA COMUNA BAIA
STR.HERACLEEA, NR.7A , 

BIROUL NR.3

- membrii filialei doresc să se asocieze în scopul facilitării 

accesului pe piaţa muncii şi promovării unei societăţi inclusive 

şi coezive bazate pe înţelegerea şi respectarea la nivel general a 

drepturilor omului, cu accent pe diseminarea şi transferul celor 

mai bune practici.

ASOCIATIA CULTURALĂ 

ALTIŢE DOBROGENE
23072/A/2017 TULCEA JIJILA STR. VICTORIEI, NR.31

Conservarea si promovarea valorilor culturale naţionale prin 

educarea copiilor şi a tinerilor cetăţeni în spiritual cunoaşterii, 

păstrării si perpetuării valorilor autentice ale traditiilor locale 

ilustrate prin intermediul dansului, cântecului, portului, 

datinilor si obiceiurilor folclorice romaneşti.		

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

AROMÂNĂ "DOR"
11134/A/2003 TULCEA

LOCALITATEA 

SARIGHIOL DE 

DEAL

LOCALITATEA SARIGHIOL 

DE DEAL , COMUNA 

BEIDAUD , JUDEŢ TULCEA

- desfăşurarea unor activităţi cultural ştiinţifice de interes 

general .Asociaţia cuprinde : dansatori , coregrafi , maeştri de 

dans , dansatori – coregrafi , stagiari , solişti vocali , etc , care 

activează în domeniul valorificării folclorului coregrafic 

românesc , a artei populare româneşti şi alte persoane care 

doresc să devină membri asociaţi.Asociaţia urmăreşti 

stimularea publicului pentru spectacolul de folclor sau alte 

genuri de spectacole , cultivarea pentru această artă şi îţi 

propune , ca scop principal , permanenta creştere a prestigiului 

sau în contextul vieţii artistice în judeţ precum şi pe plan 

naţional şi internaţional

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ÎN 

EXIL
19202/A/2015 TULCEA

MUNICIPIUL 

TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA, STR. 

RADU NEGRU, NR.34, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul principal al Asociaţiei este următorul:

ASOCIATIA CULTURALA 

MACIN
23688/A/2016 TULCEA MACIN STR.1DECEMBRIE, BL.22

Conceperea, promovarea, dezvoltarea şi implementarea de 

programe culturale, ştiinţifice şi sociale vizând promovarea 

valorilor culturale locale şi regionale, a identităţilor 

multiculturale precum şi valorificarea resurselor materiale şi 

umane in vederea dezvoltării culturale şi social-economice a 

oraşului Măcin.



ASOCIATIA CULTURALA 

PENTRU COPII SI TINERET 

AMADEUS

1504/A/2004 TULCEA TULCEA

STR. PACII, NR.20, HOTEL 

EUROPOLIS, ET. 3, 

CAMERA 3

-promovarea si sprijinirea manifestarilor artistice ale copiilor si 

tinerilor de a stimula si dezvolta implicarea acestora in 

activitatile culturale, de a facilita participarea copiilor si tinerilor 

talentati la competitii artistice contribuind astfel la educarea lor 

prin arta si cultura.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

PENTRU PROMOVAREA 

TRADIŢIILOR ”DANUBIUS”

27/A/2020 TULCEA TULCEA

MUNICIPIUL TULCEA, STR. 

COVORULUI NR.4, BL.21, 

SC.C, ET.2, AP.6, JUDEŢ 

TULCEA

descoperirea, selectarea, îmbunătăţirea şi promovarea valorilor 

autentice ale dansului, cantecului, portului popular, datinilor şi 

obiceiurilor, contribuind prin activităţile sale la conservarea vie 

şi perpetuarea tradiţiilor, promovând valorile autentice ale 

dansului, cântecului şi portului, datinilor şi obiceiurilor, precum 

şi crearea unui cadru propice schimbului de cunoştinţe, 

informaţii cultural-educative între cetăţenii români şi cetăţenii 

altor ţări, realizarea de parteneriate în vederea susţinerii de 

proiecte cultural-educative pe plan intern şi internaţional, 

formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi faţă de 

cultura celorlalte popoare.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

PENTRU TINERET RASSVET
25766/A/2018 TULCEA JURILOVCA

COM.JURILOVCA,STR.GOL

OVIŢA, NR.29

Asociaţia are drept scop apărarea dreptului la păstrarea, 

dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, 

lingvistice şi religioase a membrilor săi prin:

ASOCIATIA CULTURALA 

SANTA LUCIA
15643/A/2007 TULCEA

COMUNA 

GRECI

vizeazã promovarea ºi sprijinirea descendenþilor familiilor de 

italieni ce s-au stabilit pe meleagurile jud. Tulcea în menþinerea 

ºi transmiterea tradiþiilor strãmoºilor,atragerii ºi implicãrii 

acestora în activitãþi culturale,de perfecþionare a 

cunoºtinþelor de limbã italianã,de consolidare ºi refacere a 

patrimoniului comunitãþii italiene,biserica catolicã ºi ºcoala 

italianã din loc. Greci,jud. Tulcea

ASOCIATIA CULTURALA SI 

PENTRU EDUCATIE 

”TINERI PENTRU 

PROMOVAREA 

DOBROGEI”

26645/A/2018 TULCEA NICULIŢEL STR.ISACCEI, NR.110
. Asociaţia Culturala si pentru Educaţie „Tineri pentru 

promovarea Dobrogei” are drept scop:

ASOCIATIA CULTURALA SI 

UMANITARA "PHOEBUS"
9092/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA VIITORULUI NR. 

32- IN CLADIREA 

COLEGIULUI ECONOMIC 

DELTA DUNARII

de a sprijini material , financiar, psihologic, pedagogic, didactic, 

umanitar, elevii Colegiului Econimic Delta Dunarii, in vederea 

valorificarii maximale a potentialului acestora, si in aceeasi 

masura de a determina cresterea competivitatii si prestigiului 

acestei unitati scolare.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

TULCEA DELTA DUNĂRII
18563/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. NICOLAE 

BĂLCESCU NR.46B, 

JUDEŢUL TULCEA

ASOCIAŢIA CULTURALA TULCEA DELTA DUNĂRII are ca scop 

derularea unei activităţi susţinute de educaţie culturală si 

promovarea activităţilor culturale, concomitent cu sprijinirea 

morală şi materială a persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice 

şi/sau cu venituri mici ori aflaţi la nevoie, defavorizaţi, 

marginalizaţi, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, 

religie sau orientare politică.

ASOCIATIA D ' OM 3351/A/2002 TULCEA TULCEA
STR. GRIGORE ANTIPA, 

NR.4, BL. F.1, SC. A, AP.3

- desfasurarea actiivtatii in domeniul arhitecturii, activitate ce 

reprezinta potrivit legii un act de cultura de interes public, cu 

implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice.

ASOCIATIA DANUBE-SEA 

PILOT”S ASSOCIATION
7274/A/2008 DA TULCEA SULINA

ORAŞ SULINA, STR. I, 

NR.187, ETAJ 1, AP.8, 

JUDEŢ TULCEAI

Asociaţia are drept scop promovarea unei concepţii noi, 

europene, a serviciului de pilotaj fluvio-maritim, îndeplinind un 

rol de supraveghere şi consultanţă fără atribuţii de execuţie de 

lucrări.

ASOCIAŢIA DANUBIUS 

TULCEA PENTRU 

PRODUSUL ALIMENTAR 

CONFORM UNEI RETETE 

CONSACRATE ROMÂNEŞTI 

ŞI BIO

24310/A/2016 TULCEA SAT TURDA

COM.MIHAI BRAVU, SAT 

TURDA, STR.MORII, 

NR.111

de a identifica, reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele profesionale specifice ale membrilor săi, cele 

economice, comerciale, tehnice şi juridice, precum şi acţiunile 

de cooperare ale membrilor.



ASOCIATIA DE AGREMENT 

TOUR RAZELM JURILOVCA
3443/A/2006 dizolvata TULCEA TULCEA

STR. SPITALULUI, NR.18, 

BL.B2, SC.B, AP.13.

-promovarea si pararea intereselor economice, comerciale, 

financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice si alte 

persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea obiectului 

lor de activitate, precum si in relatiile cu alte organisme si 

organizatii din tara si din strainatate.

ASOCIAŢIA DE BĂTRÂNI 

SF. MARIA TULCEA
11558/A/2010 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VĂRĂRIE-

BALTĂ NR.1, JUD. TULCEA

De a aduce o rază de lumină în viaţa persoanelor vârstnice, care 

nu au parte de o îngrijire adecvată în ceea ce priveşte situaţia 

lor (fizică, psihică, emoţională, etc.).Asociaţia este preocupată 

permanent de susţinerea şi ocrotirea materială, morală şi 

educativă a bătrânilor lipsiţi de ocrotire familiară şi suport 

material, precum şi a persoanelor cu handicap fizic şi social din 

Tulcea, localităţile apropiate şi din toată ţara.

ASOCIAŢIA DE BĂTRÂNI 

SFINŢII NECTARIE, 

CONSTANTIN ŞI ELENA

24202/A/2016 TULCEA IULIA STR.NARCISELOR, NR.14

Scopul asociaţiei constă în: dezvoltarea economică, culturală şi 

socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor 

omului, promovarea sănptăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, 

tradiţiilor, culturii, prezentarea monumentelor culturale, 

asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, 

asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a 

persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea 

cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, 

sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunăstării 

sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea 

sportului. Acest lucru va fi posibil atât prin atragerea tuturor 

factorilor locali interesaţi în dezvoltarea judeţului, cât şi prin 

accesarea de fonduri din diverse surse pentru implementarea 

de proiecte cu efecte benefice pe diverse planuri.

ASOCIAŢIA DE CHIRIAŞI 

HIPOCRATE
25476/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STRADA 

SPITALULUI NR.46A, SC.A, 

CAMERA 1, JUD. TULCEA

(1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop 

lucrativ, autonomă şi nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-

un condominiu. (2) Schimbarea scopului se va putea face numai 

de către fondatori şi numai dacă acesta a fost realizat în 

totalitate sau în parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE "SCYTHIA 

MINOR"

20540/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. LIBERTĂŢII 

NR.93A, CAMERA 1, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE "SCYTHIA MINOR, constă in 

derularea de acţiuni care să vizeze: dezvoltarea resurselor 

umane şi materiale; promovarea si susţinerea intereselor 

culturale tradiţionale, economice si sociale, pe baza principiilor 

de dezvoltare durabila; cercetarea, cunoaşterea, promovarea, 

punerea în valoare şi protejarea patrimoniului natural, 

arheologic, istoric, etnografic şi de mediu din Dobrogea de 

Nord; protejarea şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, 

tineri şi vârstnici prin acordarea de ajutoare temporare din 

punct de vedere social, educaţional şi medical pana la 

reintegrarea completa si stabila in societate a acestora; 

îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii şi promovarea 

incluziunii sociale; promovarea şi protejarea mediului 

inconjurător, valorificarea faunei şi florei din Dobrogea de 

Nord.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE DOBROGEA 

NORD

15806/A/2015 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. AURELIANĂ 

NR.25, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are ca scop dezvoltarea economică, culturală şi 

socială, promovarea şi apărarea drepturilor omului, 

promovarea sănătăţii, educaţiei şi ştiinţei, artelor, tradiţiilor, 

culturii, prezervarea monumentelor culturale, asistenţă socială, 

ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor 

dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a persoanelor în vârstă, activităţi 

de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea 

mediului şi naturii, sprijinirea religiei şi valorilor umane, 

susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi 

infrastructurii, sprijinirea sportului.



ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE DURABILA A 

JUDETULUI TULCEA

6295/A/2007 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. PACII NR. 

20

- de a facilita cooperarea intre unitatile administrativ- 

teritoariale membre pentru ecercitarea in comun a 

competentelor ce le revin perin lege, cu respectarea principiilor 

dezvoltarii durabile,- progresul social conditionat de 

recunoasterea si admiterea nevoilor fiecarui individ , - 

protejarea eficienta a mediului, - utilizarea rationala a 

rezervelor naturale, - pastrarea unui nivel ridicat si sigur de 

crestere economica si ocupare a fortei de munca.

Art.7. - Se modifica si va 

avea următorul cuprins: 

„Asociaţia se constituie in 

conditiiile legii, in scopul 

realizării in comun a unor 

proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional 

ori al furnizării in comun a 

unor servicii publice, 

precum si in scopul de a 

facilita cooperarea între 

unităţile administrativ - 

teritoriale membre, 

pentru exercitarea în 

comun a competenţelor 

ce le revin prin lege, cu 

respectarea princiilor 

dezvoltării durabile :

Art. 7 - Se modifica si va 

avea următorul cuprins: 

„Asociaţia se constituie in 

conditiiile legii, in scopul 

realizării in comun a unor 

proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional 

ori al furnizării in comun a 

unor servicii publice, 

precum si in scopul de a 

facilita cooperarea între 

unităţile administrativ - 

teritoriale membre, 

pentru exercitarea în 

comun a competenţelor 

ce le revin prin lege, cu 

respectarea princiilor 

dezvoltării durabile :

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE IBIDA
9409/A/2009 TULCEA

SLAVA 

CERCHEZĂ

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social - culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA 

"DOBROGEA DE NORD" 

HAMCEARCA -HORIA

9085/A/2009 TULCEA HAMCEARCA

IN INCINTA PRIMARIEI 

DIN COM. HAMCEARCA, 

JUD. TULCEA

de a realiza in comun proiecte de dezvoltare rurala de interes 

zonal si regional;

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA 

"LAGUNA RAZIM - DELTA 

DUNARII"

9054/A/2008 TULCEA NUFARU

COMUNA NUFARU 

STR.DOMNITA MARIA, 

JUD.TULCEA

Pregatirea si promovarea la toate nivelurile, de proiecte pentru 

dezvoltarea intercomunitara pentru toate unitatile 

administrativ - teritoriale asociate, in domeniile: servicii sociale, 

protejare eficienta a mediului, transport, mediu de afaceri, 

turism, progres social conditionat de recunoasterea si 

admiterea nevoilor fiecarui individ, utilizare rationala a 

rezervelor naturale locale, pastrarea unui nivel ridicat si sigur 

de crestere economica si ocupare a fortei de munca, pastrarea 

si promovarea traditiilor culturale locale, obtinerea de finantari 

interne si externe necesare derularii acestora, realizarea in 

comun de proiecte pentru dezvoltare cu interes zonal sau 

regionalsi a furnizarii in comun a unor servicii publice.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ A 

INFRASTRUCTURII DE 

DEŞEURI MENAJERE 

TULCEA

77/A/2013 TULCEA TULCEA

ROMÂNIA, MUNICIPIUL 

TULCEA, STR. PĂCII, 

NR.20, CAMERA 3-06, 

JUD. TULCEA.

Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, 

reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun 

a serviciului de salubrizare (denumit în continuare Serviciul) pe 

raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 

membre, precum şi realizarea proiectelor de management 

integrat al deşeurilor şi furnizarea în comun a unor proiecte de 

investiţii publice de interes zonal sau regional destinate 

înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor 

de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de 

dezvoltare) şi furnizarea în comun a serviciilor prin gestionarea 

delegată a activităţilor ce compun serviciile, pe baza unor 

contracte de delegare a gestiunii atribuite conform legii unor 

operatori.



ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ 

ISACCEA - SULINA - 

NICULIŢEL

10741/A/2009 TULCEA ISACCEA

INCINTA PRIMĂRIEI 

ORAŞULUI ISACCEA, STR. 

1 DECEMBRIE NR.25

Este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ - 

teritoriale membre pentru exercitarea în comun a 

competenţelor ce le revin prin lege, precum şi elaborarea în 

comun a unor programe şi proiecte de interes local şi 

intercomunitar, cu respectarea : 1) principiilor dezvoltării 

durabile : - progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi 

admiterea nevoilor fiecărui individ; - protejarea eficientă a 

mediului; - utilizarea raţională a rezervelor naturale; - păstrarea 

unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a 

forţei de muncă şi 2) principiilor transparenţei decizionale.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ 

JURILOVCA - CEAMURLIA 

DE JOS

11616/A/2009 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.1 MAI , NR.2 , 

CORPUL ANEXĂ AL 

PRIMĂRIEI , JUDEŢ 

TULCEA

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Jurilovca – Ceamurlia 

de Jos s-a înfiinţat în scopul de a realiza în comun proiecte de 

dezvoltare rurală de interes zonal şi regional

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA 

MIHAIL KOGALNICEANUA-

VALEA NUCARILOR

9079/A/2009 TULCEA

COMUNA 

MIHAIL 

KOGALNICEAN

U- IN INCINTA 

PRIMARIEI

este de a facilita cooperarea intre unitatile administrativ-

teritoriale membre pentru exercitarea in comun a unor 

proiecte potrivit competentelorce le revin prin lege, cu 

respectarea principiilor dezvoltarii intercomunitare

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ 

NICULIŢEL - FRECĂŢEI, 

JUDEŢUL TULCEA

10740/A/2009 TULCEA NICULIŢEL
INCINTA PRIMĂRIEI 

COMUNEI NICULIŢEL

Este de a facilita cooperarea între unităţile administrativ - 

teritoriale membre pentru exercitarea în comun a 

competenţelor ce le revin prin lege, precum şi elaborarea în 

comun a unor programe şi proiecte de dezvoltare de interes 

local şi intercomunitar, cu respectarea principiilor dezvoltării 

durabile : - progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi 

admiterea nevoilor fiecărui individ; - protejarea eficientă a 

mediului; utilizarea raţională a rezervelor naturale; - păstrarea 

unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocuparea 

forţei de muncă.

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA 

PENTRU SERVICIILE DE 

SALUBRIZARE ALE 

ORASULUI MACIN SI 

COMUNELE PARTENERE

16799/A/2011 TULCEA MACIN, STR. FLORILOR, NR.1
Realizarea proiectelor de management integral al deºeurilor ºi 

furnizarea în comun a serviciilor de salubrizare.

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE LOCALA 

"MOZAIC" MURIGHIOL

646/A/2003 TULCEA
COM. 

MURIGHIOL

IN CLADIREA CAMINULUI 

CULTURAL

-derularea de actiuni care sa vizeze imbunatatirea conditiilot de 

viata ale locuitorilor din Murighiol si din satele aferente 

comunei, dezvoltarea regionala durabila si cooperarea 

intercomunitara ;

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE LOCALA 

LETEA

2776/A/2002 TULCEA

SAT LETEA, 

COM. C.A. 

ROSETTI

- este o organizatie nonprofit, infiintata in scopul dezvoltarii 

comunitatii satului Letea

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

MIHAI BRAVU-AYTRE

9759/A/2004 TULCEA
LOCALITATEA 

SATU NOU

LOCALITATEA SATU NOU , 

COMUNA MIHAI BRAVU , 

JUDEŢ TULCEA - INCINTA 

CĂMINULUI CULTURAL

Sprijinirea dezvoltării comunităţii locale a comunei Mihai Bravu 

, judeţ Tulcea în toate sectoarele vieţii economice , culturale şi 

sociale , inventarierii şi conservării patrimoniului etno –folcloric



ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI 

INTERCOMUNITARĂ 

STEJARU-BEIDAUD , 

JUDEŢUL TULCEA

11614/A/2009 TULCEA
COMUNA 

STEJARU

COMUNA STEJARU , 

JUDEŢ TULCEA

Scopul Asociaţiei este de a facilita cooperarea între unităţile 

administrativ –teritoriale membre pentru exercitarea în comun 

a unor proiecte potrivit competenţelor ce le revin prin lege , cu 

respectarea principiilor dezvoltării intercomunitare ,respectiv : 

progresul social , condiţionat de recunoaşterea şi admiterea 

nevoilor fiecărui individ , realizarea în comun a unor proiecte 

/programe de dezvoltare locală şi intercomunitară a membrilor 

asociaţiei ce vizează infrastructura locală şi intercomunitară în 

vederea accesării fondurilor europene sau a unor programe de 

finanţare naţionale şi internaţionale din domeniile de interes 

pentru membrii asociaţiei , protejarea eficientă a mediului , 

realizarea în comun a unor proiecte ce vizează păstrarea 

tradiţiilor , desfăşurarea de activităţi culturale .

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE 

PSIHOSOCIALĂ 

"ORIZONTURI TULCENE"

20/A/2016 TULCEA

MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

SAT MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, 

COMUNA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, STR. 

COMPLEXULUI NR.3, JUD. 

TULCEA

Asociaţia are ca scop sa promoveze, valorile societăţii civile in 

vederea dezvoltării durabile a comunităţii prin educaţie formala 

si non formala având in considerare toate aspectele legate de 

protecţia mediului, dezvoltarea socială si bunăstarea 

economică.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

"AEGYSSUS" (ADRA)

12812/A/2011 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. LACULUI 

NR.12B, JUD. TULCEA

Derularea de acţiuni care să vizeze dezvoltarea regională 

durabilă, cooperarea inter-comunitară, inter-regională, 

naţională şi transnaţională.

ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE RURALA 

DAENI

11571/A/2009 TULCEA DAENI

De a acorda sprijin privind dezvoltarea social-

culturala,pastrarea traditiilor si a valorilor culturale,protejarea 

conditiilor de mediu,sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condidiilor de viata ale locuitorilor 

comunei,implicarea activa la nivel social prin activitati si 

programe de interes social ,de grup,ori individuale

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 

FRECĂŢEI

9415/A/2009 TULCEA FRECĂŢEI

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social - culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE RURALĂ I.C. 

BRĂTIANU

9404/A/2009 TULCEA I.C. BRĂTIANU

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social-culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIAŢIA DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 

SPERANŢA - SMÂRDAN

9407/A/2009 TULCEA SMÂRDAN

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social-culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.



ASOCIAŢIA DE ECONOMIE 

SOCIALĂ "FLORA 

JURILOVCA"

15908/A/2013 dizolvata TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

SAT JURILOVCA,COMUNA 

JURILOVCA,STR.HERACLE

EA , NR.26

de a acţiona prin resursele sale, la nivel local, regional, naţional 

şi european, în vederea promovării economiei sociale, a 

coeziunii sociale, dezvoltării şi integrării sociale şi profesionale 

active a persoanelor dezavantajate din punct de vedere 

economic şi social, pentru o dezvoltare sustenabilă, în 

beneficiul public. În mod concret, asociaţia îşi propune să 

acţioneze pentru promovarea incluziunii sociale active, 

dezvoltarea comunităţilor locale, dezvoltarea resurselor 

umane, promovarea spiritului antreprenorial, în mod special în 

domeniul economiei sociale, elemente care să conducă la 

crearea unui mediu socio-economic propice dezvoltării 

sustenabile. Astfel, prin acţiunile sale, asociaţia va susţine 

dezvoltarea activităţilor economice organizând asemenea 

activităţi sub forma economiei sociale; va susţine, de 

asemenea, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 

dezavantajate, dar şi creşterea şanselor de ocupare a 

persoanelor care doresc să se integreze sau să se reintegreze 

pe piaţa muncii sau care se află pe piaţa muncii, prin 

dezvoltarea şi actualizarea permanentă a competenţelor şi 

calificărilor acestora. Asociaţia va sprijini activităţile umanitare, 

social-economice, cultural-artistice, de protecţie a mediului, 

turismul, meşteşugurile, tradiţia şi folclorul. Prin acţiunile sale, 

asociaţia va promova egalitatea de şanse şi va acţiona pentru 

combaterea oricăror forme de discriminare, cu scopul declarat 

de a contribui la dezvoltarea unei societăţi incluzive şi coerente

ASOCIAŢIA DE ECONOMIE 

SOCIALĂ "LAGUNA 

VERDE"JURILOVCA

15909/A/2013 TULCEA

SAT 

JURILOVCA,CO

MUNA 

JURILOVCA

STR.HERACLEEA , NR.26

de a acţiona prin resursele sale, la nivel local, regional, naţional 

şi european, în vederea promovării economiei sociale, a 

coeziunii sociale, dezvoltării şi integrării sociale şi profesionale 

active a persoanelor dezavantajate din punct de vedere 

economic şi social, pentru o dezvoltare sustenabilă, în 

beneficiul public. În mod concret, asociaţia îşi propune să 

acţioneze pentru promovarea incluziunii sociale active, 

dezvoltarea comunităţilor locale, dezvoltarea resurselor 

umane, promovarea spiritului antreprenorial, în mod special în 

domeniul economiei sociale, elemente care să conducă la 

crearea unui mediu socio-economic propice dezvoltării 

sustenabile. Astfel, prin acţiunile sale, asociaţia va susţine 

dezvoltarea activităţilor economice organizând asemenea 

activităţi sub forma economiei sociale; va susţine, de 

asemenea, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 

dezavantajate, dar şi creşterea şanselor de ocupare a 

persoanelor care doresc să se integreze sau să se reintegreze 

pe piaţa muncii sau care se află pe piaţa muncii, prin 

dezvoltarea şi actualizarea permanentă a competenţelor şi 

calificărilor acestora. Asociaţia va sprijini activităţile umanitare, 

social-economice, cultural-artistice, de protecţie a mediului, 

turismul, meşteşugurile, tradiţia şi folclorul. Prin acţiunile sale, 

asociaţia va promova egalitatea de şanse şi va acţiona pentru 

combaterea oricăror forme de discriminare, cu scopul declarat 

de a contribui la dezvoltarea unei societăţi incluzive şi coerente



ASOCIAŢIA DE ECONOMIE 

SOCIALĂ "LEGUMICOLA 

JURILOVCA "

15907/A/2013 dizolvata TULCEA

SAT JURILOVCA, 

COMUNA 

JURILOVCA

SAT JURILOVCA 

,COMUNA 

JURILOVCA,STR.HERACLE

EA ,NR.26

de a acţiona prin resursele sale, la nivel local, regional, naţional 

şi european, în vederea promovării economiei sociale, a 

coeziunii sociale, dezvoltării şi integrării sociale şi profesionale 

active a persoanelor dezavantajate din punct de vedere 

economic şi social, pentru o dezvoltare sustenabilă, în 

beneficiul public. În mod concret, asociaţia îşi propune să 

acţioneze pentru promovarea incluziunii sociale active, 

dezvoltarea comunităţilor locale, dezvoltarea resurselor 

umane, promovarea spiritului antreprenorial, în mod special în 

domeniul economiei sociale, elemente care să conducă la 

crearea unui mediu socio-economic propice dezvoltării 

sustenabile. Astfel, prin acţiunile sale, asociaţia va susţine 

dezvoltarea activităţilor economice organizând asemenea 

activităţi sub forma economiei sociale; va susţine, de 

asemenea, integrarea pe piaţa muncii a persoanelor 

dezavantajate, dar şi creşterea şanselor de ocupare a 

persoanelor care doresc să se integreze sau să se reintegreze 

pe piaţa muncii sau care se află pe piaţa muncii, prin 

dezvoltarea şi actualizarea permanentă a competenţelor şi 

calificărilor acestora. Asociaţia va sprijini activităţile umanitare, 

social-economice, cultural-artistice, de protecţie a mediului, 

turismul, meşteşugurile, tradiţia şi folclorul. Prin acţiunile sale, 

asociaţia va promova egalitatea de şanse şi va acţiona pentru 

combaterea oricăror forme de discriminare, cu scopul declarat 

de a contribui la dezvoltarea unei societăţi incluzive şi 

coerente.

ASOCIATIA DE FERMIERI 

MESTERU
16792/A/2011 TULCEA

SAT 

MESTERU,COM.

DOROBANTU

Normal;elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care 

sã urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv, modern ºi dinamic, bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã ºi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecþia mediului, dezvoltarea socialã ºi bunãstarea 

economicã.

ASOCIAŢIA DE INTERES 

COMUNAL A 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE "BĂLŢATA 

ROMÂNEASCĂ"

18605/A/2015 TULCEA

SAT MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

SAT MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, 

COMUNA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, STR. 

INDUSTRIEI NR.2, 

CAMERA NR.1, JUDEŢUL 

TULCEA

Scopul asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor 

respectiv : bovine, şi de a sprijini dezvoltarea socio-economică 

a comunităţii, informând organizaţiile şi instituţiile 

internaţionale despre îndeplinirea obiectivelor propuse în 

prezentul statut.

ASOCIAŢIA DE INTERES 

COMUNAL A 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

"MERINOS"

18768/A/2015 TULCEA

SAT MIHAIL 

KOGĂLNICEAN

U

SAT MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, 

COMUNA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, STR. 

LASTUNI NR.6,CAMERA 1, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopu! asociaţiei este acela de a încuraja creşterea animalelor 

respectiv, ovine, şi de a sprijini dezvoltarea socio- economică a 

comunităţii, informând organizaţiile si instituţiile internaţionale 

despre îndeplinirea obiectivelor propuse in prezentul statut.

ASOCIAŢIA DE INTERES 

JUDEŢEANĂ A 

CRESCĂTORILOR DE 

ANIMALE TULCEA

16378/A/2014 TULCEA
SAT BAIA , 

COMUNA BAIA
STR.UNIRII , NR.5

de a efectua activitatea de control oficial al performanţelor la 

specia bovine, de a încuraja creşterea animalelor respectiv 

ovine, caprine, bovine, porcine, ecvidee şi cabaline şi de a 

sprijini dezvoltarea socio - economică a comunităţii, informând 

organizaţiile şi instituţiile internaţionale despre îndeplinirea 

obiectivelor propuse în statut

ASOCIATIA DE 

INTRAJUTORARE 

UMANITARA SI 

CULTURALA "AJUTORUL 

TAU"

66/A/2002 TULCEA TULCEA,
ALEEA CRSITINA, BL.4, 

SC.B,,AP.3,JUD. TULCEA

-sprijinirea si ajutaqrea categoriilor defavorizate de cetateni, 

indiferent de vaesta, sex sau etnie, in plan spiritual, religios, 

cultural, educativ, artistic, social si material ;

ASOCIATIA DE JUMELAJ 

ROMTELECOM TULCEA
2208/A/2001

in 

lichidare
TULCEA TULCEA

STR. G. CORNELIU, 

NR.302

Creearea de contracte unice si profesionale intre salariatii din 

telecomunicatii



ASOCIAŢIA DE LOCATARI 

IZVOR TULCEA
3085/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. IZVORULUI 

6, BL.2, SC.A, ET.1, AP.5, 

JUD. TULCEA

Asociaţia de locatari are ca obiect de activitate asigurarea 

condiţiilor de funcţionare normală atât a locuinţelor 

(apartamentelor) şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă - denumite în continuare spaţii -, aflate în proprietate 

exclusiva, cât şi a spaţiilor construcţiiilor şi instalaţiilor, aflate în 

proprietate comuna indivizibilă, aferentă clădirii.

ASOCIAŢIA DE 

MANAGEMENT AL 

DESTINAŢIEI TURISTICE 

DELTA DUNĂRII

25804/A/2018 TULCEA TULCEA

ROMÂNIA, MUNICIPIUL 

TULCEA, STR. GĂRII NR.1, 

BL.G1, SC.A, AP.1, 

CAMERA 2, JUD. TULCEA

îl constituie elaborarea şi implementarea strategiei de 

dezvoltare a turismului în Delta Dunării şi Dobrogea de Nord, 

precum şi de promovare a intereselor membrilor asociaţiei : a) 

dezvoltarea durabilă; b) crearea, dezvoltarea şi managementul 

destinaţiei turistice Delta Dunării şi Dobrogea de Nord; c) 

promovarea turismului din zona destinaţiei; d) acordarea 

suportului necesar pentru elaborarea, finanţarea şi 

implementarea strategiilor naţionale, regionale şi locale de 

dezvoltare a turismului în zona destinaţiei; e) iniţierea şi 

dezvoltarea de proiecte cu finanţare europeană, naţională, 

regională şi locală; f) coordonarea sectorului public şi privat din 

domeniul turismului la nivelul destinaţiei pentru realizarea unui 

management durabil; g) conlucrarea cu autorităţile cu atribuţii 

de control şi respectiv de asigurare a liniştii publice pentru 

asigurarea unei experienţe plăcute turiştilor; h) realizarea şi 

coordonarea politicii de marketing a destinaţiei; i) asigurarea 

suportului în coordonarea şi managementul intervenţiilor în 

infrastructura turistică pentru asigurarea calităţii experienţei 

vizitatorilor; j) sprijin pentru coordonarea, dezvoltarea şi 

managementul evenimentelor; k) sprijin pentru dezvoltarea şi 

managementul resurselor turistice; l) coordonarea centrelor de 

informare turistică de pe teritoriul destinaţiei; m) consiliere în 

domeniul dezvoltării afacerilor în turism; n) monitorizarea 

dezvoltării turismului în zona destinaţiei; o) stabilirea, 

implementarea şi monitorizarea standardelor de calitate 

pentru serviciile de turism şi agrement în zonă, în cazul când 

acestea sunt maistringente decât standardele naţionale şi 

internaţionale; p) culegerea, analiza şi raportarea datelor 

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI " 

ZÂMBETUL COPIILOR - 

BABADAG"

15772/A/2008 TULCEA BABADAG

BABADAG , STR.CABANEI 

, NR.6 , JUDEŢ TULCEA -

INCINTA ŞCOLII CU 

CLASELE I-VIII " MIRCEA 

CEL BĂTRÂN" -BABADAG

contribuirea la buna desfăşurare a activităţii şcolare , la 

creşterea performanţelor şcolare , la motivarea elevilor , 

susţinerea materială a elevilor în probleme speciale , 

promovarea intereselor elevilor Şcolii cu clasele I-VIII Mircea cel 

Bătrân -Babadag

ASOCIATIA DE PARINTI 

"ALEXANDRU 

CIUCURENCU" TULCEA

11215/A/2005 TULCEA TULCEA

STR. VICTORIEI, NR. 101IN 

INCINTA SCOLII 

"ALEXANDRU 

CIUCURENCU"

-

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

"BRAD SEGAL" TULCEA
424/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG 

NR.146A, JUD. TULCEA

Sprijinirea activităţii de învăţământ în cadrul Colegiului "Brad 

Segal" din Tulcea, jud. Tulcea, în sensul promovării drepturilor 

şi intereselor legitime ale elevilor în relaţia cu şcoala şi cu 

familia de provenienţă.

ASOCIATIA DE PARINTI 

"GEORGE GEORGESCU"
9088/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA SLT. CORNELIU 

GAVRILOV, NR. 166, IN 

INCINTA LICEULUI DE 

ARTA "GEORGE 

GEORGESCU" TULCEA

mobilizarea fortei si intiativei parintilor in sprijinirea activitatii 

Liceului de arta "George Georgescu" Tulcea.

ASOCIATIA DE PARINTI 

"NICOLAE BALASESCU"
9082/A/2009 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. Păcii nr.66, 

Bl.176, Sc.C, Et.7, Ap.29, 

jud. Tulcea

de a sprijini si consilia parintii si copii lor pentru stabilirea unei 

relatiii armonioase cu impact pozitiv asupra dezvoltarii 

ulterioare a copilului; de a apara drepturile copilului si de a 

creste calitatea actului educational; de a stimula organizarea de 

activitati comune scoala- familie; de a sprijini crearea unor 

surse de finantare; de a organiza si finanta excursii, competitii 

scolare , sarbatorirea unor evenimente speciale



ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

"NICOLAE CORNĂŢEANU" 

TULCEA

66/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. COZIEI 

NR.7, INCINTĂ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM 

PRELUNGIT A COLEGIULUI 

AGRICOL NICOLAE 

CORNĂŢEANU

Scopul asociaţiei consta în : (a)	susţinerea, modernizarea, 

eficientizarea, creşterea eficacităţii si calităţii precum si 

imbunatatirea continua a invatamantului, in concordanta cu 

standardele Uniunii Europene si a specificului societăţii 

romaneşti, in interesul copiilor din scoală si din învăţământul 

preuniversitar. (b) Susţinerea si promovarea intereselor copiilor 

si părinţilor din invatamantul preuniversitar in relaţiile cu 

profesorii si conducerea scolii/gradinitei/liceului, Inspectoratele 

şcolare, Administraţiile centrale si locale, sindicatele din 

invatamant, federaţii ale părinţilor, alte organizaţii naţionale si 

internaţionale si societatea civila.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

"SALSOVIA" A LICEULUI 

TEHNOLOGIC "VASILE 

BACALU" MAHMUDIA.

10602/A/2013 TULCEA
COMUNA 

MAHMUDIA

COMUNA MAHMUDIA, 

STR. SCOLII NR.1, JUD. 

TULCEA

Scopul asociaţiei este sprijinirea unităţii de invatamant, Liceul 

Tehnologic „Vasile Bacalu", din corn. Mahmudia, jud. Tulcea, in 

activitatea de educare, instruire formare, îndrumare si 

supraveghere a elevilor acestei scoli, si implicarea in activităţile 

de imbunatatire, modernizare si intretinerea bazei materiale a 

scolii, implicarea in activităţi extrascolare.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

”ION CREANGĂ” TULCEA
24991/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

COMERŢULUI NR.11C, 

JUD. TULCEA

a) susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea 

eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a 

învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii 

Europene şi a specificului Societăţii româneşti, în interesul 

copiilor din şcoala şi din învăţământul preuniversitar; b) 

susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din 

învăţământul preuniversitar în relaţiile cu profesorii şi 

conducerea şcolii/liceului, Inspectoratele şcolare, 

Administraţiile centrale şi locale, Sindicatele din învăţământ, 

Federaţii ale părinţilor, alte Organizaţii naţionale şi 

internaţionale şi Societatea civilă; c) consilierea/controlul 

asupra mutării copiilor cu probleme din şcoală; d) promovarea 

comunicării şi cooperării între părinţi, cadre didactice şi 

instituţii abilitate de lege; e) schimbul de informaţii în domeniul 

învăţământului şi educaţiei cu organizaţii similare din ţară şi 

străinătate; f) editarea şi tipărirea de materiale şi publicaţii în 

legătură cu scopurile şi activitatea desfăşurată de către 

Asociaţia de Părinţi ”Ion Creangă” Tulcea; g) organizarea de 

simpozioane şi acţiuni cu teme diverse şi participarea la acţiuni 

organizate de către asociaţii similare, atât din ţară, cât şi din 

străinătate; h) promovarea şi dezvoltarea activităţii 

educaţionale şi de pregătire profesinală prin organiizarea de 

colocvii, dezbateri, conferinţe şi cursuri, insclusiv prin 

intermediul unor programe externe, în scopul îmbunătăţirii şi 

alinierii la nivel european; i) atragerea şi utilizarea, în condiţiile 

legii, de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii 

inclusiv redirecţionare impozit 2%, contribuţii, cotizaţii, 

sponsorizări, finanţări pe baza de proiecte cu surse de finanţare 
ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI A 

LICEULUI "GRIGORE 

MOISIL" TULCEA

421/A/2011 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. 1848 NR.7, 

JUD. TULCEA

Asigurarea cadrului organizatoric de colaborare între familie şi 

şcoală.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

CONSTANTIN GĂVENEA 

TULCEA

9379/A/2010 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. 1848 NR.29, 

CARTIER E3

a) Susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea 

eficacităţii şi calităţii, precum şi îmbunătăţirea continuă a 

învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii 

Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul 

copiilor din Şcoala "Constantin Găvenea" Tulcea; b) Susţinerea 

şi promovarea intereselor copiilor şi părinţilor din Şcoala 

"Constantin Găvenea" în relaţiile cu profesorii şi conducerea 

şcolii, Inspectoratul şcolar, Adinistraţia centrală şi locală, 

sindicatele din învăţământ, federaţii ale părinţilor, alte 

organizaţii naţionale şi internaţionale şi societatea civilă.

ASOCIATIA DE PARINTI 

HERCINICA MACIN
11574/A/2009 TULCEA MACIN STR. FLORILOR,NR.30

Normal;sprijinirea procesului instructiv –educativ în ªcoala 

Gheorghe Banea Mãcin.



ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

IOAN NENIŢESCU TULCEA
426/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIRON 

COSTIN NR.57, ÎN 

INCINTA ŞCOLII CU 

CLASELE I-VIII "IOAN 

NENIŢESCU" TULCEA

a) susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea 

eficacităţii şi calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a 

învăţământului, în concordanţă cu standardele Uniunii 

Europene şi a specificului societăţii româneşti, în interesul 

copiilor din şcoală şi din învăţământul preuniversitar. b) 

obţinerea şi gestionarea de fonduri şi bunuri materiale în 

vederea sprijinirii financiare şi materiale a activităţii instructiv-

educative şi extraccuriculare desfăşurate la Şcoala "Ioan 

Neniţescu" Tulcea. c) susţinerea şi promovarea intereselor 

copiilor şi părinţilor din învăţământul preuniversitar în relaţiile 

cu profesorii şi conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, 

Administraţia centrală şi locală, sindicatele din învăţământ, 

federaţii ale părinţilor, alte organizaţii naţionale şi 

internaţionale şi societatea civilă.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

LICEUL TEHNOLOGIC 

TOPOLOG

22942/A/2017 TULCEA
COMUNA 

TOPOLOG
STR.1 DECEMBRIE, NR.72

realizarea obiectivelor educaţionale, dezvoltarea, modernizarea 

şi întreţinerea bazei materiale a Liceului Tehnologic TOPOLOG, 

precum şi realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului de 

instruire şi educare a elevilor.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

NUFĂRUL ALB
13565/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. LIBERTĂŢII 

NR.76, JUD. TULCEA

Constă în atragerea şi stimularea părinţilor şi a altor parteneri 

pentru a participa la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 

educaţie a copiilor în grădiniţă, pentru o bună colaborare în 

individualizarea învăţării, asigurarea şanselor egale de 

dezvoltare şi formare a fiecărui copil în parte. Asociaţia îşi 

propune totodată să contribuie la devoltarea bazei materiale 

necesare pentru susţinerea învăţământului în grădiniţă.

ASOCIATIA DE PARINTI 

PANAIT CERNA
1007/A/1996 TULCEA TULCEA

STR. BABADAG BLOC INEL 

ROCADA SC. A AP.29

sprijinirea activitatii scolare prin obtinerea de fonduri necesare 

bunei desf. a activitatii de invatamint

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

PENTRU ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ IZVOARELE-

TULCEA

24201/A/2017 TULCEA IZVOARELE

COMUNA IZVOARELE, 

SALA DE CLASĂ AFLATĂ 

ÎN INCINTA ŞCOLII 

GIMNAZIALE IZVOARELE, 

STRADA ŞCOLII, NR.11, 

JUDEŢ TULCEA

Scopul asociaţiei este acela al sprijinirii activităţii de învăţământ 

în cadrul Şcolii Gimnaziale Izvoarele, în sensul promovării 

drepturilor şi intereselor legitime ale elevilor în relaţia cu şcoala 

şi acordării suportului necesar elevilor pentru îndeplinirea 

obiectivelor educaţionale.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

ŞCOALA NICULIŢEL
890/A/2021 TULCEA SAT NICULIŢEL

SAT NICULIŢEL, COMUNA 

NICULIŢEL, STR. ISACCEI 

NR.99, JUDEŢ TULCEA, ÎN 

INCINTA ŞCOLII 

GIMNAZIALE NICULIŢEL

este de a contribui la buna desfăşurare a activităţii şcolare şi a 

condiţiilor în care se desfăşoară activitatea din Şcoala 

Gimnaziala Niculiţel, la creşterea performanţelor şcolare, 

motivarea elevilor, susţinerea materială a elevilor cu probleme 

speciale, promovarea elevilor din Şcoala Gimnaziala Niculitel, 

promovarea imaginii şcolii româneşti în general, şi a Şcoalii 

Gimnaziale Niculiţel în mod special.

ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI 

ŞCOALA SARICHIOI
16926/A/2011 TULCEA SARICHIOI

COMUNA SARICHIOI , 

NR.484 A , JUDEŢ TULCEA

susţinerea, modernizarea, eficientizarea, creşterea eficienţei şi 

calităţii precum şi îmbunătăţirea continuă a învăţământului, în 

concordanţă cu standardele Uniunii Europene şi a specificului 

societăţii româneşti, în interesul copiilor din şcoală şi din 

învăţământul preuniversitar, obţinerea şi gestionarea de 

fonduri şi bunuri materiale în vederea sprijinirii financiare şi 

materiale a activităţii instructiv – educative şi extracurricurale 

desfăşurate la Şcoala cu clasele I-VIII Sarichioi – Tulcea, 

susţinerea şi promovarea intereselor copiilor şi a părinţilor din 

învăţământul preuniversitar în relaţiile cu cadrele didactice şi 

conducerea şcolii, inspectoratele şcolare, administraţiile 

centrale şi locale, sindicatele din învăţământ, federaţii ale 

părinţilor, alte organizaţii naţionale şi internaţionale şi 

societatea civilă.



ASOCIATIA DE PARINTI" 

COLEGIUL DOBROGEAN 

SPIRU HARET"

5016/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. 14 NOIEMBRIE NR. 

24

scopul asociatiei este de a contribui la cresterea gradului de 

integrare si pregatire a elevilor prin : desfasurarea unor 

activitati propirii asocietiei,. sprijinirea activitatii instructiv 

educative din Scolile si gradinite, prin sprijinirea unor activitati 

de perfectionare si autoperfectionare a cadrelor didactice din 

scoli.

ASOCIATIA DE PESCARI 

"ACVAMAX LETEA"
4035/A/2006 TULCEA

SAT LETEA, 

COM. C.A. 

ROSETTI, JUD. 

TULCEA

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, in relatiile cu autoritatile 

publice si alte persoane fizice si juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate;

ASOCIATIA DE PESCARI 

"AVATUL"
3444/A/2006 TULCEA TULCEA

STR. BABADAG, BL.A5, 

SC.A, PARTER

-de a promova si a apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului loc de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si din strainatate.

ASOCIATIA DE PESCARI 

"LA CHERHANA"
955/A/2008 TULCEA MURIGHIOL

de a promova si ap[ra interesele economice de productie, 

comerciale, financiare si juridice relatiile cu autoritatilepublice 

si alte persoane fiyice si juridice in realiyarea si promovarea 

obiectului lor de activitate precum si in relatiile cu alte 

organisme si organiyatii din tara si din strainatate.

ASOCIAŢIA DE PESCARI 

"PESCA IAZURILE".
9381/A/2010 TULCEA IAZURILE

LOCALITATEA IAZURILE, 

COMUNA VALEA 

NUCARILOR

De a promova şi apăra interesele economice de producţie, 

comerciale, financiare, juridice, în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice sau juridice în realizarea şi 

promovarea obiectivelor lor de activitate, precum şi cu alte 

organizaţii şi organisme din ţară şi U.E.

ASOCIATIA DE PESCARI 

"VULTURUL PLESUV 2005"
4042/A/2006 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI, NR.125

- de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte peesoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate;

ASOCIATIA DE PESCARI 

CALCIU MAHMUDIA
5020/A/2007 TULCEA

SAT LETEA, 

COM. C.A. 

ROSETTI

IN INCINTA FOSTULUI 

C.A.P. MAHMUDIA, IN 

IMOBILUL PROPRIETATEA 

S.C. "FRATII CALCIU" 

S.R.L. MAHMUDIA

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare juridice, in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIAŢIA DE PESCARI 

CHERHANA JURILOVCA
17776/A/2014 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA, 

STR.PORTULUI, NR.22, 

JUDEŢUL TULCEA

de a desfăşura şi încuraja activitatea piscicolă sportivă, 

ştiinţifică şi profesională din habitatul piscicol al Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării

ASOCIAŢIA DE PESCARI 

FARUL VECHI
2349/A/2012 TULCEA

SFÂNTU 

GHEORGHE

SAT SFÂNTU GHEORGHE, 

COMUNA SFÂNTU 

GHEORGHE, JUD. TULCEA

Asociaţia are scopul de a constitui şi susţine o structura 

organizationala şi materiala, în vederea practicării eficiente şi 

raţionale a pescuitului de către localnicii din Sfantu Gheorghe, 

în beneficiul propriu al acestora, pentru creşterea profitului 

obţinut de aceştia prin îmbunătătirea condiţiilor de capturare, 

prelucrare şi valorificare a produselor piscicole; precum şi 

pentru conservarea, perpetuarea şi promovarea pe plan 

naţional şi International a istoriei; culturii şi tradiţiilor 

comunităţii pescăreşti din localitatea Sfantu Gheorghe, jud. 

Tulcea.

ASOCIAŢIA DE PESCARI 

GOLOVIŢA
15659/A/2007 TULCEA VIŞINA 

comuna Jurilovca, sat 

Vişina, str.Şcolii, nr.8, 

judeţul Tulcea

de a promova şi apăra interesele economice de producţie , 

comerciale , financiare , juridice , în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice , în relaţiile cu 

autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice în 

realizarea şi promovarea obiectului lor de activitate precum şi 

în relaţiile cu alte organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate 

;



ASOCIAŢIA DE PESCARI 

INDEPENDENŢI - 

MAHMUDIA

23916/A/2017 TULCEA MAHMUDIA

LOCALITATEA 

MAHMUDIA, BL.MINIERI, 

SC.C, ET.1, AP.34, JUDEŢ 

TULCEA

Asociaţia are scopul de a constitui si susţine o structura 

organizationala si comunicationala in vederea garantării 

practicării eficiente si raţionale a pescuitului si Îmbunătăţirea 

condiţiilor de valorificare a produselor piscicole.

ASOCIAŢIA DE PESCARI 

LUNCA
15657/A/2007 TULCEA SAT LUNCA

COMUNA CEAMURLIA DE 

JOS , SAT LUNCA , JUDEŢ 

TULCEA ÎN IMOBILUL 

CARE A FORMAT 

OBIECTUL 

CONTRACTULUI DE 

LUARE ÎN SPAŢIU 

NR.3780/22.12.2006 , 

AVIZAT SUB NR. 

8932/22.12.2006 DE 

ADMINISTRAŢIA 

FINANŢELOR BAIA

de a promova şi apăra interesele economice de producţie , 

comerciale , financiare, juridice în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice în realizarea şi 

promovarea obiectului lor de activitate , precum şi în relaţiile 

cu alte organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate :

ASOCIATIA DE PESCARI 

PROFESIONISTI SI TURISM 

EGRETA MAHMUDIA

5045/A/2007 TULCEA TULCEA
LOC.MAHMUDIA, JUD. 

TULCEA

-de a apara interesele econimice, de productie, comerciale, 

financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice si cu alte 

persoane fizice sau juridice in realizarea si promovarea 

obiectului obiectuluu lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIAŢIA DE PESCARI 

RAZELM-GOLOVIŢA
17777/A/2014 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA, 

STR.PORTULUI, NR.22, 

JUDEŢUL TULCEA

de a desfăşura şi încuraja activitatea piscicolă sportivă, 

ştiinţifică şi profesională din habitatul piscicol al Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării.

ASOCIAŢIA DE PESCARI ŞI 

ECOTURISM - SULINA
17163/A/2013 TULCEA SULINA

ORAŞ SULINA, STR. A-VI-A 

NR.60, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are scopul de a constitui si susţine o structura 

organizationala si comunicationala in vederea garantării 

practicării eficiente si raţionale a pescuitului si imbunatatirea 

condiţiilor de valorificare a produselor piscicole.

ASOCIATIA DE PESCARI 

STIUCULITA
15744/A/2008 TULCEA

COM. 

TURCOAIA

vizeazã interesele economice , comerciale, financiare , juridice 

ale membrilor fondatori în relaþiile cu autoritãþile publice ºi 

alte persoane fizice ºi juridice în promovarea obiectului lor de 

activitate, precum ºi în relaþiile cu alte organisme ºi organizaþii 

din þarã ºi strãinãtate.

ASOCIATIA DE PESCUIT 

MARIVAS
4011/A/2006 TULCEA

COM. 

VALEANUCARIL

OR

-de a gospodari, in conformitate cu legea si reglementarile 

emise in acest scop, fondurile de pescuit, primite in gestiune, 

asigurand si protejand in acest fel posibilitatea ca membrii sai 

sa practice pescuitul, precum si pentru conservarea 

biodiversitatii faunei salbatice si a echilibrului in natura.

ASOCIATIA DE PESCUIT 

SPORTIV ECONATURA 

2005

2184/A/2005 TULCEA ISACCEA
STR. CAMPIA LIBERTATII, 

NR.89 BIS

-organizarea si desfasurarea pescuitului sportiv prin pregatirea 

membrilor sai, atat pentru pescuitul sportiv de agrement cat si 

pentru competitiile de pescuit sportiv interne si internationale 

la care acestia vor participa.

ASOCIATIA DE PESCUIT 

SPORTIV GHIBAN FISH 

2008

9058/A/2008 TULCEA TULCEA
TULCEA STR.ISACCEI 

NR.125, JUD.TULCEA
ORGANIZAREA DE COMPETITII DE PESCUIT SPORTIV.

ASOCIATIA DE PESCUIT 

SPORTIV IOROM MILA 23
4046/A/2006 TULCEA

SAT MILA 23, 

COM.CRISAN
-organizarea de competitii de pescuit sportiv.

ASOCIATIA DE PESCUIT 

SPORTIV RECREATIV 

CHILIA VECHE

3194/A/2005 radiata TULCEA
COM. CHILIA 

VECHE

-de a gospodari, in conformitate cu legea si reglementarile 

emise in acest scop, fondurile de pescuit in gestiune, asigurand 

si protejand in acest fel posibilitatea ca membrii sai sa practice 

pescuitul sportiv-recreativ ca modalitate de petrecere a 

timpului liber precum si pentru conservarea biodiversitatii 

faunei salbatice si a echilibrului in natura, iar obiectivele pe 

care si le propune in vederea realizarii acestui scop sun 

prevazute in statutul asociatiei.



ASOCIATIA DE PESCUIT 

SPORTIV RECREATIV 

SOMOVA

3441/A/2006 TULCEA SOMOVA -

-de a promova si apara intersele privind asigurarea si 

protejarea posibilitatilor de practicare a pescuitulkui recreativ-

sportiv, ca modalitate de odihna activa si de petrecere a 

timpului liber pentru membrii sai, in spiritul conservarii 

biodiversitatii si echilibrului in natura, precum si in nrelatiile cu 

alte organisme si oragnizatii din tara si strainatate.

ASOCIATIA DE PRIETENIE 

ROMANA-GERMANA GE 

RO

1412/A/2003 TULCEA TULCEA
STR. MIRCEA VODA, 

NR.74

promovarea relatiilor bilaterale in domeniile :economic, 

cultural si de formare profesionala .

ASOCIATIA DE 

PRODUCATORI "BIBANUL 

DE LETEA"

5018/A/2007 TULCEA

SAT MILA 23, 

COM. CRISAN, 

JUD. TULCEA

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice 

si cu alte persoane fizice sau juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIATIA DE PRODUCTIE 

PISCICOLA "SOMOTELUL"
3190/A/2005 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII NR.2, 

BL.P1, SC.A, AP.6, 

JUDEŢUL TULCEA

-colectarea productiei de peste de la membrii asociatiei ;

a) stimuleaza planificarea 

productiei si adaptarea sa 

la cerere, atat in ceea ce 

priveste cantitatea cat si 

calitativ

ASOCIAŢIA DE 

PROMOVARE A CULTURII 

AEGYSSUS

15432/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG-

PECO, NR.158, BL.13, 

SC.B, ET.2, AP.7, JUD. 

TULCEA

cunoaşterea, cercetarea şi promovarea culturii româneşti prin 

diverse evenimente culturale conform activităţii Asociaţiei.

În Actul Constitutiv s-au 

introdus următoarele 

alineate : Asociaţia prin 

membrii săi, cât şi prin 

colaborare cu alte 

instituţii, organizaţii, 

fundaţii, asociaţii non-

profit interne şi 

internaţionale, persoane 

fizice, are ca scop 

creşterea calităţii vieţii 

persoanelor cu handicap, 

precum şi de a le facilita 

acestora integrarea socio - 

profesională şi culturală. 

Scopul Asociaţiei este şi 

acela de a lupta pentru 

apărarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor cu 

handicap urmărind 

înlăturarea discriminării la 

care acestea sunt supuse, 

precum şi includerea 

acestora în viaţa culturală 

a comunităţii.

ASOCIAŢIA DE 

PROMOVARE A CULTURII 

MUZICALE YOUNG

520/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ING. 

DUMITRU IVANOV NR.6, 

ET.7, CAMERA 

NR.4,CLĂDIREA IBEROM 

BUSINESS CENTER, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia prin membrii săi, cât şi prin colaborare cu alte 

instituţii, organizatii, fundaţii, asociaţii non-profit interne şi 

international, persoane fizice, are ca scop cunoaşterea, 

cercetarea si promovarea culturii prin diverse evenimente 

culturale conform activităţii Asociaţiei.

ASOCIAŢIA DE 

PROMOVARE A EDUCAŢIEI 

SANITARE ŞI ECOLOGICE 

”A.P.E.S.E.”

23579/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

VITICULTURII NR.2, JUD. 

TULCEA

Sa promoveze educaţia sanitara si ecologica in rândul tinerilor 

dar si adulţilor prin programe de instruire si formare 

profesionala dar si prin implementarea unor proiecte de 

dezvoltare culturala, educaţionala, sociala si economica, in 

diferite zone de interes pe plan local, naţional sau 

internaţional.



ASOCIATIA DE 

PROMOVARE A 

TURISMULUI IN DELTA 

DUNARII "PROM TOUR 

DELTA"

557/A/2003 TULCEA TULCEA STR.PACII, NR.20
promovarea turismului in judetul Tulcea si in special in Delta 

Dunarii.

ASOCIAŢIA DE 

PROMOVARE ŞI 

DEZVOLTARE LOCALĂ 

TULCEA

25302/A/2017 TULCEA MINERI

LOCALITATEA MINERI, 

STR. ALBATROS NR.7, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia îşi propune ca scop promovarea şi dezvoltarea locală 

a judeţului Tulcea.

ASOCIAŢIA DE PROTECŢIA 

ANIMALELOR ROX
23701/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PRISLAV 

NR.173, JUDEŢ TULCEA

Asociaţia „ASOCIAŢIA DE PROTECŢIA ANIMALELOR ROX" este 

non-profit şi are ca scop

ASOCIATIA DE PROTECTIA 

CONSUMATORULUI SI 

MEDIULUI "CACTUS"

3672/A/1997 TULCEA -
mun. Tulcea, str. 

FrumoasA, nr.6

ASOCIAŢIA DE 

REGENERARE CULTURALĂ 

”BUCURĂ-TE DOBROGEA”

842/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

NAVALIŞTILOR NR.11, 

BL.2, SC.A, ET.2, AP.9, 

JUDEŢ TULCEA

Se asociază în scopul iniţierii şi organizării în România şi în 

străinătate, a unor proiecte şi programe de dezvoltare a 

patrimoniului multicultural, multietnic şi natural al spaţiului 

dobrogean, de consultanţă şi sprijinire a industriilor creative 

bazate pe elemente tradiţionale, regenerative, de promovare 

creativă a sectorului cultural zonal prin participare la programe 

interdisciplinare, prin dezvoltarea comunităţilor locale şi 

încurajarea cooperării interculturale.

ASOCIATIA DE SPRIJIN A 

COPIILOR SI TINERILOR CU 

DIZABILITATI FIZICE 

TULCEA - ASCTDFT

1308/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, ALEEA CICOAREI, 

NR.2, BL.32, SC.B, 

AP.16,JUDEŢ TULCEA

Scopul principal al asociaţiei este ca, în zona geografică de 

activitate, pe baza statutului şi a programului de activitate, să 

acţioneze în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale 

copilului/tânărului cu dizabilitaţi, precum şi a familiilor care îi 

au în îngrijire, având ca bază reglementările şi strategiile 

elaborate de asociaţiile de specialitate de la nivel naţional.

ASOCIAŢIA DE SPRIJIN 

PENTRU PĂRINŢI ŞI COPIII 

CU DIZABILITĂŢI - 

PHOENIX

2235/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALEEA 

PELINULUI, NR.4, BL.4, 

SC.A, AP.16, ET.4, JUD. 

TULCEA

Asociaţia are ca scop organizarea şi practicarea activităţilor de 

promovare a drepturilor copiilor cu tulburări neuropsihice din 

România, activităţi de psihoterapie, logopedie, terapie 

ocupaţională, ludoterapie, artterapie, evaluare psihologică şi 

intervenţie de specialitate individualizată şi de grup în vederea 

recuperării acestora, acordarea asistenţei psihologice părinţilor 

şi rudelor copiilor cu tulburări neuropsihice din România, 

precum şi oricare alte servicii care ar facilita integrarea copiilor 

cu tulburări neuropsihice în societate.

ASOCIAŢIA DE SPRIJIN 

PENTRU PERSOANE CU 

AUTISM ,, ARIPI 

ALBASTRE” MĂCIN

793/A/2020 TULCEA MĂCIN STR. PETRU RAREŞ, NR.24

Îmbunătăţirea calităţii vieţii, apărarea si promovarea 

drepturilor si intereselor persoanelor cu tulburări pervazive de 

dezvoltare, tulburări de limbaj, retard motor, retard mintal şi 

orice alte tulburări de dezvoltare, precum şi a familiilor 

acestora.

ASOCIATIA DE SPRIJINIRE 

SI PROMOVARE A 

INITIATIVELOR RURALE 

CERNA

11572/A/2009 TULCEA COM. CERNA

De a contribui la construirea unei societati civile ,sprijinind si 

lucrând cu comunitatile din judetul Tulcea,astfel încât acestea 

sa-si sustina si dezvolte resursele locale-materiale,financiare si 

umane în vederea dezvoltarii socio-economice în contextul 

integrarii României în Uniunea Europeanã.

ASOCIAŢIA DE STUDII 

PENTRU ARHEOLOGIE 

FUNERARA

4009/A/2006 TULCEA
SAT TELITA, 

COM. FRECATEI

ASOCIATIA DE STUDII 

PENTRU ARHEOLOGIE 

FUNERARA BRAILA

4008/A/2006 TULCEA
SAT TELITA, 

COM. FRECATEI

LA CENTRUL DE 

DOCUMENTARE IN PRE SI 

PROTOISTORIE CELIC 

DERE AL INSTITUTULUI 

DE CERCETARI ECO-

MUZEALE TULCEA

a) sa depisteze, sa cerceteze si sa valorifice stiintific si cultural 

monumentele funerare, precum si sa promoveze o elaborare 

stiintifica internationala fructuoasa;

ASOCIATIA DE TINERET 

"CERCETASII ROMANIEI-

LOTUS"

3786/A/1997 TULCEA TULCEA
STR. 14 NOIEMBRIE 

NR.24

-cultiva dragostea fata de patria noastra Romania si fata de 

traditiile poporului roman, in raportul bogatiei diferitelor 

culturi si credinte pe care le rprezinta.



ASOCIATIA DE TINERET 

GREEN TEAM
16793/A/2011 DA TULCEA

com. I.C 

Bratianu,nr.150

,jud. Tulcea 

localitatea Negrea, com. 

Schela, jud. Galati
protejarea mediului si a naturii

1.dezvoltarea 

dimensiunilor 

interculturale in domeniul 

invatamantului, educaţiei, 

instruirii si culturii si se 

adreseaza cu precădere 

tinerilor

ASOCIATIA DE 

TRATAMENT 

DEPENDENTA ALCOOL SI 

DROGURI ”SF. TREIME”

28200/A/2019 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. GLORIEI 

NR.62, JUDEŢ TULCEA

Scopul asociaţiei : 1. Temeiul activităţilor noastre este credinţa 

activă şi lucrătoare în Dumnezeul cel adevărat, Fiul Său Isus 

Hristos şi Duhul Sfânt, după mărturia Sfintei Scripturi. 

Activitatea noastră are la bază voluntariatul laicilor şi al 

clericilor, cu o misiune specială în diaconia socială. 2. Scopul 

principal al asociaţiei este de a oferi o asistenţă complexă, 

medicală, psihologică, socială şi spirituală, persoanelor 

dependente de alcool şi de alte droguri – legale şi ilegale – 

precum şi persoanelor apropiate, dar şi altor categorii sociale 

vulnerabile. Prin acestea, înţelegem membrii de familie sau alte 

persoane care adesea au şi ei nevoie de o asistenţă de 

specialitate sau care pot avea un rol decisiv pentru reuşita unui 

tratament de recuperare. 3. De asemeni, scopul asociaţiei este 

îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor social vulnerabile, 

copii şi femei maltratate în familie de alcoolici şi drogaţi, 

inclusiv susţinerea materială, morală şi educativă a tuturor 

celor lipsiţi de ocrotire familiară şi suport, foşti deţinuţi, victime 

ale traficului de fiinţe umane dar şi a bătrânilor şi a persoanelor 

cu handicap fizic şi social din Tulcea, localităţile apropiate şi din 

toată ţara. 4. Scopul final al asociaţiei este o mai bună integrare 

socială a categoriilor indicate mai sus, ridicarea nivelului 

spiritual-moral în rândul acestora şi nu numai, promovarea 

unui mod de viaţă echilibrat, onest şi sănătos, inclusiv 

protejarea şi păstrarea mediului înconjurător.

ASOCIATIA DE TURISM 

MUNTII MACINULUI
16801/A/2011 TULCEA MACIN 

str. 1 Decembrie, nr. 

141,jud. Tulcea

De a construi un mediu curat si sanatos pentru generatiile 

viitoare prin dezvoltarea si promovarea turismului

ASOCIATIA DE 

VANATOARE SI PESCUIT 

CASA CHILIA

27162/A/2019 TULCEA
SAT CHILIA 

VECHE

SAT CHILIA VECHE, 

COMUNA CHILIA VECHE, 

STR. DUNĂRII NR.100, 

JUD. TULCEA

îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de 

interes vânătoresc şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de 

dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit sportiv 

practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de 

petrecere a timpului liber de către membrii săi.

ASOCIAŢIA DE 

VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT 

MILA 23

11556/A/2010 TULCEA

SAT MILA 23, 

COMUNA 

CRIŞAN

SAT MILA 23, COMUNA 

CRIŞAN, JUD. TULCEA

- gospodărirea în conformitate cu legea şi cu reglementările 

emise de acest scop, a fondului de vânătoare primită în 

gestiune, asigurând şi protejând în acest fel posibilitatea ca 

membrii săi să practice vânătoarea şi pescuitul ca modalitate 

de petrecere a timpului liber şi de conservare a biodiversităţii 

faunei sălbatice şi a echilibrului în natură pe fondul de 

vânătoare atribuit. - reprezintă şi apără drepturile şi interesele 

membrilor organizaţiei. - încheie contracte de atribuire în 

gestionare, cu autorităţile competente şi gestionează durabil 

fondul de vânătoare atribuit. - desfăşoară activităţi ecologice şi 

de cercetare ştiiţifică în domeniul silvic şi de vânătoare pentru 

păstrarea integrităţii fondului forestier naţional şi a fonbdului 

cinegetic.

ASOCIAŢIA DE 

VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT 

SPORTIV "ALBATROS"

9761/A/2004 dizolvata TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA 

STR.6 MARTIE , F.N., 

JUDEŢ TULCEA

de a asigura şi proteja posibilităţile de practicare a vânătorii 

şi/sau pescuitului sportiv , ca modalităţi de odihnă activă şi de 

petrecere a timpului liber pentru membrii săi , în spiritul 

conservării biodiversităţii şi echilibrului în natură



ASOCIATIA DE 

VANATOARE SI PESCUIT 

SPORTIV "SATUL DE 

VACANTA ROSU"

3442/A/2006 TULCEA TULCEA
STR. BABADAG, NR.158, 

BL.13

-constituirea, asigurarea si protejarea posibilitatilor de 

practicare a vanatorii si a pescuitului sportiv, ca modalitati de 

odihna activa si de petrecere a timpului liber pentru membrii 

sai, in spiritul conservarii biodiversitatii si echilibrului in natura;

ASOCIATIA DE 

VANATOARE SI PESCUIT 

SPORTIV COCORUL 

TULCEA

2265/A/2002 DA TULCEA Constanţa

Schimbarea sediului în 

Constanţa, B-dul. Tomis 

nr.151, Bl.A1, Sc.C, parter, 

Ap. 43, jud. Constanţa.

-asigurarea si protejarea in folosul membrilor sai, a 

posibilitatilor de practicare a vanatorii

ASOCIAŢIA DE 

VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT 

SPORTIV COCORUL 

TULCEA

22810/A/2016 TULCEA CONSTANŢA
B-DUL TOMIS NR.151, BL. 

A1, SC.C, PARTER, AP.43.

ASOCIATIA DE 

VANATOARE SI PESCUIT 

SPORTIV TURCOAIA

22919/A/2016 TULCEA CERNA COM. CERNA Sprijinirea directă şi calificată a membrilor asociaţi.

ASOCIAŢIA DE VÂNĂTORI 

"SAN RAFAEL"
145/A/2012 DA TULCEA Baia

sat Baia, str. Daciei, nr. 2, 

corp C2, com. Baia, jud. 

Tulcea

conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes 

vânătoresc, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a 

acesteia prin vânătoare sportivă practicată în mod durabil ca 

forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către 

membrii săi.

ASOCIAŢIA DE VÂNĂTORI 

"SAN RAFAEL"
145/A/2012 DA TULCEA

Sat Baia, 

Comuna Baia, 

Judeţul Tulcea

sat Baia, comuna Baia, 

Str.Daciei, Nr.2, Corp C2

îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de 

interes vânătoresc, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare 

a acesteia, prin vânătoare sportivă practicată în mod durabil, ca 

forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către 

membrii săi.

ASOCIAŢIA DE VÂNĂTORI 

"SAN RAFAEL"
15806/A/2011 DA TULCEA SAT AGIGHIOL

SAT AGIGHIOL, COMUNA 

VALEA NUCARILOR, JUD. 

TULCEA

Îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de 

interes vânătoresc, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare 

a acesteia, prin vânătoare sportivă practicată în mod durabil, ca 

forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către 

membrii săi.

ASOCIAŢIA DE VANATORI 

SAN RAFAEL
145/A/2012 DA TULCEA BAIA 

sat Baia ( comuna BAIA ) 

Str.Daciei, NR.2,Corp C2, 

judeţ Tulcea

- conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei în interes 

vânătoresc, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a 

acesteia, prin vânătore sportivă practicată în mod durabil, ca 

forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către 

membrii săi.

ASOCIATIA DELTA 

DUNARII TURISM
40/A/2003 TULCEA TULCEA

STR .BABADAG, NR.158, 

BL.13, PARTER .

-de a practica si sprijini dezvoltarea organizata a turismului in 

judetul Tulcea, precum si de a imbunatati continuu produsul 

turistic.

ASOCIAŢIA DELTA FITNES 24317/A/2017 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. LIBERTĂŢII 

NR.31, JUD. TULCEA
Scopul Asociaţiei sportive DELTA FITNES îl constituie:

ASOCIAŢIA DELTA 

NOASTRĂ
10742/A/2009 TULCEA MAHMUDIA

MAHMUDIA, BL.48, SC.C, 

ET.1, AP.1

De a promova şi apăra interesele economice, comerciale, 

financiare, juridice, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte 

persoane fizice şi juridice în realizarea şi promovarea obiectului 

lor de activitate, precum şi în relaţiile cu alte organisme şi 

organizaţii din ţară şi străinătate. Totodată, urmăreşte 

asigurarea unei cât mai bune colaborări cu organismele 

guvernamentale în ceea ce priveşte iniţierea, elaborarea şi 

promovarea programelor de dezvoltare, cooperare economică 

şi participarea în structurile de coordonare şi gestionare a 

programelor cu Uniunea Europeană.



ASOCIAŢIA DELTA PRO 

STUF
15912/A/2013 TULCEA

SAT 

JURILOVCA,CO

MUNA 

JURILOVCA

SAT JURILOVCA, 

STR.BERZEI , 

NR.1,COMUNA 

JURILOVCA ,JUD.TULCEA

Susţinerea şi cooperarea persoanelor ce valorifică resursele 

stuficole, din judeţele Tulcea şi Constanţa, zona generic 

denumită şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi unde aceştia 

desfăşoară activităţi ce au ca obiect valorificarea resurselor 

stuficole;sigurarea unei cât mai bune colaborări cu autorităţile 

publice locale şi organismele guvernamentale în ceea ce 

priveşte iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de 

dezvoltare, cooperare economică şi participarea în structurile 

de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea 

Europeană;

ASOCIAŢIA DESCOPERĂ 

DELTA
24188/A/2017 TULCEA ENISALA

SAT ENISALA, 

COM.SARICHIOI, 

JUD.TULCEA

promovarea activităţilor de conservare a biodiversităţii şi 

protecţiei mediului precum şi a dezvoltării durabile a zonei 

Delta Dunării şi a complexului Lagunar Razim-Sinoe prin acţiuni 

comune a membrilor săi în vederea implementării modelelor 

de derzvoltare durabilă, a cunoaşterii valorilor culturale ale 

zonei şi a frumuseţilor naturale pe baza principiilor ecologice de 

protejare a omului şi a mediului înconjurător.

ASOCIAŢIA DESCOPERĂ 

SULINA
439/A/2021 TULCEA SULINA

ORAŞUL SULINA, STR. 

C.A.ROSETTI NR.5, JUDEŢ 

TULCEA

Scopul Asociaţiei îl constituie stimularea şi sprijinirea 

dezvoltării locale, prin iniţiative, activităţi şi măsuri în vederea 

promovării turismului din oraşul Sulina, în totalitatea 

diversităţii sale, ţinând cont de principiile turismului durabil, 

atât în ţară, cât şi în străinătate, precum şi în scopul conservării, 

susţinerii şi promovării istoriei oraşului, a tradiţiilor sale 

culturale, a datinilor şi obiceiurilor locale. Asociaţia Descoperă 

Sulina urmăreşte ca oraşul să-şi valorifice potenţialul şi să 

devină o locaţie turistică atractivă.

ASOCIATIA 

DETINATORILOR DE TEREN 

DESTINATE 

GRADINARITULUI SI 

CRESTERII ANIMALELOR 

"RAZESUL"

5000/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. LACULUI, NR.7, JUD. 

TULCEA

-apararea si sprijinirea intereselor membrilor asociatiei, 

promovand in acelasi timp prin mijloace specifice, realizarea 

conditiilor membrilor sai a unei agriculturi moderne si eficiente 

pentru dezvoltarea economiei, cresterea productiei si 

diversificarea productiei alimentarea si legumicole in 

microfermele si gospodariile proprii, ferme individuale.

ASOCIAŢIA DIN SUFLET LA 

ZÂMBET
17122/A/2013 TULCEA TULCEA

Se stabileşte sediul social 

al asociaţiei în Mun. 

Tulcea, str. Frasinului 

nr.4, Bl.4, Sc.B, Ap.7, jud. 

Tulcea

constă în a oferi persoanelor aflate în dificultate tineri şi 

vârstnici ajutor temporar din punct de vedere social, 

educaţional şi medical până la reintegrarea completă şi stabilă 

în societate a acestora.

ASOCIAŢIA DINCOLO DE 

APARENŢE
10472/A/2009 radiata TULCEA TULCEA

STR. FRASINULUI NR.2, 

BL.2, SC.E, AP.4

Organizarea şi practicarea activităţilor de promovare a 

drepturilor copiilor cu autism din România, acordarea asistenţei 

psihologice părinţilor şi rudelor copiilor autişti din România, 

editarea buletinelor informative, organizarea unor seminare şi 

traininguri pentru asistenţi sociali, psihologi, logopezi, precum 

şi alte servicii ce ar facilita integrarea copiilor cu autism în 

societate.

ASOCIATIA DIRECTORILOR 

ECONOMICI SI 

CONTABILILOR DIN 

JUDETELE DIN ROMÂNIA 

(A.D.E.C.J.R ) 

845/A/1999 TULCEA TULCEA STR. PACII NR. 20
asigurarea unui menegement econ.si financiar eficient si resp.in 

beneficiul colectivitatilor locale

Asociatia Finantistilor din 

Administratia Publica 

Locala isi desfasoara 

activitatea in scopul 

armonizarii si 

perfectionarii activitatii 

pentru realizarea politicii 

economico-financiare la 

nivelul administratiei 

publice locale.

ASOCIATIA DOBROGEA 

VERDE
16795/A/2011 TULCEA COM. GRECI STRA. MARULUI , NR. 10

Pastrarea si promovarea capitalului cultural , istoric si natural al 

Dobrogei si dezvoltarea ofertei de serviciu prin revigorarea 

îndeletnicirilor specifice comunitatilor locale



ASOCIAŢIA ECO - PARCHES 1022/A/2012 TULCEA SOMOVA

COMUNA SOMOVA, STR. 

AVÂNTULUI NR.2, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI ECO-PARCHES îi constituie :

ASOCIAŢIA ECO DELTA 

DUNĂRII
24806/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. GĂRII 

NR.28, BL.14, SC.A, 

PARTER, JUD. TULCEA

este promovarea conceptului de ecoturism şi a dezvoltării 

turismului responsabil în vederea sprijinirii conservării naturii, a 

dezvoltării durabile a comunităţilor locale din Delta Dunării 

pentru creşterea calităţii serviciilor legate de ecoturism, cât şi 

promovarea naturii ca element esenţial al imaginii turistice a 

României.

ASOCIAŢIA ECO PARCHEŞ 11621/A/2009 DA TULCEA

comuna 

Somova , judeţ 

Tulcea 

comuna Somova , 

str.Avântului , nr.2 , judeţ 

Tulcea

elaborarea de proiecte sociale şi desfăşurarea de alte activităţi 

de interes internaţional, comunitar şi de dezvoltare personală 

şi profesională atât în ceea ce priveşte pe membrii asociaţiei cât 

şi pe membrii comunităţilor cu care aceasta intră în contact, 

dezvoltarea activităţilor turistice, formare profesională, 

protecţia mediului înconjurător, acordarea de consultanţă şi 

conciliere persoanelor interesate, în diferite domenii ca 

respectarea drepturilor omului, dezvoltarea conştiinţei civile, 

precum şi în alte domenii ce prezintă interes pentru membrii 

societăţii civile şi comunităţii, realizarea de activităţi de reclamă 

şi publicitate, realizarea de activităţi de management şi 

marketing în diferite domenii, realizarea de activităţi de 

birotică.

ASOCIAŢIA ECO PROJECT 518/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ETERNITĂŢII 

NR.34, BL.R2, SC.D, AP.1, 

JUD. TULCEA

- Întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri 

nerambursabile; - Promovarea şi dezvoltarea gândirii ecologice, 

angajament în activitatea de protecţia mediului, educarea 

tineretului în spiritul ecologic; - Desfăşurarea de activităţi de 

promovare în educaţie în general; - Desfăşurarea de activităţi 

de promovare privind campaniile pentru mobilitatea 

ocupaţională, sectorială şi geografică a forţei de muncă din 

mediul rural şi urban; - Desfăşurarea de activităţi referitoare la 

promovarea şi acordarea de sprijin pentru revitalizarea şi 

dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale; - Desfăşurarea de 

activităţi de promovare a campaniilor de protecţie a mediului în 

zonele rurale şi urbane, a unui mod de viaţă sănătos, creşterea 

conştientizării asupra efectelor nocive ale tutunului, alcoolului 

etc; - Desfaşurarea de acţiuni de promovare şi susţinere privind 

activităţi de consiliere şi asistenţă pentru începerea unei 

activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri în 

mediul rural si urban, inclusiv asistenţă privind modalitatea de 

accesare şi utilizare a microcreditelor; - Desfăşurarea de 

activităţi referitoare la programe de formare profesională 

pentru manageri şi specialişti în managementul resurselor 

umane, care să includă aspecte privind managementul eficient 

al resurselor umane, protecţia muncii şi a mediului 

înconjurător; - Desfăşurarea de activităţi urmărind 

acreditarea/autorizarea programelor de formare/educaţie 

destinate persoanelor din categoriile de grupuri ţintă.



ASOCIAŢIA ECO STYLE 

CONSTRUCT
5/A/2015 TULCEA

COMUNA 

CEATALCHIOI

COMUNA CEATALCHIOI, 

JUDEŢUL TULCEA

Dezvoltarea economiei sociale pentru incluziunea socială a 

grupurilor vulnerabile din România, precum şi de a studia, 

cultiva, dezvolta şi promova, în ţară şi în străinătate, 

moştenirea culturală şi artistică a comunităţilor vulnerabile, in 

special a comunităţii romilor din România.

Membrii asociaţiei doresc 

să se asocieze şi au ca 

scop lupta împotriva 

excluziunii, discriminărilor 

şi şomajului prin inserţia 

socioprofesională a 

persoanelor defavorizate, 

dezvoltarea economiei 

sociale pentru incluziunea 

socială a comunităţilor 

vulnerabile din România, 

precum şi scopul de a 

studia, cultiva, dezvolta şi 

promova, în ţară  şi în 

străinătate, moştenirea 

culturală şi artistică a 

comunităţilor vulnerabile, 

în special a comunităţilor 

izolate din zona Delta 

Dunării, acţionând în scop 

social şi în interesul 

general al comunităţilor. 

ASOCIAŢIA ECOFARM 15767/A/2012 TULCEA SALCIOARA

EXTRAVILANUL SATULUI 

SĂLCIOARA , 

COM.JURILOVCA , 

JUD.TULCEA , TARLA 31 , 

PARCELA 239

de a asigura şi organiza cadrul şi condiţiile necesare pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale şi păsări, inclusiv ovine, caprine, 

cabaline şi bovine, porcine, etc., din România, precum şi 

apicultorii, în vederea organizării producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică, realizarea producţiilor 

mari şi de calitate, prin punerea în valoare la cel mai înalt grad 

al potenţialului natural şi biologic de care dispune România şi 

ţările din UE.Asociaţia reprezintă şi susţine interesele 

membrilor săi la nivelul organelor legislative şi executive ale 

ţării şi a altor organe centrale sau teritoriale.

ASOCIAŢIA ECOSOCIAL 

MEŞTEŞUG LUNCA
15923/A/2015 TULCEA

sediu în 

loc.Ceamurlia 

de  Jos , judeţ 

Tulcea , punct 

de lucru  în 

satul Lunca , 

comuna 

Ceamurlia  de  

Jos , jud.Tulcea 

sediu în comuna 

Ceamurlia de Jos , 

str.Cîminului , nr.1 A , 

judeţ Tulcea , punct de 

lucru în sat Lunca , 

str.Lacului , nr.23 , 

comuna Ceamurlia de Jos 

, judeţ Tulcea

dezvoltarea şi promovarea unor activităţi şi servicii generatoare 

de venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele 

expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau 

reintegreze pe piaţa muncii , precum şi promovarea economiei 

sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea 

economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi 

local - asociaţia va acţiona în sensul promovării economiei 

sociale şi a activităţilor de antreprenoriat social din regiune şi 

va contribui la dezvoltarea durabilă şi solidară a comunităţii sub 

aspect economic,social , cultural şi ecologic .

ASOCIAŢIA ECO-SOCIAL 

TULCEA
899/A/2013 TULCEA

SAT LETEA, 

COMUNA C. A. 

ROSETTI, 

JUDEŢUL 

TULCEA

SAT LETEA, COMUNA 

C.A.ROSETTI, JUDEŢUL 

TULCEA

Scopul Asociaţiei ECO-SOCIAL TULCEA este promovarea 

inserţiei socio-profesionale a persoanelor din categoriile 

defavorizate, vulnerabile la sărăcie, şi implicarea comunităţii 

locale în gestionarea locală a deşeurilor în conformitate cu 

normele şi legislaţia în vigoare, promovând economia de 

resurse şi reciclarea materiilor prime. Asociaţia ECO-SOCIAL 

TULCEA va acţiona în sensul promovării economiei sociale şi a 

activităţilor de antreprenoriat social din regiune, şi va contribui 

la dezvoltarea durabilă şi solidară a comunităţii sub aspect 

economic, social, cultural şi ecologic.



ASOCIAŢIA ELENA DI 

VREARI
19625/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIHAI 

VITEAZU, NR.6, JUDEŢUL 

TULCEA

Scopul asociaţiei sus menţionate il constituie:

ASOCIAŢIA ELIOT HOUSE 12811/A/2011 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. 1848, nr.21, 

Bl.13, Sc.B, Et.4, Ap.20, 

camera nr.2, jud. Tulcea

constă în iniţierea şi desfăşurarea de activităţi şi programe cu 

caracter nonprofit în domenii de interes precum : instruirea şi 

formarea profesională, învăţarea permanentă, promovarea 

educaţiei, instruirea socială şi medicală, cercetare, integrarea 

socio-profesională, asistenţa socială, stimularea ocupării forţei 

de muncă, sprijinirea tineretului şi a altor categorii de persoane 

defavorizate, dezvoltareaeconomică locală şi regională şi 

protecţia mediului.

ASOCIATIA EST 

REGIONALA "KASANDRA" 

TULCEA

5044/A/2007 TULCEA TULCEA
Tulcea, str. Cuza Vodă, 

nr.14A, judeţul Tulcea

-initierea si desfasurarea de activitati si programe su programe 

cu caracter nonprofit in domenii de interes precum: 

promovarea sanatatii, instruirii sociale si medicale, invatarii 

permanente, cercetarii; integrarea socio-profesionala; asistenta 

sociala; stimularea ocuparii fortei de munca; sprijinirea 

tineretului si a altor categorii de persoane defavoriyate, 

dezvoltare economica locala si regionala.

ASOCIATIA EU.RO DELTA 15938/A/2013 DA TULCEA ISACCEA
STR.ÎMPIA LIBERTATII, 

NR. 98 BIS

Exprimarea si promovarea intereslor profesionale ale pescarilor 

si comerciantilor in domenmiul pescuitului, procesarii, 

comercializarii si acvaculturii.

ASOCIAŢIA EURO TULCEA 19502/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.29, BL.22, SC.C, AP.4, 

JUD. TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI „ EURO TULCEA " este: identificarea, 

promovarea Şi dezvoltarea calităţilor Şi aptitudinilor ştiinţifice, 

tehnice, culturale, artistice şi sportive ale tinerilor, cetăţenilor 

comunităţii, promovarea valorilor morale, spirituale şi sociale 

ale acestora şi afirmarea lor într-o societate în continuă 

schimbare.

ASOCIATIA 'EUROPOLIS ' 1670/A/1994 dizolvata TULCEA TULCEA
STR.PACII, NR.20, JUD. 

TULCEA

-sa primeasca contributiile in numerar ale participantilor, in 

scopul cumpararii

ASOCIATIA EURO-SMILE 3766/A/2002 TULCEA TULCEA
STR.. ISACCEI, NR. 57, 

BL.PELICAN

-promovarea drepturilor sociale ale categoriilor sociale din 

judetul Tulcea, sprijinirea acestora pentru o viata decenta ferita 

de greutati .

ASOCIAŢIA EUXINUS 

SULINA
24641/A/2017 TULCEA SULINA STR.A III A, NR.150, AP.4

ASOCIAŢIA EUXINUS 

SULINA
24642/A/2017 TULCEA SULINA STR. A III A, NR.150, AP.4

Scopul Asociaţiei îl constituie organizarea şi administrarea unor 

activităţi culturale, de informare, de promovare şi încurajare a 

dezvoltării spaţiului deltaic.

ASOCIAŢIA EXPLORER - 

FILIALA TULCEA.
521/A/2012 TULCEA

COMUNA 

SOMOVA

COMUNA SOMOVA, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii Asociaţiei EXPLORER filiala Tulcea doresc să se 

asocieze în scopul promovării 'turismului nautic şi montan, 

sporturilor extreme de vară şi de iarnă: navigaţie, scufundări, 

rafting, alpinism, ski, speologie, mountainbike, parapantism 

ş.a..

ASOCIATIA EXPRES 

TRANSPORT MACIN
2858/A/1997 TULCEA LOC. MACIN

STR. H. RADULESCU, 

NR.84

Sa primeasca contributiile in numerar ale participantilor in 

scopul cumpararii de active emise de societate.

ASOCIATIA FANTANA 

NEDEL
15852/A/2010 TULCEA

SAT TRAIAN, 

COM. CERNA

Normal;elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care 

sã urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv, modern ºi dinamic, bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã ºi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecþia mediului, dezvoltarea socialã ºi bunãstarea 

economicã.

ASOCIAŢIA FEMEILOR 

MANAGER TULCEA
16597/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG 

NR.159, BLOC CORAL 

MALL, SC.A, AP.15, JUD. 

TULCEA

Asociaţia va avea ca principal scop identificarea si facilitarea 

celor mai bune oportunităţi de afaceri pentru femei în vederea 

integrării lor în mediul de afaceri şi pe piaţa muncii din 

România, promovarea rolului femeii în contextul globalizării 

economiei şi încurajarea participării acesteia la dezvoltarea 

economică, prin folosirea celor mai moderne mijloace de 

informare, comunicare şi management promovarea şi 

dezvoltarea cooperării între membrii organizaţiei şi susţinerea 

intereselor femeilor manager din judeţul Tulcea.



ASOCIATIA FERMIERILOR 

DELTA - PARDINA
28201/A/2019 TULCEA SAT PARDINA

SAT PARDINA, COMUNA 

PARDINA, STR. PLOPILOR 

NR.6, JUDEŢ TULCEA

Scopul asociaţiei îl constituie sprijinirea directă şi calificată a 

crescătorilor de animale pentru accelerarea ritmului de 

ameliorare a efectivelor de bovine, cabaline, porcine, ovine, 

caprine, păsări şi albine, pentru valorificarea eficientă a 

producţiilor de carne şi lapte, miere, precum şi acordarea 

consultanţei de specialitate în vederea creşterii şi amplasării 

fermelor, promovarea tehnologiilor de creştere şi practicilor 

moderne în producţia agrozootehnică şi de marketing specifice. 

Întreţinerea şi exploatarea unitară a pajiştilor şi a obţinerii de 

culturi furajere; Asociaţia va identifica, reprezenta şi promova 

sistematic şi unitar interesele profesionale specifice membrilor 

săi, cele economice, tehnice şi juridice, precum şi acţiunile de 

cooperare ale membrilor săi. Asociaţia se înfiinţează în cadrul 

programului zonal de armonizare a tehnologiilor de creştere şi 

exploatare raţională a animalelor şi resurselor.

ASOCIAŢIA FERMIERILOR 

DELTA DUNĂRII ROMÂNIA
3512/A/2012 radiata TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ING. 

DUMITRU IVANOV NR.6, 

ETAJ 4, JUD. TULCEA

Asociaţia îşi propune drept scop, ca în virtutea dreptului 

natural al membrilor asociaţiei, de a asigura şi organiza cadrul şi 

condiţile necesare pentru promovarea şi apărarea intereselor 

legitime, să apropie, să sprijine agricultorii şi fermierii ecologici, 

tradiţionali şi convenţionali, crescătorii de animale şi păsări, 

inclusiv ovine, caprine, cabaline şi bovine, porcine, etc. din 

România, precum şi apicultorii, în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune România şi ţările din U.E.

ASOCIAŢIA FERMIERILOR 

DIN CERNA
25/A/2021 TULCEA COM. CERNA

STR. PANAIT CERNA, NR. 

23

sprijinirea directa si calificata a crescatorilor de animale pentru 

accelerarea ritmului de ameliorare a efectivelor de bovine, 

cabaline, porcine, ovine, caprine, pasari si albine, pentru 

valorificarea eficienta a productiilor de carne si lapte, miere, 

precum si acordarea consulțantei de specialitate in vederea 

cresterii si amplasarii fermelor, promovarea tehnologiilor de 

crestere si practicilor moderne in productia agrozootehnica si 

de marketing specifice. Intretinerea si exploatarea unitara a 

pajistilor si obtinerii de culture furajere.

ASOCIAŢIA FERMIERILOR 

DIN ROMÂNIA FILIALA 

TULCEA

15802/A/2011 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. Dobrogeanu 

Gherea, nr.1, Bl.E2, Sc.B, 

Et.1, Ap.7, jud. Tulcea

Este să apere interesele şi drepturile fermierilor în relaţia 

cuorganismele statului la nivel judeţean, să întărească şi să 

dezvolte proprietatea acestora, creşterea calităţii producţiei 

vegetale şi animale şi să ajute fermierii în valorificarea 

superioară a producţiei într-o piaţă concurenţială. De 

asemenea filiala va dezvolta relaţii de colaborare cu agenţii 

economici, va asigura schimburi de experienţă în ţară şi 

transfrontalier, va elabora proiecte împreună cu Asociaţia 

Fermierilor din România, va organiza târguri, expoziţii, 

concursuri în domeniul agricol şi va asigura pregătirea 

profesională a membrilor săi.

ASOCIAŢIA FERMIERILOR 

DIN STEJARU
1867/A/2020 TULCEA STEJARU

SAT STEJARU , STR.4, 

NR.16, CAMERA 2, 

COMUNA STEJARU , 

JUDEŢ TULCEA

- de a identifica, reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi, economice, tehnice şi juridice, 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor în vederea 

formării unei reţele de produse în sectorul vegetal prin 

promovarea tehnologiilor şi practicilor moderne în producţia 

vegetală şi de marketing, specifice acestei producţii prin 

integrarea producţiei, în scopul promovării şi valorificării 

superioare a produselor .



ASOCIAŢIA FII ÎNGER 

PENTRU O ZI
25211/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. IULIU 

MANIU NR.32, BL.23, 

SC.C, ET.4, AP.17, 

JUDEŢUL TULCEA

- promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului în 

principal, a libertăţii conştiinţei, a dreptului la libera exprimare; - 

realizarea unor activităţi de utilitate publică, în domenii de 

interes public general şi/sau comunitar, după caz, ori în 

interesul personal nepatrimonial al membrilor săi; - acordarea 

de sprijin şi îngrijire persoanelor fizice vulnerabile (copii, adulţi, 

bătrâni) fără o susţinerea materială şi familială.

ASOCIAŢIA FIII-SATULUI 

VĂCĂRENI
23220/A/2017 TULCEA VĂCĂRENI STR. PRINCIPALĂ, NR.105

Identificarea şi ajutorarea copiilor/batranilor cu probleme de 

sănătate, identificarea şi sprijinirea copiilor maltrataţi de părinţi 

sau a celor abuzaţi fizic şi/sau psihic, sprijinirea copiilor 

neadaptaţi şi a celor cu dizabilităţi, a bătrânilor neajutoraţi ori 

singuri; integrarea acestora în standardele unei societăţi 

civilizate, precum şi ajutorarea copiilor nevoiaşi la studii, a 

familiilor nevoiaşe, a bătrânilor şi a altor persoane care necesită 

ajutor.

ASOCIAŢIA FLORILOR 

BABADAG
23589/A/2017 TULCEA BABADAG STR.VALEA TEILOR, NR.65

Scopul ASOCIAŢIEI „ASOCIAŢIA FLORILOR BABADAG” este de a 

sprijini activitatea educativa si tehnico-administrativa 

desfăşurata in cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr.3 Şi 

Grădiniţa nr. l din Babadag, fără discriminări sau diferenţieri 

religioase, sexuale, etnice, rasiale sau politice.

ASOCIATIA FORUMUL 

DEMOCRAT AL 

GERMANILOR DIN TULCEA

1166/A/2005 TULCEA TULCEA

MUN. TULCEA, STR. 

GĂRII, NR.9, BL.G.4,SC. A, 

AP.9.

-asocierea membrilor minoritatii germane din municipiul si 

judetul Tulcea in scopul promovarii intereselor specifice ale 

acestora care sa-i protejeze si stimuleze prin toate masurile 

politice, sociale, culturale si economice ce servesc la pastrarea 

si dezvoltarea identitatii etnico-culturale si la promovarea limbii 

materne a membrilor

ASOCIAŢIA G.A.L. DELTA 

DUNĂRII
3340/A/2012 TULCEA SAT MALCOCI

SAT MALCOCI, STR. 

OVIDIU NR.152, COMUNA 

NUFĂRU, JUDEŢUL 

TULCEA

a) Scopul Asociaţiei îl reprezintă dezvoltarea durabilă a 

teritoriului GAL Delta Dunării. b) Spaţiul aferent teritoriului GAL 

Delta Dunării cuprinde teritoriul administrativ a 8 comune din 

judeţul Tulcea, respectiv Nufăru, Beştepe, Mahmudia, 

Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca şi Ceamurlia de 

Jos, şi teritoriul administrativ a comunei Mihai Viteazu din 

judeţul Constanţa.

ASOCIATIA G.A.L. MUNTII 

MACINULUI-DUNAREA 

VECHE

23265/A/2016 TULCEA CERNA STR. SCOLII, NR. 2

Promovarea unui parteneriat public-privat, în conformitate cu 

prevederile abordarii LEADER, respectiv ale Politicii Agricole 

Comune a Uniunii Europene, în cadrul unei structuri de tip 

asociativ care să stimuleze dezvoltarea durabilă a teritoriului 

format din comunele Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, 

Dăeni, Dorobanţu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, 

Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia si Valea Teilor.

ASOCIAŢIA G.A.L. RAZIM 23263/A/2016 TULCEA SARICHIOI
SARICHIOI, NR. 691 A, 

JUD. TULCEA
dezvoltarea durabila a teritoriului G.A.L. Razim

ASOCIAŢIA G.A.L. VALEA 

TELIŢEI
3341/A/2012 TULCEA SAT PARCHEŞ

SAT PARCHEŞ, STR. 

DUMBRAVEI NR.2, 

COMUNA SOMOVA, 

JUDEŢUL TULCEA

(1) Scopul Asociaţiei il reprezintă dezvoltarea durabila a 

teritoriului G.A.L. Valea Teliţei.

ASOCIAŢIA GENERALĂ A 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE BAIA

15769/A/2012 TULCEA BAIA

COMUNA BAIA , 

STR.IZLAZULUI , NR.7 

,JUDEŢ TULCEA

de a asigura şi organiza cadrul şi condiţiile necesare pentru 

promovarea şi apărarea intereselor legitime, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale , inclusiv bovine, taurine , ovine, 

caprine şi porcine, etc., din România,în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate, prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune România şi ţările din UE.



ASOCIAŢIA GENERALĂ A 

CRESCĂTORILOR DE OVINE 

DIN COMUNA CEAMURLIA 

DE JOS , JUDEŢUL TULCEA

15773/A/2008 TULCEA

SAT LUNCA , 

COMUNA 

CEAMURLIA DE 

JOS

SAT LUNCA , COMUNA 

CEAMURLIA DE JOS , 

INCINTA FERMEI DE 

OVINE A SOŢILOR 

CIOBANU ION ŞI IOANA

este de a identifica , reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi , economice , tehnice şi juridice 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor , să apropie , să 

sprijine crescătorii de ovine din comuna Ceamurlia de Jos , 

judeţul Tulcea în vederea organizării producţiei pe principii 

tehnologice şi de eficienţă economică , realizarea producţiilor 

mari şi de calitate prin punerea în valoare la cel mai înalt grad al 

potenţialului natural şi biologic de care dispune comuna 

Ceamurlia de Jos , jud.Tulcea

are ca scop identificarea, 

reprezentarea şi 

promovarea sistematică şi 

unitară a intereselor 

membrilor săi, 

economice, tehnice şi 

juridice precum şi 

acţiunile de cooperare ale 

membrilor săi, să apropie, 

să sprijine crescătorii de 

ovine şi caprine din 

comuna Ceamurlia de Jos, 

judeţul Tulcea în vederea 

organizării producţiei pe 

principii tehnologice şi de 

eficienţă economică, 

realizarea producţiilor 

mari şi de calitate prin 

punerea în valoare  la cel 

mai înalt grad al 

potenţialului natural şi 

biologic de care dispune 

comuna Ceamurlia de Jos, 

judeţ Tulcea.

ASOCIATIA GENERALA A 

CRESCATORILOR DE 

TAURINE

279/A/1992 TULCEA TULCEA STR. MAHMUDIEI NR. 164
asigura prin activitati directe realizarea obiectivelor privind 

cresterea potentialului productiv

ASOCIAŢIA GENERALĂ A 

CRESCĂTORILOR DE 

TAURINE DIN COMUNA 

CEAMURLIA DE 

JOS,JUDEŢUL TULCEA

11620/A/2009 TULCEA

COMUNA 

CEAMURLIA DE 

JOS

COMUNA CEAMURLIA DE 

JOS , JUDEŢ TULCEA

este de a identifica , reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi, economice, tehnice şi juridice precum 

şi acţiunile de cooperare ale membrilor, să apropie, să sprijine 

crescătorii de taurine din comuna Ceamurlia de Jos, judeţul 

Tulcea în vederea organizării producţiei pe principii tehnologice 

şi de eficienţă economică, realizarea producţiilor mari şi de 

calitate prin punerea în valoare la cel mai înalt grad al 

potenţialului natural şi biologic de care dispune comuna 

Ceamurlia de Jos, jud.Tulcea .

ASOCIAŢIA GENEZA ŞI 

PERSPECTIVELE DELTEI 

DUNĂRII

27554/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ING. 

DUMITRU IVANOV, 

NR.16, CAMERA 6, JUDEŢ 

TULCEA

promovarea cercetării, dezvoltării, inovării în domeniuil IT 

(Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) şi al Inteligenţei 

Artificiale, cu aplicabilitate pe Zonele Umede, dar nu numai, 

urmărind generarea şi exploatarea cunoaşterii în domenii 

interdisciplinare majore şi în tehnologii cheie.

ASOCIATIA GHIZILOR DE 

TURISM TULCEA
28663/A/2019 TULCEA SAT CRIŞAN

SAT CRIŞAN, COMUNA 

CRIŞAN, STRADA 

PRINCIPALĂ NR.550, 

JUDEŢ TULCEA

Organizării ghizilor de turism din Delta Dunării într-o asociaţie 

ce le reprezintă interesele şi le apără drepturile legale; în scopul 

organizării şi susţinerii de cursuri adresate locuitorilor din Delta 

Dunării, în vederea integrării forţei de muncă locale pe piaţa 

muncii, prin practicarea de meserii în domeniul turismului şi în 

scopul încurajării unui turism sustenabil, prin acţiuni de 

conştientizare a efectelor pozitive şi negative ale activităţii 

turistice şi încurajarea comunităţilor locale de a valorifica 

resursele în mod responsabil.

ASOCIAŢIA GHIZILOR 

PROFESIONIŞTI DIN DELTA 

DUNĂRII

16988/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. NEPTUN 

NR.8, BL.J4, SC.B, ET.2, 

AP.15, JUDEŢUL TULCEA

Scopul AGPDD este:



ASOCIAŢIA GHIZILOR ŞI 

PESCARILOR DIN DELTA 

DUNĂRII

17161/A/2013 TULCEA
COMUNA 

CRIŞAN

COMUNA CRIŞAN, JUD. 

TULCEA

Scopul principal al constituirii ASOCIAŢIEI GHIZILOR SI 

PESCARILOR DIN DELTA DUNĂRII este crearea condiţiilor 

pentru o viata mai buna a locuitorilor din Delta Dunării, zonele 

limitrofe precum si din Lunca Dunării in armonie cu natura, 

realizând astfel premisele pentru dezvoltare durabila in 

regiune, precum si protejarea şi promovarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale membrilor săi.

ASOCIAŢIA GIFTED 

CENTER
25033/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, ALEEA 

TRIFOIULUI NR.2, BL.H2, 

SC.B, AP.23, JUD. TULCEA

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul descoperirii, 

promovării, dezvoltării şi valorificării aptitudinilor copiilor 

supradotaţi din judeţul Tulcea, precum şi pentru apărarea 

drepturilor şi intereselor sociale, culturale şi profesionale ale 

membrilor săi.

ASOCIAŢIA GIFTED 

CENTER
25298/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, ALEEA 

TRIFOIULUI NR.2, BL.H2, 

SC.B, AP.23, JUD. TULCEA

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul descoperirii, 

promovării, dezvoltării şi valorificării aptitudinilor copiilor 

supradotaţi din judeţul Tulcea, precum şi pentru apărarea 

drepturilor şi intereselor sociale, culturale, culturale şi 

profesionale ale membrilor săi.

ASOCIAŢIA GRĂDINIŢEI 

NR.18 MUGUREL TULCEA
14015/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, ALEEA 

MUGUREL NR.4, ÎN 

INCINTA GRĂDINIŢEI 

NR.18, JUD. TULCEA

Este de a contribui la creşterea gradului de integrare şi 

pregătire a copiilor preşcolari prin : - desfăşurarea unor 

activităţi proprii asociaţiei; - sprijinirea activităţii instructiv-

educative din şcoli şi grădiniţe; - prin sprijinirea unor actrivităţi 

de perfecţionare şi autoperfecţionare a cadrelor didactice din 

şcoli.

ASOCIATIA GRAFFCITY 28885/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIRCEA 

VODĂ NR.59B, JUDEŢ 

TULCEA

promovarea culturii prin artă stradală şi remodelarea vizuală a 

spaţiului urban.

ASOCIAŢIA GREENAID 9546/A/2009 TULCEA FRECĂŢEI
COMUNA FRECĂŢEI, JUD. 

TULCEA

Protecţia şi ecologizarea mediului înconjurător, plantare de 

pomi fructiferi şi copaci.

ASOCIATIA GRUPUL DE 

ACTIUNE LOCALA IN 

DOMENIUL PESCUITULUI 

DUNAREA VECHE-BRATUL 

MACINULUI

23687/A/2016 TULCEA MACIN
STR. 1 

DECEMBRIE,NR.141

Promovarea unui parteneriat public-privat pentru punerea în 

aplicare a unei strategii de dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunităţii, în cadrul unei structuri de tip 

asociativ care să stimuleze dezvoltarea durabilă a zonei 

pescăreşti Dunărea Veche - Braţul Măcin, formată din 

comunele CARCALIU, CERNA, DĂENI, HAMCEARCA, HORIA, 

OSTROV, PECENEAGA, TURCOAIA, SMÎRDAN si oraşul MĂCIN.

ASOCIAŢIA GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ 

OAMENII DELTEI

23329/A/2016 TULCEA CHILIA VECHE STR. DUNĂRII, NR.64

Scopul Asociaţiei va fi promovarea unui parteneriat public-

privat, în conformitate cu prevederile Măsurii 19.1/2/3/4 din 

cadrul PNDR pentru perioada 2014-2020, prin implementarea 

strategiei de dezvoltare locală a GAL Oamenii Deltei conform 

PNDR măsura 19 - DEZVOLTARE LOCALĂ A LEADER cu toate 

submăsurile ei, fără a se limita însă la aceasta, în teritoriul 

administrativ format din comunele Crişan, Chilia Veche, 

C.A.Rosetti, Maliuc.

ASOCIAŢIA GRUPUL DE 

DEZVOLTARE A ZONEI 

PESCĂREŞTI BRAŢ SFÂNTU 

GHEORGHE

14393/A/2011 TULCEA
SFÂNTU 

GHEORGHE

LOCALITATEA SFÂNTU 

GHEORGHE

Scopul Asociaţiei este acela de a promova si susţine 

dezvoltarea durabila, servind in acelaşi timp ca nucleu de 

convergenta si reprezentare a tuturor entităţilor publice si 

private si a tuturor agenţilor interesaţi in vederea dezvoltării 

integrate a comunităţilor de la nivelul teritoriului comunelor: 

Sfantu Gheorghe - jud. Tulcea, Murighiol - jud. Tulcea, 

Mahmudia-jud. Tulcea, Bestepe - jud. Tulcea în Nufaru -jud. 

Tulcea

ASOCIAŢIA GRUPUL DE 

PRODUCĂTORI PISCICOLI „ 

MIR”

15660/A/2007 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.VIILOR , NR.35 , 

JUDEŢ TULCEA

de a promova şi apăra interesele economice de producţie , 

comerciale , financiare , juridice , în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice , în relaţiile cu 

autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice în 

realizarea şi promovarea obiectului lor de activitate precum şi 

în relaţiile cu alte organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate 

;

ASOCIATIA GRUPUL 

MEDICILOR DE FAMILIE
1227/A/2000 TULCEA TULCEA

STR.GRIGORE ANTIPA 

NR.10,ET.2 CAM.23

Asociatia are ca scop cresterea calitatii serviciilor oferite de 

medicii de familie si apararea intereselor legitime ale 

membrilor sai.



ASOCIAŢIA GRUPUL 

PENTRU INIŢIATIVA 

ANTREPRENORIALĂ

144/A/2012 TULCEA MURIGHIOL

LOCALITATEA 

MURIGHIOL, A.P. 

DUNĂVĂT 1, JUD. TULCEA

Asociaţia este o organizaţie nonprofit, cu scopul dezvoltării 

mediului de afaceri, a antreprenoriatului şi promovării IMM-

urilor din toate domeniile de activitate.

ASOCIAŢIA HERCINICA 9411/A/2009 TULCEA MAHMUDIA
STR. GEOLOG VASILE 

BACALU NR.19

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social-culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIAŢIA HOLBINA PIKE 

CLUB
9378/A/2010 TULCEA TULCEA

STR. MR. ANDREI 

GRIGORE NR.4

Constă în organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul 

activităţii de pescuit sportiv cu năluci artificiale (spinning) la 

ştiucă, în regim no kill (eliberarea tuturor peştilor capturaţi), în 

Delta Dunării - în mod special în cadrul incintei piscicole 

Holbina 1. Promovarea pescuitului sportiv în regim "catch an 

release" fiind cea mai eficientă metodă de a prezenta resursele 

de peşte existente, respectând principiul care satisface nevoile 

prezentului, fără a compromite viitorul. În fondul piscicol 

Holbina 1 este permisă practicarea pescuitului recreativ - 

sportiv, la ştiucă, numai în sistem Catch & Release.

ASOCIAŢIA IBIDA 13568/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. GĂRII NR.8, 

BL.4, SC.A, ET.7, AP.29, 

JUD., TULCEA

Constă în derularea de acţiuni care să vizeze cercetarea, 

cunoaşterea, promovarea, punerea în valoare şi protejarea 

patrimoniului arheologic, istoric, etnografic şi peisagistic din 

judeţul Tulcea.

ASOCIAŢIA IGLOO 

HABITAT ŞI ARHITECTURĂ 

FILIALA TULCEA

19624/A/2015 TULCEA SAT MINERI

SAT MINERI, STR. 

PUICUTELOR MR.14, 

COMUNA SOMOVA, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul Filialei este dupa cum urmează:

ASOCIATIA INFOTIN 

TULCEA
5023/A/2007 TULCEA  SULINA

SULINA, STR. REPUBLICII, 

NR. 1, BIROU NR. 1, JUD. 

TULCEA

-promovarea accesului liber al adolescentilor si tinerilor la 

informatie utila si potrivita varstei, pentru a-i pregati sa 

abordeze responsabil propriile vieti si sa se afirme drept 

persoane cu spirit civic si demnitate.

ASOCIAŢIA ÎNGERAŞUL 

SABIN DAVID
22952/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

CONSTANTIN BRĂTESCU 

(FOSTĂ EROULUI) NR.13, 

JUD. TULCEA

Sprijinirea directă şi calificată a serviciilor medicale şi 

paramedicale în interesul copiilor diagnosticaţi cu nevoi 

speciale. Asociaţia «îşi propune să mobilizeze orice potenţial 

disponibil, inclusiv resursele şi iniţiativele specialiştilor, 

agenţilor economici, persoane fizice şi juridice interesate, 

pentru realizarea scopului său.



ASOCIATIA 

INTERCOMUNITARA 

"DEZVOLTAREA DURABILA 

A SERVICIILOR DE APA SI 

CANALIZARE DIN JUDETUL 

TULCEA"

4997/A/2007 TULCEA TULCEA

(1) Sediul Asociatiei este 

în Romania localitatea 

Tulcea, str. Rezervorului 

nr.2, jud. Tulcea.

(2) Sediul initial este pus 

la dispoziţia Asociaţiei, 

fără plată, de către S.C. 

AQUASERV S.A..

(3) Sediul Asociatiei va 

putea fi mutat în orice alt 

loc în baza unei Hotărâri a 

Adunării Generale a 

Asociaţiei.

-de a realiza in comun proiecte de dezvoltare regionala in 

domeniul apei si apei uzate.

Asociaţia are ca scop 

realizarea în comun a 

proiectelor de dezvoltare 

a infrastructurii aferente 

Serviciilor pe baza 

strategiei de dezvoltare la 

nivelul judetului Tulcea şi 

furnizarea în comun a 

Serviciilor, forma de 

gestiune fiind gestiunea 

delegată, ce se va realiza 

în baza unui Contract de 

Delegare a gestiunii 

Serviciilor pe termen lung, 

către un operator comun 

unic 

(„Operatorul”)conform 

legislaţiei în vigoare.

se modifica scopul 

asociatiei dupa cum 

urmeaza:  1) Asociaţia are 

ca scop organizarea, 

reglementarea, 

finantarea, exploatarea , 

monitorizarea si 

gestionarea in comun a 

Serviciului de Alimentare 

cu Apa Si Canalizare 

Tulcea, pe raza de 

competenta a unitatilor 

administrativ-teritoriale 

membre , cat si a realizarii 

in comun a unor proiecte 

de investitii publice de 

interes zonal sau regional 

, destinate modernizarii si 

sau dezvoltarii , a 

sistemelor de utilitati 

publice aferente 

serviciului pe baza 

strategieir de dezvoltare a 

acestuia

ASOCIAŢIA 

INTERCOMUNITARĂ 

DOCTOR GEORGE 

VERNESCU

18984/A/2015 TULCEA MĂCIN
STR. MIRCEA VODĂ, 

NR.34

Asociaţiei Intercomunitară Doctor George Vernescu, are ca 

scop :

ASOCIATIA 

INTERNATIONALA A 

POLITISTILOR - SECTIA 

ROMANA REGIUNEA 2 

TULCEA

9050/A/2008 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. ISACCEI 

NR.103, JUD. TULCEA

STIMULAREA LEGATURILOR DE PRIETENIE, INTRAJUTORARE, 

RESPECT RECIPROC SI PROMOVAREA COOPERARII 

INTERREGIONALE, PROMOVAREA RESPECTULUI FATA DE LEGE 

SI ORDINE, FACILITATEA INTALNIRILOR PERSONALE-

INDIVIDUALE SAU IN GRUP PRIN INTERMEDIUL VIZITELOR SI 

CORESPONDENTEI, CRESTEREA PRESTIGIULUI POLITIEI, 

CREAREA UNEI IMAGINI FAVORABILE ACESTEIA IN RANDUL 

POPULATIEI, CONTRIBUTIA LA CREAREA UNEI PERCEPTII 

POZITIVE A RELATIEI DINTRE POLITIE SI SOCIETATEA CIVILA, 

INCURAJAREA SCHIMBULUI DE PUBLICATII CU CELELALTE 

REGIUNI DIN CADRUL I.P.A. - SECTIA ROMANA, PROMOVAREA 

PRINCIPIILOR CUPRINSE IN DECLARATIA UNIVERSALA A 

DREPTURILOR OMULUI, ADOPTATA DE ORGANIZATIA 

NATIUNILOR UNITE DIN ANUL 1948.

ASOCIAŢIA INVESTIM ÎN 

DEZVOLTARE
24011/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ALUNIŞULUI 

NR.6, BL.D2, SC.A, ET.3, 

AP.22, CAMERA NR.2, 

JUD. TULCEA

Membrii Asociaţiei doresc sa se asocieze in SCOPUL "dezvoltării 

la copii, adolescenţi si tineri a unor concepţii moderne despre 

lume si viata, formarii si dezvoltării spiritului de socializare in 

colectivitate,, precum si reprezentării intereselor acestora in 

societate".

ASOCIAŢIA ION JALEA - 

CASIMCEA
9405/A/2009 TULCEA CASIMCEA

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social - culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.



ASOCIAŢIA IVAN 

PATZAICHIN - MILA 23
12521/A/2010 TULCEA SAT MILA 23

SAT MILA 23, COMUNA 

CRIŞAN, JUD. TULCEA

Asociaţia de constituie în condiţiile legii, în scopul realizării şi 

promovării de proiecte de dezvoltare durabilă de interes zonal 

sau regional. Principiile dezvoltării durabile sunt : - protejarea 

valorii de linişte naturală; - protejarea eficientă a mediului; 

conservarea resurselor de mediu şi a biodiversităţii; - utilizarea 

raţională a rezervelor naturale; - susţinerea creşterii economice 

şi ocupării forţei de muncă; - progresul social, condiţionat de 

recunoaşterea nevoilor fiecărui individ.

Adăugarea la art.8 din 

Statutul asociaţiei a 

următoarelor obiective : f) 

organizarea de congrese, 

conferinţe, festivaluri 

pentru îndeplinirea 

scopului asociaţiei

ASOCIAŢIA JOIANA A 

CRESCĂTORILOR DE 

TAURINE DIN SATUL 

CEAMURLIA DE JOS , 

COMUNA CEAMURLIA DE 

JOS , JUDEŢUL TULCEA

16922/A/2011 TULCEA
CEAMURLIA DE 

JOS

SATUL CEAMURLIA DE 

JOS , COMUNA 

CEAMURLIA DE JOS , 

JUDEŢ TULCEA

este de a promova , reprezenta unitar interesele membrilor săi 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor , creşterea 

taurinelor şi valorificarea produselor animaliere

ASOCIAŢIA JOYTHERAPY 25748/A/2018 TULCEA TURCOAIA STR.PESCARILOR, NR.24

Sprijinirea copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare, 

tulburări de limbaj, de comportament si orice tulburare de 

dezvoltare sa îşi îmbunătăţească calitatea vieţii si abilitatile. 

Asociaţia urmăreşte recuperarea într-o măsura cat mai mare a 

persoanelor cu TSA, tulburări de limbaj sau de dezvoltare prin 

logopedie, terapie comportamentala aplicata, interventie 

psihologica si Joytherapy.

ASOCIATIA JUDETEANA A 

OIERILOR "SIBDELTA "
2039/A/2001 TULCEA Tulcea

Tulcea, strada Babadag 

nr. 8, bloc 2, scara D, ap. 

1, jud. Tulcea

are caracter de asistenta tehnica si economica urmarind 

cresterea, ameliorarea si valorificarea produselor rezultate in 

urma cresterii ovinelor

 art.3- forma juridică 

asociaţie profesională 

lucrativă, cu personalitate 

juridică, independentă, 

judeţeană, patrimonială, 

nonprofit, cuprinzând 

asociaţii comunale ale 

crescătorilor de ovine, 

caprine şi bovine, 

specialişti cu atribuţii în 

domeniul creşterii 

animalelor şi alte 

persoane care recunosc 

Statutul  şi aderă la acesta

ASOCIATIA JUDETEANA A 

VINATORILOR SI 

PESCARILOR SPORTIVI 

TULCEA

817/A/1998 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR.10

apararea intereselor si drepturilor membrilor sai , incheierea 

contractelor de gestionare a fondurilor de vinatoare si pescuit 

sportiv

- scopul îl constituie 

conservarea 

biodiversităţii si protecţia 

faunei de interes 

vânătoresc şi piscicol, 

precum şi a mediilor 

naturale de dezvoltare a 

acesteia, prin vânătoare şi 

pescuit sportiv practicate 

în mod durabil, ca forme 

de odihnă activă si de 

petrecere a timpului liber 

de catre membrii sai.

Scopul AJVPS Tulcea îl 

constituie gestionarea şi 

conservarea 

biodiversităţii şi protecţia 

faunei de interes 

vânătoresc şi piscicol 

precum şi a mediilor 

naturale de dezvoltare a 

acesteia, prin vânătoare şi 

pescuit sportiv practicate 

în mod durabil ca forme 

de odihnă activă şi de 

petrecere a timpului liber 

de către membrii săi.

ASOCIATIA JUDETEANA DE 

ATLETISM TULCEA
2847/A/2004 TULCEA TULCEA

STR. PORTULUI, NR.34, 

SC.B, AP.18
-organizarea si dezvoltarea atletismului din judet .

ASOCIATIA JUDETEANA DE 

BASCHET TULCEA
4024/A/2006 TULCEA TULCEA STR. CONCORDIEI, NR.10

-popularizarea, promovarea si extinderea ariei de practicare a 

jocului de baschet la nivel teritorial, conlucreaza cu structurile 

sportive afiliate si cu autoritatile administratiei publice locale 

pentru imbunatatirea conditiilor materiale si organizarea 

activitatii de performanta.



ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE 

BOX TULCEA
49/A/2013 TULCEA SAT MINERI

SAT MINERI, COMUNA 

SOMOVA, JUD. TULCEA

Scopul general al A.J. Box Tulcea este organizarea şi dezvoltarea 

boxului din judeţul Tulcea conform legislaţiei şi a normelor 

Federaţiei Romane de Box.

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE 

FOTBAL TULCEA
4842/A/1991 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

CONCORDIEI NR.10, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopurile Asociaţiei judeţene de fotbal sunt : a) să organizeze, 

conducă, controleze şi sa dezvolte activitatea fotbalistică de 

interes judeţean, sub toate formele sale (seniori, copii, juniori, 

feminin, etc.); b) să menţină legaturile dintre membrii săi; c) să 

prevină încălcarea de către membrii, jucători şi oficiali ai 

statutului şi rogulamentelor F.R.F., precum şi a Statutului şi 

regulamentelor Asociaţiei Judeţene de Fotbal; d) să interzică 

introducerea metodelor şi practicilor neregulamentare în acest 

sport şi a eventualelor abuzuri; e) să asigure reprezentarea 

fotbalului de interes judeţean în Federaţia Româna de Fotbal; f) 

că nu admită nici o discriminare între membrii Asociaţiei, 

aceştia fiind egali, indiferent de naţionalitate, religie, sex sau 

apartenenţă politică; g) să promoveze spiritul de "Fair-Play", 

pentru prevenirea violenţei în sport, interzicerea utilizării 

substanţelor şi mijloacelor care vizează creşterea artificială a 

condiţiei fizice sau psihice a jucătorilor; h)	să organizeze 

pregătirea şi promovarea instructorilor sportivi, arbitrilor, a 

celorlalţi tehnicieni şi specialişti din domeniul fotbalului; i) să 

stabilească echipele judeţene campioane, precum şi a ordinei 

ierarhice a echipelor participante, inclusiv a celor care 

retrogradează; j) să ajute şi să sprijine membrii, în caz de 

necesitate;

ASOCIATIA JUDETEANA DE 

HANDBAL TULCEA
11345/A/2005 TULCEA TULCEA

STR. CONCORDIEI, NR.10, 

JUD. TULCEA

-organizarea si promovarea handbalului (inclusiv 

minihandbalul) pe plan local si afirmarea pe plan national si 

international.

ASOCIATIA JUDETEANA DE 

SAH TULCEA
1663/A/2001 TULCEA TULCEA STR.ISACCEI, NR.24

Organizarea, desfasurarea, conducerea si controlul activitatii 

sahiste in jud. Tulcea si sa colaboreze cu D.T.S. J. Tulcea, F.R. 

Sah, precum si alte organisme similare din tara si strainatate, 

avand ca discipline:sahul practic, sahul prin corespondenta, 

sahul artistic si sahul esperantist.

ASOCIATIA JUDETEANA DE 

VOLEI TULCEA
3352/A/2002 TULCEA TULCEA PIATA REPUBLICII, NR.2

-organizarea sipromovarea voleiului pe plan local si afirmarea 

pe plan national si international.

ASOCIATIA JUDETEANA 

PENTRU PROMOVAREA 

TINERILOR TULCEA

1414/A/2003 TULCEA TULCEA
STR. TUDOR 

VLADIMIRESCU, NR.4
-promovarea tinerilor in judetul Tulcea

ASOCIATIA JUDETEANA 

SPORTUL PENTRU TOTI
11343/A/2005 TULCEA TULCEA

STR. SABINELOR, NR.1, 

BL.E 3, SC. D, AP.16, JUD. 

TULCEA

-coordonarea, organizarea si dezvoltarea sportului pentru toti 

din jude'ul Tulcea, in conformitate cu normativele emise de 

forul tutelar in domeniul sportului, avand la baza 

reglementarile si strategiile elaborate de Federatia Romana 

Sportul pentru toti (cultivarea sportului pentru sanatate, 

educatie si recreere ca parte integranta a modului de viata, 

rezultatul fiind starea de bine individuala si sociala a populatiei 

judetului Tulcea.



ASOCIAŢIA LEADERSHIP & 

DEZVOLTARE
18767/A/2015 TULCEA SAT AGIGHIOL

SAT AGIGHIOL, COMUNA 

VALEA NUCARILOR, JUD. 

TULCEA

a) Promovarea studiilor si informaţiilor despre protecţia 

mediului, ecologic, turism, natura, prin publicaţii si alte forme 

de mass-media. b) Culegerea de date privitoare la ecosistem, 

de documente, fotografii, filme, cârti din domeniul turismului. 

c) Formarea personalului specializat in domeniul turistic si 

ecologic. d) Formarea de ghizi turistici. e) Crearea condiţiilor de 

studiu al ecosistemelor si a turismului. f) Dezvoltarea si 

practicarea turismului in formele sale cele mai variate. g) 

Organizarea si participarea la acţiuni de refacere si protecţie a 

mediului inconjurator, a traseelor turistice. h) Construiri de 

refugii si poteci in munţi si întreţinerea acestora. i) Marcare si 

remarcare de trasee turistice. j) Conducerea cu oameni 

specializaţi a grupurilor atunci cand acestea ne solicita sprijinul, 

k) Participarea la acţiuni si activităţi turistice. l) Participarea la 

acţiuni de salvare si prevenire a accidentelor montane. m) 

Participarea la competiţii cu specific turistic si ecologic. n) 

Realizarea de activităţi ecologice pe baza unor programe 

împreuna cu reprezentanţi ai sectoarelor de producţie, 

autorităţilor regionale si locale, asociaţiilor profesionale, 

fundaţiilor, instituţiilor guvernamentale, sindicatelor, sectoare 

ale societăţii civile. Aceste programe vizează imbunatatirea 

calităţii vieţii, a mediului, reducerea normelor de poluare, mai 

buna gospodărire a resurselor naturale si umane, creşterea bio-

productiva a terenurilor agricole si a ecosistemelor terestre si 

acvatice si găsirea masurilor adecvate de stopare a dispariţiei 

accelerate a speciilor de plante si animale. o) Organizarea 

decursuri de management ecologic, al capitalului natural. p) 

Contribuirea la definirea unor noi comportamente fata de 

ASOCIATIA LEGUME 

FRUCTE
2207/A/2001 TULCEA TULCEA STR. PRISLAV NR. 151

primeste contributiile in numerar depuse de memmbrii asoc. in 

scopul cumpararii de actiuni ale societatii

ASOCIATIA 

LEGUMICULTORILOR 

"RAZELM" DIN 

LOCALITATEA IAZURILE, 

JUDETUL TULCEA

647/A/2003 TULCEA

SAT IAZURILE, 

COM. VALEA 

NUCARILOR

- apararea si sprijinirea intereselor membrilor asociati, 

promovand in acelasi timp prin mijloace specifice realizarea de 

catre membrii saia unei agriculturi moderne si eficiente pentru 

dezvoltarea economica, cresterea productiriei legumicole in 

fermele proprii .

ASOCIAŢIA 

LEGUMICULTORILOR 

DIAMANT DIN 

LOCALITATEA SARICHIOI

11171/A/2005 TULCEA
COMUNA 

SARICHIOI

COMUNA SARICHIOI , 

JUDEŢ TULCEA

Urmăreşte apărarea şi sprijinirea intereselor membrilor asociaţi 

, promovând în acelaşi timp prin mijloace specifice , realizarea 

de către membrii săi a unei agriculturi moderne şi eficiente 

pentru dezvoltarea economică , creşterea producţiei 

legumicole în formele propriii

ASOCIAŢIA LETEA ÎN 

UNESCO
3087/A/2012 TULCEA SAT LETEA

SAT LETEA, COMUNA C.A. 

ROSETTI, JUD. TULCEA

Asociaţiei "LETEA ÎN UNESCO" este dezvoltarea activităţilor 

secifice pentru promovarea patrimoniului cultural şi natural al 

localităţilor din Delta Dunării, iar obiectivele pecare şi le 

propune în vederea realizării acestui scop sunt prevăzute în 

Statutul asociaţiei.

ASOCIATIA 'LIBRIS ' SA 

TULCEA
1669/A/1994 TULCEA TULCEA

STR.SPITALULUI, NR.8, 

JUD. TULCEA

sa primeasca contributii in numerar ale participantilor, sa 

negocieze cu vanzatorul

ASOCIATIA LIPOVENESC 27025/A/2019 TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA, 

STR. 1 MAI NR.40, JUDEŢ 

TULCEA

(1) Promovarea, încurajarea şi stimularea dezvoltării regionale 

şi locale prin activităţi culturale, artistice, educaţionale, sociale, 

umanitare şi de turism, prin cercetare şi inovare, prin pregătire 

şi perfecţionare profesională, prin sprijinirea şi dezvoltarea 

agriculturii, meşteşugurilor şi a micro-intreprinderilor; (2) 

Protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural, istoric, artistic şi 

arhitectural mobil, imobil (material) şi imaterial; (3) Dezvoltarea 

spiritului civic, promovarea valorilor culturale specifice, prin 

acţiuni care implică participarea activă a cetăţenilor la viaţa 

comunitară; (4) Sprijinirea şi promovarea copiilor şi tinerilor, în 

general, a studenţilor şi cercetătorilor.

ASOCIATIA LOCALNICII 

DELTEI DUNĂRII
9969/A/2013 TULCEA

COMUNA 

CRIŞAN

COMUNA CRIŞAN, 

JUDEŢUL TULCEA, 

CĂMINUL CULTURAL, 

ANEXA 1.

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul promovării şi 

susţinerii intereselor culturale tradiţionale, economice şi 

sociale, pe baza principiilor de dezvoltare durabilă, a localnicilor 

din Delta Dunării.



ASOCIAŢIA M.A.M.A. 

MIŞCAREA ALIATĂ A 

MAMELOR ANTIRASISTE

24261/A/2016 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. LIBERTĂŢII 

NR.108, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia MAMA are ca scop apărarea şi promovarea 

drepturilor omului, în special al mamei şi copilului de etnie 

rromă prin combaterea şi prevenirea rasismului, a intoleranţei 

şi discriminării rasiale, în toate domeniile vieţii publice.

ASOCIATIA MACINII MEI 

DE PIATRA
20443/A/2015 TULCEA MACIN

STR.1DECEMBRIE, 

BL.17,SC.B,AP.32

Desfăşurarea de activităţi de interes public general pentru 

promovarea şi dezvoltarea turismului în zona Parcul Naţional 

Munţii Măcinului, dezvoltarea simţului civic şi umanitar, 

susţinerea şi dezvoltarea unui mediu ecologic prin protejarea 

mediului natural şi asigurarea unui climat psiho-social intern şi 

internaţional de cooperare, promovarea relaţiilor de prietenie 

bazate pe respect, înţelegere şi solidaritate, organizarea de 

spectacole, vizitarea obiectivelor istorice şi de cult din zona 

oraşului Măcin şi organizarea de activităţi de informare asupra 

diversităţii culturale a comunităţii şi susţinere a minorităţilor.

ASOCIAŢIA MARIA 

NECTARIA
27192/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ETERNITĂŢII 

NR.40, BL.N7, ETAJ 1, 

SC.B, AP.8, JUD. TULCEA

Scopul Asociaţiei Maria Nectaria constă în desfăşurarea de 

activităţi în domeniul umanitar, social, educativ, motiovaţional 

şi recreativ (petrecerea timpului liber).

ASOCIAŢIA MENTAL 

HEALTH FOR ROMANIA - 

SĂNĂTATE MINTALĂ 

PENTRU ROMÂNIA 

- DOVADA 

DISPONIBILITATE 

DENUMIRE NR.184088 

DIN 20.08.2020

26039/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG 

NR.163B, BL.2, SC.C, ET.3, 

AP.7, JUD. TULCEA

Scopul asociaţiei vizează creşterea nivelului de conştientizare şi 

înţelegere a tulburărilor mintale în România.

ASOCIATIA 

MESTESUGARILOR TULCEA
4016/A/2006 TULCEA TULCEA STR.PACII, NR.81

-de a asigura reprezentarea si apararea intereselor societatilor 

cooperative mestesugaresti asociate si ale membrilor 

cooperatori in relatiile cu administratia publica, autoritatea de 

stat,alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, 

romane sau straine, precum si pentru sustinerea si promovarea 

principiilor miscarii cooperatiste.

ASOCIATIA 'MIHAIL 

SADOVEANU'
1225/A/2000 TULCEA TULCEA STR.LIBERTATII NR.76

SCOPUL ASOCIATIEI SI ACTIVITATILE SALE VIZEAZA SPRIJINIREA 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV IN SCOALA'MIHAIL 

SADOVEANU' SI GRADINITA NR.9.

ASOCIATIA MIORITA 

DOROBANTU
15847/A/2010 TULCEA

COM. 

DOROBANÞU

Normal;elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care 

sã urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv, modern ºi dinamic , bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã ºi zootehnie , având în considerare toate aspectele 

legate de protecþia mediului , dezvoltare socialã ºi bunãstare 

economicã.

ASOCIATIA MIRO 4991/A/2007 TULCEA
SAT MILA 23, 

COM. CRISAN

-de a promiva si a apara intersele economice, de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice 

si cu alte persoane fizice sau juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate;

ASOCIATIA MIXTA A 

CRESCATORILOR DE 

ANIMALE STIPOC

2605/A/2002 TULCEA TULCEA STR. PIATA REPUBLICII
--sprijinirea si dezvoltarea activitatilor agricole si zootehnice in 

zona;



ASOCIATIA MOTO DELTA 27163/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VIITORULUI, 

NR.11, BL.57, SC.A, AP.19, 

JUDEŢ TULCEA

Organizarea de congrese şi diverse manifestări pe tematici de 

interes intern şi general european cu participare internă şi 

internaţională. Organizarea de evenimente sociale şi culturale 

cum ar fi concerte, expoziţii, târguri, congrese, work-shopuri, 

concursuri şi întreceri sportive, promovarea activităţilor 

artistice, culturale din România; Turism cultural; Organizarea de 

expoziţii de arta adăpostite şi în aer liber; organizarea de 

expoziţii, tabere de vară, seminarii, workshop-uri, mici târguri 

cu obiecte de artă şi meşteşugăreşti, etc., promovarea 

activităţilor artistice, culturale din România şi alte ţări europene 

şi din afara UE; Turism cultural; Promovarea protecţiei 

mediului, a faunei şi florei sălbatice din Delta Dunării şi în 

general. Organizarea de târguri şi expoziţii în vederea 

promovării artei şi artiştilor şi a artei populare autentice, şi 

altele ca acestea în ţară şi în străinătate, iar obiectivele pe care 

şi le propune să le realizeze în vederea atingerii acestui scop 

sunt prevăzute în detaliu, în Statutul asociaţiei.

ASOCIATIA MUZICALA 

METRONOM
371/A/1993 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 24 promovarea muzicala , rock hard rock in rindul tineretului

ASOCIAŢIA 

MYRTIDIOTISSA
18128/A/2014 TULCEA ORAŞ SULINA

ORAŞ SULINA, STR. A 3-A 

NR.242, SC.A, AP.5, JUD. 

TULCEA

Membrii Asociaţiei MYRTIDIOTISSA doresc sa se asocieze 

pentru realizarea următoarelor scopuri:

ASOCIATIA NATIONALA A 

CADRELOR MILITARE IN 

REZERVA SI RETRAGERE 

DIN M.A.I. - FILIALA 

TULCEA

28351/A/2019 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.2, JUDEŢ TULCEA

Scopul Filialei Tulcea este de a reprezenta cadrele militare în 

rezervă şi în retragere în relaţia cu A.N.C.M.R.R., precum şi cu 

alte instituţii investite cu protecţia socială a cetăţenilor.

ASOCIATIA NATIONALA A 

SURZILOR DIN ROMANIA -

FILIALA TULCEA

5014/A/2007 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. 1848, nr.7, 

Bl.5, Sc.A, Ap.1, demisol, 

jud. Tulcea

-este o asociatie cu caracter social-umanitar care apara si 

promoveaza interesele sociale, cultural educative si 

profesionale ale persoanelor cu deficienta auditiva, pentru 

integrarea lor in societate si egalizarea sanselor in toate 

domeniile vietii socio-profesionale.

Scopurile Asociaţiei, se 

realizează în folosul 

membrilor săi şi constau 

în promovarea şi apărarea 

drepturilor persoanelor 

cu deficienţă de auz, 

precum şi în acordarea de 

Servicii Sociale.

ASOCIATIA NATIONALA A 

TURISMULUI RURAL, 

ECOLOGIC SI CULTURAL 

"ANTREC" -ROMANIA - 

FLIALA TULCEA

4574/A/2002 TULCEA `TULCEA

Localitatea Mahmudia, 

str. Salsovia nr.76, jud. 

Tulcea

-stimuleaza si promoveaza turismul rural, ecologic si cultural in 

Romania si in strainatate.

Asociaţia Naţională 

pentru Turism Rural 

Ecologic şi Cultural - 

Tulcea are ca scop 

promovarea  şi 

implementarea 

principiilor conceptului de 

dezvoltare durabilă, 

pentru îmbunătăţirea 

calităţii vieţii oamenilor în 

general, şi a celor din 

spaţiul rural în special, 

protejând şi prezervând 

mediul natural 

înconjurător, cu accent pe 

dezvoltarea turismului 

rural, ecologic şi cultural.

ASOCIATIA NATURA 

ZAMBESTE
15833/A/2006 TULCEA

COMUNA 

LUNCAVITA
Protectia mediului inconjurator in regiunea Dobrogea



ASOCIAŢIA 

NEVĂZĂTORILOR DIN 

ROMANIA FILIALA 

JUDEŢEANĂ TULCEA

26080/A/2017 TULCEA TULCEA

Mun. Tulcea, str. 

Mahmudiei nr.19, jud. 

Tulcea

Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala Judeţeană Tulcea, 

este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter 

social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi 

prestaţii sociale, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi 

activităţi în beneficiul membrilor săi şi în spiritul deplinei 

egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii primeşte sprijin din 

partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor 

persoane fizice şi juridice.

ASOCIATIA NUFARUL ALB 1478/A/2004 TULCEA
COM. CHILIA 

VECHE

-de a practica si sprijini dezvoltarea socio-economica a 

comunicatii, informand organizatiile si institutiile internationale 

despre indeplinirea obiectivelor propuse in prezentul statut.

ASOCIATIA NUFARUL 

DOBROGEAN
6310/A/2007 TULCEA NALBANT

- identificarea, promovarea si sprijinirea permanenta a 

proiectelor ce vizeaza cadrul general comun al comunitatii,

ASOCIAŢIA NUFERII 

GRINDULUI
9413/A/2009 TULCEA GRINDU

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social-culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIATIA OAMENII 

DELTEI
9080/A/2009 radiata TULCEA TULCEA

Sat Nufăru, comuna 

Nufăru, judeţul Tulcea.

de a contribui la dezvoltarea durabila a Deltei Dunarii, ocrotirea 

patrimoniului natural, conservarea biodiversitatii si dezvoltarea 

constiintei ecologice a locuitorilor alaturi de cresterea 

angajamentului acestora in actiunile de protectie si conservare; 

activitati cu caracter socio-cultural pentru promovarea valorilor 

actuale si traditiilor specifice comunitatilor care convietuiesc in 

perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii.

ASOCIATIA OAMENILOR 

DE AFACERI ''PRO-

PARTNER''TULCEA

289/A/2001 TULCEA TULCEA STR.ISACCEI NR.115

1.urmarirea realizarii intereselor locale si de grup prin 

promovarea si sustinerea unor actiuni de natura sa ocroteasca 

si sa asigure desfasurarea activitatilor comerciale ale 

asociatilor,autorizate in conditiile legii;

ASOCIAŢIA OBIECTIV 

TULCEA
12168/A/2010 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. GRIVIŢEI 

NR.32, BL.CORAL 9, ET.3, 

AP.4,

este de a desfăşura activităţi de promovare a culturii şi 

activităţilor culturale, a sportului şi activităţilor sportive, a 

tineretului şi activităţilor de tineret, a protecţiei mediului şi 

activităţilor de protecţie a mediului, a relaţiilor interetnice şi 

interculturale, a turismului, a drepturilor şi obligaţiilor 

cetăţeneşti, precum şi valorilor democraţiei europene, la nivel 

local, naţional, european şi internaţional.

ASOCIAŢIA OMUL, STUFUL 

ŞI NATURA
3089/A/2012 TULCEA SAT NUFĂRU

SAT NUFĂRU, COMUNA 

NUFĂRU, EXTRAVILAN, 

SES RUSCA KM.102, BRAŢ 

SFÂNTU GHEORGHE, 

JUDEŢUL TULCEA

- de a promova şi apăra interesele economice de producţie, 

comerciale, financiare, juridice în relaţiile cu autorităţile publice 

şi alte persoane fizice şi juridice în realizarea şi promovarea 

obiectului lor de activitate, precum şi în relaţiile cu alte 

organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate. Totodată, 

urmăreşte asigurarea unei cât mai bune colaborări cu 

autorităţile publice locale şi organismele guvernamewntale în 

ceea ce priveşte iniţierea, elaborarea şiu promovarea 

programelor de dezvoltare, cooperare economică şi 

participarea în structurile de coordonare şi gestionare a 

programelor cu Uniunea Europeană.

ASOCIAŢIA 

OPERATORILOR DIN 

AGRICULTURA ECOLOGICA 

"BIO ROMANIA" FILIALA 

TULCEA

2792/A/2012 TULCEA
MUNICIPIUL 

TULCEA

Mun. Tulcea, str. 

Potcovari, nr.1, Bl. TAVS, 

Sc. C, Etaj 1, Ap.20, 

camera 3, jud. Tulcea

Filiala este o structură teritorială a Asociaţiei Operatorilor din 

Agricultura Ecologică "BIO ROMÂNIA" şi are ca scop 

promovarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, în judeţul 

Tulcea.

ASOCIATIA 

OPERATORILOR DIN 

AGRICULTURA ECOLOGICA 

”BIO DANUBIUS”

27548/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. POTCOVARI 

NR.1, BL. TAVS, SC.C, ETAJ 

1, AP.20, JUDEŢ TULCEA

Asociaţia Operatorilor din Agricultură Ecologică ”BIO 

DANUBIUS” are ca scop promovarea obiectivelor Asociaţiei, pe 

plan judeţean, naţional şi internaţional.



ASOCIAŢIA 

OPERATORILOR DIN 

TURISM ”MURIGHIOL - 

DELTA DUNĂRII”

24995/A/2017 TULCEA
COMUNA 

MURIGHIOL

COMUNA MURIGHIOL, 

STR. GHEŢĂRIEI NR.9, 

JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are drept scop asistarea şi soluţionarea problemelor 

de mediu din România şi ţările vecine prin promovarea 

ecoturismului şi a cooperării atât la nivel naţional, cât şi 

regional între ONG-uri, instituţii guvernamentale, sectoare 

private, comunităţi locale şi alte entităţi ecologice vizate, în 

vederea dezvoltării unui schimb liber de informaţi şi 

desfăşurării de activităţi practice cu impact; de a oferi ajutor şi 

a spori participarea publicului în special a tinerilor în procesul 

de luare a deciziilor, în acest fel susţinând dezvoltarea unei 

societăţi civile democratice în România.

ASOCIAŢIA OPTOSAN INFO 2021/A/2012 TULCEA TULCEA SR. ELIZEULUI, NR. 48

reprezentarea şi promovarea atât în faţa autorităţilor, cât şi în 

faţa altor persoane juridice de drept public sau privat, precum 

si a oricărui alt subiect de drept a intereselor asociaţiei, în 

condiţiile prezentului statut şi ale legii.	

ASOCIAŢIA ORGANIZAŢIA 

DE PESCARI DUNĂVĂŢU 

DE JOS

22647/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, 

STR.SOCULUI,NR.3,BL.3,S

C.A,AP.2,JUD.TULCEA

Asociaţia are scopul de a constitui si susţine o structura 

organizationala si comunicationala in vederea garantării 

practicării eficiente si raţionale a pescuitului si imbunatatirea 

condiţiilor de valorificare a produselor piscicole.

ASOCIATIA ORGANIZATIA 

PESCAREASCA DE 

PRODUCATORI SOLZU 

MACIN

15832/A/2006 TULCEA MACIN
STR.STEFAN CEL 

MARE,NR. 19

repreyentarea intereselor membrilor fondatori si asociati in 

relatiile cu autoritatile publice si alte persoane juridice

ASOCIATIA OVIS CERNA 15851/A/2010 TULCEA COM. CERNA

Elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care sã 

urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv, modern ºi dinamic, bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã ºi zootehnie, având în considerare toate aspectele 

legate de protecþia mediului, dezvoltarea socialã ºi bunãstarea 

economicã.

Normal

ASOCIAŢIA PĂRINŢI 

IMPLICAŢI COPII EDUCAŢI
72/A/2018 TULCEA GRECI STR. MĂRULUI, NR. 9

sprijinirea activităţii de învăţământ din Şcolii Gimnaziale Greci, 

comuna Greci, Judeţul Tulcea , în sensul promovării drepturilor 

şi intereselor legitime ale elevilor în relaţia cu şcoala şi acordării 

suportului necesar elevilor pentru îndeplinirea obiectivelor 

educaţionale .

ASOCIATIA PARINTILOR 

"GRIGORE ANTIPA"
2206/A/2001 TULCEA TULCEA STR. VICTORIEI, NR.64

De a contribui la cresterea gradului de integrare si pregatire a 

elevilor(scolari si prescolari)

ASOCIATIA PARINTILOR 

"PROEDUCATIA" TULCEA
4036/A/2006 TULCEA TULCEA

STR.TEJARULUI, NR.12, IN 

INCINTA GRADINITEI 

NR.17 TULCEA

-sprijinirea si promovarea educatiei copiilor prin implicarea 

parintilor in activitatile institutiei de invatamant.

ASOCIATIA PARINTILOR 

"UNIVERSUL COPILARIEI" -

GRADINITA NR. 13 TULCEA

9081/A/2009 TULCEA TULCEA

ALEEA TRIFOIULUI NR. 5- 

IN INCINTA GRADINITEI 

NR. 13 TULCEA

sprijinirea si promovarea educatiei copiilor prin implicarea 

parintilor in activitatile institutiei de invatamant

ASOCIATIA PARINTILOR 

CU COPII CU DEFICIENTE
3098/A/2002 TULCEA TULCEA

STR. PODGORIILOR, 

NR.10, BL.112,,, SC. A, AP. 

6

-integrarea copiilor si tinerilor cu deficiente (handicap fizic si 

psihic) in

ASOCIATIA PARINTILOR 

DIN GRADINITA NR. 4 

TULCEA

9077/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA SALCIILOR NR. 

4A, IN INCINTA 

GRADINITEI NR. 4 TULCEA

asigurarea cadrului organizatoric dintre familie si gradinita; 

incurajarea participarii si implicariui familiei in experienta 

educationala; stimularea organizarii de activitati comune 

gradinita- familie;

ASOCIATIA PARINTILOR 

DIN LICEUL GHEORGHE 

MUNTEANU MURGOCI

15642/A/2007 TULCEA MACIN STR. CETATII,NR.19
sprijinirea procesului instructiv –educativ în Liceul Gh. 

Munteanu Murgoci Măcin

ASOCIATIA PARINTILOR 

DIN SCOALA CERNA
15933/A/2013 TULCEA CERNA STR. SCOLII,NR.1

activitatea de educare, instruire, formare , îndrumare ºi 

supraveghere a elevilor ºi implicarea în activitãþile de 

îmbunãtãþire, modernizare ºi întreþinerea bazei materiale a 

ºcolii, implicarea în activitãþi extraºcolare



ASOCIATIA PARINTILOR 

DIN SCOALA JIJILA
15748/A/2008 TULCEA JIJILA Normal;sprijinirea procesului instructiv-educativ în ªcoala Jijila.

ASOCIATIA PARINTILOR 

DIN SCOALA NR.12 

TULCEA

4029/A/2006 TULCEA TULCEA

STR. 1848,NR.5 A, IN 

INCINTA SCOLII NR.12 

TULCEA

-vizeaza sprijinirea procesului instructiv-educativ in Scoala 

nr.12 Tulcea.

ASOCIATIA PARINTILOR 

GRADINITEI NR.12 TULCEA
10735/A/2009 TULCEA TULCEA

TULCEA STR.24 IANUARIE 

NR.2

Scopul este de a contribui la buna desfasurare a activitatilor 

scolare si a conditiilor in care se desfasoara activitatea din 

gradinita nr.12 Tuclea, la cresterea performantelor scolare din 

Gradinita nr.12 Tulcea, promovarea imaginii scolii romanesti in 

general, si a Gradinitei nr.12 Tulcea in mod special.

ASOCIATIA PARINTILOR 

LICEUL CONSTANTIN 

BRĂTESCU ISACCEA

16489/A/2014 TULCEA

orasul  Isaccea, 

str. Avram 

ianacu nr.77, 

jud. Tulcea 

orasul Isaccea, str. 

Dorobanţilor, nr.2, jud. 

Tulcea

Asigurarea cadrului organizatoric de colaborare între familie ºi 

ºcoalã; sprijinirea conducerii ºcolii ºi a cadrelor didactice în 

asigurarea bazei materiale necesare procesului de învãþãmânt 

ºi activitãþilor extracurriculare ;organizarea de activitãþi 

extraºcolare ºi de timp liber pentru elevi: atragerea unor 

persoane juridice care sã sprijine activitãþile ºcolii prin 

sponsorizãri sau donaþii.

ASOCIAŢIA PAŞI DEMNI 

SPRE LUMINĂ
16292/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. TRAIAN 

NR.4 BIS, JUDEŢUL 

TULCEA.

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul:

ASOCIAŢIA PĂŞIM 

ÎMPREUNĂ
3086/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. GRIVIŢEI 

NR.80, JUDEŢUL TULCEA.

Constă în sprijinirea realizării programului ducaţional Step by 

Step, în vederea respectării principiilor, a standardelor 

profesionale şi educaţionale specifice acestui program, toate în 

beneficiul copiilor cuprinşi în şcoli şi grădiniţe din alternativa 

Step By Step. Prin accentuarea individualizării experienţei 

preşcolare şi şcolare pentru fiecare copil şi stimularea 

dezvoltării acestora prin ritm propriu şi încurajarea participării 

şi implicării familiei în toate secţiunile programului educaţional 

Step by Step, în experienţa educaţională şi în luarea deciziilor, 

Asociaţia "Păşim împreună" va duce la îndeplinire obiectivele şi 

raţiunea pentru carea fost înfiinţată, cu respectarea propriului 

statut şi a legislaţiei în vigoare.

ASOCIATIA PASTORELUL 

DOROBANTU
8858/A/2012 TULCEA DOROBANTU

Elaborarea ºi implementarea unei strategii locale care sã 

urmãreascã dezvoltarea unui sector agricol ºi zootehnic 

competitiv ,modern ºi dinamic , bazat pe activitãþi durabile de 

agriculturã, zootehnie ºi protecþia crescãtorilor de animale 

(ovine, caprine, cabaline, suine, bovine ºi alte animale care au 

valoare economicã), în faþa autoritãþilor ºi agenþilor 

economici, având în considerare toate aspectele legate de 

protecþia mediului , dezvoltare socialã ºi bunãstarea 

economicã

ASOCIATIA 

PATROMATULUI 

TINERILOR 

INTREPRINZATORI DIN 

JUDETUL TULCEA

4025/A/2006 TULCEA TULCEA
STR. SABINELOR, NR.1, 

BL.E3, SC.D,AP.4

-sustinerea , apararea, promovarea si reprezentareaq 

intereselor profesionale, economice si sociale ale tinerilor 

intreprinzatori din Rom ania, inclusiv prin sustinerea, apararea 

si prom ovarea investitiilor lor, respectiv a entitatii (societatea 

comerciala, asociatie familiala) constituite de acestia.

ASOCIAŢIA PATRONALĂ A 

CONCESIONARILOR DIN 

REZERVAŢIA BIOSFEREI 

„DELTA DUNĂRII”

11173/A/2005 TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.PORTULUI , NR.22B , 

CAMERA 104 , JUDEŢ 

TULCEA

susţinerea , promovarea , reprezentarea şi apărarea intereselor 

şi drepturilor societăţilor reprezentate prin patroni , a 

asociaţiilor patronale şi a liber profesioniştilor care desfăşoară 

activităţi economice autorizate privind dreptul de valorificare a 

resurselor piscicole , stuficole , a terenurilor în scopuri piscicole 

şi a terenurilor în scop turistic în zona Rezervaţiei Biosferei „ 

Delta Dunării



ASOCIAŢIA PATRONALĂ A 

ŞCOLILOR DE 

CONDUCĂTORI AUTO 

TULCEA - APSCAT

11553/A/2010 TULCEA TULCEA STR. BUCOVINEI NR.23

Respectarea cu stricteţe a legislaţiei specifice în vigoare cu 

incidenţă directă asupra şcolilor de şoferi, reprezentarea, 

susţinerea şi apărarea intereselor membrilor asociaţi în relaţiile 

cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu persoane juridice sau 

fizice pe plan naţional cât şi internaţional potrivit propriului 

statut şi în acord cu prevederile Legii patronatelor. - Ridicarea 

calităţii activităţilor de pregătire ale cursanţilor şcolilor de 

conducători auto, în scopul creşterii nivelului de civilizaţie 

rutieră şi alinierea la standardele comunităţii europene şi 

reducerea accidentelor de circulaţie. - Creşterea nivelului de 

pregătire a instructorilor auto şi personalului didactic din 

societăţile comerciale membre. - Modernizarea, uniformizarea 

conceptelor şi metodelor de predare teoretică şi practică a 

cunoştinţelor. - În colaborarea cu ministerele abilitate iniţiază 

propuneri legislative în vederea recunoaşterii statutului socio-

profesional al personalului didactic din şcolile de conducători 

auto şi asimilarea acestuia cu statutul personalului didactic 

aprobat de Ministerul Educaţiei şi Culturii, pentru introducerea 

în programa şcolară a orelor de iniţiere în legislaţia auto şi 

dreptului personalului didactic din şcolile de conducători auto 

de a preda în şcoli aceste cunoştinţe. - Reprezentarea 

intereselor membrilor Asociaţiei în raporturile cu alte 

organizaţii de specialitate din românia şi străinătate. - 

Acţionează pentru popularizarea, tipărirea şi difuzarea 

materialelor documentare şi reglementărilor interne şi 

internaţionale în domeniul educaţiei rutiere şi a protecţiei 

mediului. - Asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal 

între şcolile de conducători auto. - Supune spre aprobarea 

ASOCIATIA PATRONALA A 

SOCIETATILOR PRIVATE 

DIN DOMENIUL 

PESCUITULUI, 

PISCICULTURII SI 

VALORIFICARII 

RESURSELOR ACVATICE 

DIN DELTA DUNARII, 

COMPLEX RAZELM-SINOE 

SI MAREA NEAGRA

98/A/2005 TULCEA TULCEA STR. LIBERTATII, NR.84

-promovarea si apararea intereselor economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile 

publice, sindicatele si alte persoane fizice si juridice in 

realizarea si promovarea obiectului lor de activitatea, precum si 

in relatiile cu alte organisme si organizatii din tara si strainate.

ASOCIATIA PATRONATUL 

INTREPRINDERILOR MICI 

SI MIJLOCII DIN JUDETUL 

TULCEA

1413/A/2003 TULCEA TULCEA
STR. PACII, NR.20, HOTEL 

EUROPOLIS, ET.3

-de a promova si apara intersele economice, de productie, de 

comercializare, financiare, juridice, etc. ale intreprinderilor 

private din judetul Tulcea in raporturile acestora cu institutiile 

publice centrale si locale, precum si in relatiile cu alte organe si 

organisme din tara si din strainatate, impulsionarea prin 

mijloace specifice a procesului de privatizare ;i de formare de 

intreprinderi mici si mijlocii cu capital privat autohton si/sau cu 

participarea intreprinzatorilor straini in conditii de profit 

avantajos pentru partenerii de afaceri.

ASOCIAŢIA 

PATRONATULUI ÎN 

TURISMUL DIN DELTA 

DUNĂRII

14017/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG, 

NR.140, BLOC CORAL 

PLAZA, SC.A, ETAJ 3, AP.6, 

JUD. TULCEA

al Asociaţiei este sprijinirea dezvoltării turismului în Delta 

Dunării şi susţinerea dezvoltării mediului de afaceri regional şi 

local în acest domeniu de activitate.

ASOCIATIA PATRONILOR 

TULCEA
4026/A/2006 TULCEA TULCEA

Tulcea, str. 

Debarcaderului nr.5, hală 

servicii şi depozitare, etaj 

1, camera nr.2 (sala de 

consiliu), jud. Tulcea

-promovarea si dezvoltarea cooperarii intre membrii 

organizatiei si sustinerea intereselor patronilor operatori in 

domeniile lor de activitate;



ASOCIAŢIA PDTA OSTROV-

PECENEAGA-TRAIANU-

MĂGURELE

25935/A/2017 TULCEA DĂENI STR. AGROMEC, NR.9

Alegerea si propunerea gestionarului fondului cinegetic - 

existent pe suprafeţele de teren detinute de membrii asociaţiei 

- cu care administratorul fondului cinegetic poate încheia 

contract de gestionare;Indicarea A.V.P.S. Cocorul Tulcea , CIF 

14899994 , ca gestionar al fondului cinegetic Ostrov 37 din 

judeţul Tulcea, conform Ord 2020 / 2016;Urmarirea incasarii 

sumelor de bani cuvenite proprietarilor de terenuri agricole 

onform prevederilor art. 15 din legea 406/2006 cu modificările 

si completările ulterioare.

ASOCIAŢIA PELICAN BIKE 

TULCEA
5/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA,STR. CRIVĂŢ 

NR.1, JUD. TULCEA

1. Dezvoltarea şi susţinerea practicării şi promovării ciclismului, 

cu precădere a ciclismului montan şi a ciclismului de şosea, de 

către sportivi, indiferent de statutul lor (amator sau 

profesionist); 2. Selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 

acest domeniu, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale; 3. Organizarea de ture, curse şi diverse 

concursuri sportive sau acţiuni de masă pentru promovarea 

activităţilor clubului, promovarea ciclismului, a ecologiei şi a 

unui mod de viaţă sănătos; 4. Desfăşurarea şi susţinerea 

programelor educative pe teme de ecologie privind avantajele 

folosirii bicicletei, regulile şi tradiţiile activităţii cicliste, grija şi 

respectul pentru mediul înconjurător şi conservarea naturii, 

acţiuni de promovare şi popularizare, organizare de 

evenimente, atragerea de parteneriate şi resurse pentru 

susţinerea oricărei iniţiative privind ciclismul, ecologia şi mediul 

înconjurător; 5. asigurarea cadrului organizatoric pentru 

desfăşurarea activităţii sportive de performanţă şi pentru toţi; 

6. întărirea democraţiei în România, prin stimularea participării 

civice.

ASOCIATIA PENTRU 

AJUTOR UMANITAR URK 

BABADAG

24018/A/2016 TULCEA BABADAG STR.NUCILOR, NR.2

îl constituie realizarea unor activităţi constând în acţiuni 

umanitare, educative şi social-filantropice, asistenţă socială, 

ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor 

dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a persoanelor în vârstă, 

sprijinirea religiei şi a valorilor umane, susţinerea bunăstării 

sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea 

sportului, dezvoltarea economică, culturală şi socială, 

promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, 

promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, 

culturii, prezervarea monumentelor culturale, activitatea de 

tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, protejarea 

mediului şi a naturii;

ASOCIATIA PENTRU 

APARAREA DREPTURILOR 

VICTIMELOR ABUZURILOR 

ADMINISTRATIEI SI 

JUSTITIEI

9083/A/2009 TULCEA TULCEA
STRADA PLUGARILOR, 

NR. 28

acordarea de asistenta persoanelor fizice fara posibilitati 

materiale sau cu posibilitati materiale reduse; medierea 

situatiilor litigioase ce apar intre autoritatile administratiei 

publice, puterea judecatoreasca si persoanele fizice sau juridice 

romane sau straine, in conditiile legii interne, dreptului 

comunitar european si a dreptului international; acordarea de 

asistenta personelor fizice si juridice romane sau straine; 

victime ale unor eventuale abuzuri ale autoritatillor 

administratiei publice sau puterii judecatoresti; infiintarea de 

societati comerciale in vederea atingerii scopului asociatiei;

ASOCIAŢIA PENTRU 

CONSERVAREA 

VALORILOR NATURALE ŞI 

CULTURALE DIN 

DOBROGEA

25045/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIRCEA 

VODĂ NR.96 BIS, 

JUDEŢUL TULCEA

conservarea valorilor naturale şi culturale din Dobrogea, 

protecţia mediului, cooperarea transnaţională şi interregională, 

precum şi promovarea prosperităţii, a protecţiei mediului şi a 

coeziunii sociale.

ASOCIATIA PENTRU COPIL 

SI FAMILIE TULCEA
1403/A/2003 TULCEA TULCEA,

STR. GAVRILOV 

CORNELIU, NR. 120

-strangerea de fonduri destinate protectiei copiilor si familiilor 

aflate in dificultate .



ASOCIAŢIA PENTRU 

CREAREA DE 

ALTERNATIVE 

OCUPAŢIONALE ÎN 

MEDIUL RURAL

16702/A/2014 TULCEA
SAT 

MAHMUDIA

Sediul social este în 

România, sat Nufăru, str. 

Arheologiei nr.3, cam. 1, 

comuna Nufăru, jud. 

Tulcea.

Scopul Asociaţiei este : formarea profesională, informarea şi 

difuzarea de cunoştinţe la nivelul populaţiei din mediul rural.

ASOCIAŢIA PENTRU 

CREŞTEREA ANIMALELOR 

OVINE, CAPRINE, BOVINE 

ŞI CABALINE - COMUNA 

CETALCHIOI, JUD. TULCEA

16004/A/2014 TULCEA
SAT 

CEATALCHIOI

SAT CEATALCHIOI, 

COMUNA CEATALCHIOI, 

STR. PRIMĂVERII NR.60, 

JUDEŢUL TULCEA

îl constituie sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor de 

animale pentru accelerarea ritmului de ameliorare a efectivelor 

de bovine, cabaline, ovine, caprine, pentru valorificarea 

eficientă a producţiilor de carne şi lapte, piei şi lână şi 

produselor acestora, precum şi acordarea consultanţei de 

specialitate în vederea creşterii şi amplasării fermelor, 

promovarea tehnologiilor de creştere şi practicilor moderne în 

producţia agrozootehnică şi de marketing specifice. Asociaţia 

va identifica, reprezenta şi promova sistematicx şi unitar 

interesele profesionale specifice membrilor săi, cele 

economice, tehnice şi juridice, precum şi acţiunile de cooperare 

ale membrilor săi, între aceştia şi în relaţia cu alte asociaţii, 

societăţi comerciale de stat sau private, primării ş.a.

ASOCIAŢIA PENTRU 

DEMOCRAŢIE ŞI ECHITATE 

SOCIALĂ - ADES

2049/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIRCEA 

VODĂ NR.10, JUDEŢ 

TULCEA

ASOCIATIA PENTRU DEMOCRATIE SI ECHITATE SOCIALA - ADES 

din Romania are ca scop identificarea, conceperea si 

implementarea de actiuni vizand dezvoltarea economica si 

sociala la nivel regional.

ASOCIAŢIA PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ " 

PRO DELTAE"

10601/A/2013 TULCEA TULCEA
STR. SPITALULUI, NR. 11, 

BL.11, SC.E, AP.20

PROTEJAREA BIODIVERSITĂŢII FLOREI ŞI FAUNEI, PRECUM ŞI 

PROMOVAREA PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE LA 

NIVELUL COMUNITĂŢILOR LOCALE DIN AREALUL GEOGRAFIC 

AL DELTEI DUNĂRII ŞI DOBROGEI DE NORD.

ASOCIAŢIA PENTRU 

DEZVOLTARE 

EDUCAŢIONALĂ, 

ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

"DANUBIUS"

15858/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 1848 NR.17, 

BL.8, SC.B, AP.15, JUD. 

TULCEA

Scopul principal al asociaţiei este sprijinirea dezvoltării 

educaţiei, a societăţii, a activităţii economice şi a investiţiilor în 

ţară şi străinătate.

ASOCIAŢIA PENTRU 

DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ - ITI 

DELTA DUNĂRII

17769/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII, 

NR.20, CAMERA 106, 

CORPUL DE LEGĂTURĂ, 

ETAJ 1 DIN CONSILIUL 

JUDEŢEAN TULCEA, 

JUDEŢUL TULCEA

SCOPUL ASOCIAŢIEI

Se modifică pct.1 din art.4 

- SCOPUL ASOCIAŢIEI şi 

pct.1 din cap.IV DURATA 

ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI din 

Statutul şi Actul 

Constitutiv al Asociaţiei 

astfel:

ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE ZONALA IN 

DOBROGEA DE NORD

15745/A/2008 TULCEA
COM. 

TURCOAIA

Normal;de a facilita cooperarea între unitaþile administrativ-

teritoriale membre pentru a exercita în comun competenþele 

ce revin prin lege , cu respectarea principiilor dezvoltãrii 

durabile .

ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTAREA DURABILA 

A DELTEI DUNARII

4013/A/2006 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG 

NR.159, BLOC CORAL 

MALL, ET.5, AP.4, 

CAMERA NR.1, JUDEŢUL 

TULCEA.

-de a actiona cu toate fortele pentru a crea in judetul Tulcea, 

identificat de multi cu Delta Dunarii, o zona de curatenie 

materiala si spirituala, un spatiu al prosperitatii si tolerantei, un 

model de dezvoltare durabila la nivel national si de ce nu 

pentru intregul continent.

Scopul Asociaţiei este de 

a acţiona cu toate forţele 

pentru a crea în judeţele 

Tulcea, Galaţi, Brăila, 

Constanţa, situate în 

spaţiul Danubiano - 

Pontic, o zonă de 

curăţenie materială şi 

spirituală, un spaţiu al 

prosperităţii şi toleranţei, 

un model de dezvoltare 

durabilă la nivel naţional, 

şi de ce nu, pentru 

întregul continent.



ASOCIAŢIA PENTRU 

DEZVOLTAREA 

TURISMULUI ÎN DELTA 

DUNĂRII MURIGHIOL - 

BRAŢUL SFÂNTU 

GHEORGHE

21535/A/2015 TULCEA MURIGHIOL
LOCALITATEA 

MURIGHIOL, JUD. TULCEA

Asociaţia are ca scop: promovarea turismului în Delta Dunării în 

special in loc. Murighiol - braţul Sfantu Gheorghe.

ASOCIAŢIA PENTRU 

FORMARE PROFESIONALĂ 

A LUCRĂTORILOR DIN 

TURISM

11559/A/2010 DA TULCEA
Bucureşti, 

sector 5

Bucureşti, str. Recrutului 

nr.12, biroul nr.1, sector 5

reprezentarea, identificarea, promovarea, sustinerea si 

apararea intereselor economice, profesionale, tehnice si 

juridice ale membrilor organizatiei in relatiile cu autoritatile 

publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in 

plan national si international. In acest sens, Asociatia va urmari:

largirea scopului si 

obiectivelor asociatiei 

dupa cum urmeaza:  

lărgirea scopului şi 

obiectivelor asociaţiei:

ASOCIAŢIA PENTRU 

FORMARE PROFESIONALĂ 

A LUCRĂTORILOR DIN 

TURISM

11559/A/2010 TULCEA ORAŞ ISACCEA

ORAŞ ISACCEA, STR. 

TRAIAN NR.8, JUD. 

TULCEA

Reprezentarea, identificarea, promovarea, susţinerea şi 

apărarea intereselor economice, profesionale, tehnice şi 

juridice ale membrilor organizaţiei în relaţiile cu autorităţile 

publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în 

plan naţional şi internaţional.

ASOCIATIA PENTRU 

INTEGRARE EUROPEANA 

TULCEA

2185/A/2005 TULCEA TULCEA STR.PACII, NR.20

-este de a contribui la construirea unei societati civile 

puternice, sprijinind si lucrând cu comunitatile din judetul 

Tulcea, astfel incât acestea sa-si sustina si dezvolte resursele 

locale-materiale, financiare si umane in vederea dezvoltarii 

socio-economice in contextul integrarii României in Uniunea 

Europeana.

ASOCIAŢIA PENTRU 

INTEGRAREA COPIILOR CU 

AUTISM - DOBROGEA

23357/A/2016 TULCEA CONSTANŢA
B-DUL 1MAI NR.50, BL..I 

1, SC.A, ET.4, AP.20.

ASOCIAŢIA PENTRU 

INTEGRAREA COPIILOR CU 

AUTISM-DOBROGEA

1013/A/2012 DA TULCEA
Constanţa, 

Jud.Constanţa

Constanţa, B-dul 1 Mai, 

Nr.50, Bl.I1, Sc.A, Et.4, 

Ap.20, jud. Constanţa

Membrii Asociaţiei "ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRAREA COPIILOR 

CU AUTISM -DOBROGEA" doresc să se asocieze în scopul 

desfăşurării de activităţi de advocacy de ordin legislativ, de 

integrare, de acces la servicii specializate de calitate potrivite 

nevoilor individuale şi specifice ale copiilor cu autism, de 

promovare a înţelegerii problematicii dizabilităţii ca pe o 

problemă a drepturilor omului.

ASOCIAŢIA PENTRU 

PROMOVARE ŞI 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

DOBROGEACULT

18404/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

ALEXANDRU CEL BUN 

NR.8, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia are ca scop susţinerea, conservarea şi promovarea 

valorilor culturale regionale, realizarea de proiecte şi programe 

pentru valorificarea tradiţiilor şi a potenţialului turistic al 

Dobrogei, protejarea rezervaţiilor naturale, a mediului 

înconjurător, promovarea şi protejarea patrimoniului cultural, 

elaborarea şi implemen-tarea de strategii şi programe pentru 

promovarea şi dezvoltarea regiunii, informarea, sensibilizarea 

şii educarea opiniei publice cu privire la subiectele de interes 

general care influenţează viaţa publică, informare publică.

ASOCIAŢIA PENTRU 

PROMOVAREA 

MULTICULTURALISMULUI 

"ETNOPOLIS".

10499/A/2010 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.29, BL.22, SC.A, ET.1, 

AP.5,

De a promova valorile socio-culturale şi tradiţiile cetăţenilor 

români, implicit şi ale minorităţilor naţionale, 

multiculturalismul, egalitatea de şanse şi cunoaşterea reciprocă 

prin diversitate etnică şi culturală, conştientizarea populaţiei cu 

privire la importanţa educaţiei ecologice şi stimularea acesteia 

faţă de problemele legate de mediu şi dezvoltarea durabilă a 

comunităţii.



ASOCIAŢIA PENTRU 

PROMOVAREA 

PROIECTELOR

25672/A/2018 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VICTORIEI, 

NR.22, COD POŞTAL 

820150, JUD. TULCEA

- Pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate 

persoanelor juridice şi fizice care vor să participe la proiecte în 

cadrul programelor subvenţionate din fonduri externe; - 

Facilitarea colaborării, cooperării pentru realizarea, 

implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de 

investiţii; - Creşterea şanselor de absorbţie a fondurilor 

structurale şi de coeziune, precum şi a altor fonduri destinate 

dezvoltării durabile regionale; - Studierea şi urmărirea 

problemelor apărute în domeniul fondurilor europene, venind 

cu propuneri şi intervenind pe lângă organele competente 

pentru asigurarea eficientă a protecţiei drepturilor şi 

intereselor membrilor săi; - Accesarea de fonduri europene şi 

nu numai destinate realizării scopului asociaţiei; - Colaborarea 

cu parteneri din domeniul privat, interesaţi să susţină 

îndeplinirea scopului asociaţiei; - Organizarea de cursuri, 

seminarii, conferinţe adresate persoanelor interesate din 

domeniul accesării fondurilor nerambursabile externe, realizării 

şi implementării de proiecte, antreprenoriat; - Implementarea 

unor proiecte şi programe comune de colaborare cu instituţii 

publice şi private din ţară şi străinătate, precum şi cu ONG-uri 

sau societăţi comerciale având ca scop dezvoltarea resurselor 

umane, organizarea de vizite şi stagii de pregătire, 

perfecţionare şi specializare; - Acţiuni de sensibilizare, 

promovare a serviciilor de consiliere, informare şi mediere pe 

piaţa muncii; - Schimbul de experienţă şi bune practici în 

domeniul economiei sociale; - Elaborarea şi implementarea de 

programe de formare ale angajatorilor şi angajaţilor; - 

Acordarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării 

ASOCIAŢIA PENTRU 

PROMOVAREA, 

PROFESIONALIZAREA ŞI 

DEZVOLTAREA ASISTENŢEI 

SOCIALE COMUNITARE 

(SOCIAL ASCENT)

79/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. CUZA VODĂ 

NR.14A, ET.1, CAMERA 

NR.2, JUD. TULCEA

ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA, PROFESIONALIZAREA SI 

DEZVOLTAREA ASISTENTEI SOCIALE COMUNITARE ( SOCIAL 

ASCENT )" are ca scop iniţierea si desfăşurarea de activităţi si 

programe cu caracter non - profit in domenii de interes precum 

: promovarea sanatatii, educaţiei, instruirii sociale si medicale, 

invatarii permanente, cercetării ; integrarea socio - profesionala 

; asistenta sociala ;stimularea ocupării forţei de munca ; 

sprijinirea tineretului si a altor categorii de persoane 

defavorizate, dezvoltare economica sociala si regionala.

ASOCIATIA PENTRU 

PROTECTIA ANIMALELOR 

SI MEDIULUI CAZACIOC

15836/A/2006 TULCEA
COMUNA 

SMIRDAN

Gestionarea ciinilor cu si fara stapin pentru asigurarea 

conditiilor de viata si bunastare a acestora in folosul 

comunitatii si protectia mediului .

se  completeaza  litera B 

din statut cu 

urmatoarele>Gestionarea  

su supravegherea 

anumalelor  fara stapin,

ASOCIATIA PENTRU 

PROTECTIA 

CONSUMATORILOR DIN 

ROMANIA-FILIALA TULCEA

1404/A/2003 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. LIBERTĂŢII 

NR.110, JUD. TULCEA

ASOCIAŢIA PENTRU 

SECOLUL URMĂTOR
11333/A/2013 DA TULCEA

Bucureşti, 

sector 5

Bucureşti, str. 

Crizantemelor nr.20, 

bl.Z2, sc.3, et.4, ap.57, 

sector 5

promovează principiile initiativei persoanle şi de grup

ASOCIAŢIA PENTRU 

SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA 

ECONOMIEI SOCIALE -

INCLUZIUNE, 

RESPONSABILITATE 

COOPERATISTĂ, 

ANTREPRENORIAT SOCIAL

2020/A/2012 TULCEA TULCEA

STR. ALEEA 

METALURGIŞTILOR, NR. 

7, BL.X1,SC.B, AP.18

identificarea şi dezvoltarea metodelor de cunoaştere şi 

intervenţie directă sau indirectă în domeniul economiei sociale, 

derularea unor activităţi şi programe în vederea optimizării 

indicatorilor specifici economiei sociale, utilizând preponderent 

resurse locale specifice şi nespecifice, umane şi materiale, în 

parteneriat cu alţi actori sociali.



ASOCIAŢIA PENTRU 

SPRIJIN, PERFORMANŢĂ, 

EDUCAŢIE, COMUNICARE, 

INIŢIATIVĂ, ALTERNATIVĂ 

ŞI LEALITATE KIDS 

(S.P.E.C.I.A.L. KIDS)

11555/A/2010 TULCEA TULCEA
STR. SPITALULUI NR.27, 

BL.21, SC.D, ET.2, AP.9,

Sprijinirea şi promovarea integrării sociale şi profesionale a 

copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în dificultate. 

Promovarea principiilor performanţei, comunicării şi lealităţii; 

Asociaţia "S.P.E.C.I.A.L. KIDS" iniţiază şi sprijină acţiunile pentru 

oferirea unor alternative educaţionale şi de integrare socială şi 

profesională a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor aflaţi în 

dificultate. În categoria persoanelor aflate în dificultate sunt 

incluşi : copiii cu cerinţe educative speciale, tineri şi adolescenţi 

cu dizabilităţi şi/sau aparţinând unor grupuri defavorizate din 

punct de vedere social, economic, etnic, cultural, religios, etc. 

Cerinţele educative speciale reprezintă necesităţi educaţionale 

suplimentare, complementare obiectivelor generale ale 

educaţiei adaptate particularităţilor individuale şi a celor 

caracteristice unei anumite deficienţe sau tulburări/dificultăţi 

de învăţare, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, 

educaţională).

ASOCIAŢIA PERLA DELTEI 17797/A/2014 TULCEA
SAT DUNĂVĂŢU 

DE JOS

SAT DUNĂVĂŢU DE JOS, 

COMUNA MURIGHIOL, 

JUDEŢUL TULCEA.

Membrii isi exprima voinţa libera de asociere in scopul de a 

promova si apară interesele economice, de producţie, 

comerciale, financiare, juridice in relaţiile cu autorităţile publice 

si alte persoane fizice si juridice din tara si străinătate.

ASOCIATIA PERSOANELOR 

CU HANDICAP ROME 

"LUNA" TULCEA

914/A/2003 TULCEA TULCEA

STR. LABIRINTULUI, NR.5, 

BL. C.3B, AP.71, JUD. 

TULCEA

este o organizatie neguvernamentala, autonoma si 

independenta apolitica cu caracter mixt ( obstesc si 

patrimonial).

ASOCIAŢIA PERSONALULUI 

DIN ADMINISTRAŢIE
24069/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII 

NR.20, CAMERA 126, 

ETAJ 1, JUD. TULCEA

Asociaţia isi propune ca scop crearea cadrului organizatoric 

necesar pentru promovarea intereselor economice, sociale şi 

profesionale a secretarilor unităţilor administrativ teritoriale, 

funcţionarilor publici si funcţionarilor contractuali din aparatul 

de specialitate al administraţiilor publice locale şi al serviciilor 

deconcentrate, în scopul dezvoltării unor raporturi de 

colaborare întrajutorare în membrii acestei si in vederea 

promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor 

administaţiei publice locale şi personalului acesteia. - (1) 

"Asociaţia Personalului din Administraţie" îşi propune să 

contribuie la realizarea autonomiei locale reale, în concordanţă 

cu principiile prevăzute în Constituţia României şi în Carta 

Europeană a Autonomiei Locale pentru rezolvarea treburilor 

publice în interesul cetăţenilor, precum şi pentru asigurarea 

participării acestora la luarea deciziilor care privesc 

comunităţile locale. (2) Scopul "Asociaţiei Personalului din 

Administraţie" este de a apară drepturile membrilor săi, de a le 

promova interesele acestora în vederea îmbunătăţirii actului 

administrativ şi a modului de funcţionare al instituţiilor în care 

îşi desfăşoară activitatea.

ASOCIAŢIA PESCĂREASCĂ 

ABRAMIS SARICHIOI
16927/A/2011 TULCEA SATU NOU

COMUNA MIHAI BRAVU , 

SAT SATU NOU , JUDEŢ 

TULCEA

Scopul Asociaţiei Pescăreşti Abramis Sarichioi îl constituie 

activităţile de conservare a biodiversităţii şi protecţiei faunei de 

interes piscicol precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a 

acesteia, prin pescuit în bunuri naturale, organizare de 

reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări 

în ţară şi în străinătate.

ASOCIAŢIA PESCĂREASCĂ 

FLAVIA
10473/A/2009 TULCEA

SAT 

PERIPRAVA, 

COMUNA C.A. 

ROSETTI

SAT PERIPRAVA, 

COMUNA C.A. ROSETTI

ACTIVAREA ÎN DOMENIUL PESCUITULUI, PISCICULTURII ŞI 

ACVACULTURII.



ASOCIATIA PESCAREASCA 

LEBADA ENISALA TULCEA
4031/A/2006 TULCEA TULCEA STR.ISACCEI, NR.119

-de a promova si apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice 

si cu alte persoane fizice sau juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme din tara si strainatate.

ASOCIATIA PESCARII DIN 

PLOPU
5208/A/2002 TULCEA

SAT PLOPU, 

COM. 

MURIGHIOL

-de a promova si a apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile mpublice 

si cu alte persoane fizice sau juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIATIA PESCARILOR 

"LOPATARUL" TULCEA
1783/A/2004 TULCEA SF.GHEORGHE

- de a gospodari in conformitate cu legea si reglementarile 

emise in acest scop, bazinele piscicole primite in gestiune, 

asigurand si protejand în acest fel posibilitatea ca membrii săi 

să practice pescuitul sportiv ca modalitate de petrecere a 

timpului liber.

ASOCIAŢIA PESCARILOR 

AUTORIZAŢI DIN ZONA 

LITORAL GURA PORTIŢEI

16884/A/2016 TULCEA
COM.JURILOVC

A

SAT JURILOVCA, 

STR.PORTULUI, NR.27, 

IMOBIL DENUMIT 

DORMITOR MEDIU TIP 1 

BIROU LUNCA 2, CAMERA 

1

Scopul Asociaţiei este de a se promova şi apăra interesele 

economice de producţie, comerciale, financiare, juridice în 

relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice, 

în realizarea şi promovarea obiectului său de activitate, precum 

şi în ceea ce priveşte relaţiile cu alte organisme şi organizaţii 

din ţară şi străinătate.

ASOCIAŢIA PESCARILOR 

PROFESIONIŞTI - DANUBIU 

-

17793/A/2014 TULCEA SAT MINERI

SAT MINERI, COMUNA 

SOMOVA, STR. TRESTIEI, 

NR.6, JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei il constituie: Organizarea si reprezentarea untr-

un organism unitar al pescarilor , exploatarea si conservarea 

biodiversitatii si de protecţie a faunei de interes piscicol, 

precum si de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a 

acesteia; b) reprezintă si apară drepturile si interesele 

membrilor asociaţi; c) incheie cu autorităţile administrative 

contracte de atribuire in gestionare a fondurilor de exploatare 

durabila, pentru pescuit profesionist, a resurselor acvatice vii 

din apele domeniului public; d) dezvolta si exploatează eficient 

baza materiala proprie, destinata practicării pescuitului, 

Participa si intocmeste in elaborarea si promovarea si realizarea 

de programe privind pescuitul profesionist si sportiv; participa 

la accesarea, elaborarea, realizarea sau participa la elaborarea 

programelor transfrontalire si europene in domeniul 

pescuitului si pisciculturii; reprezintă asociaţia si membrii 

acesteia la asocierea, colaborarea si afilierea cu alte persoane 

juridice private sau ong-uh din tara si străinătate, in scopul 

realizării obiectivelor asociaţiei; reprezentarea membrilor in 

relaţia cu ARBDD Tulcea, DSV Tulcea , AMPA, Primarii si alte 

instituţii de stat si private in interesul realizării scopului 

asociaţiei si interesul membrilor sai; înfiinţarea unui spaţiu de 

depozitare si conservare a peştelui colectat de membrii 

asociaţiei cu toate dotările si indeplinind toate condiţiile legale 

si de conformitate, înfiinţează si coordonează activităţile unui 

Club pentru intrunirile membrilor asociaţiei si ai invitaţilor 

acestora; Achiziţionează si gestionează ambarcaţiuni si unelte 

de pescuit pentru ajutarea membrilor in activităţile lor; 

Achiziţionează si gestionează mijloace de transport frigorifice in 

ASOCIATIA PESCARILOR 

PROFESIONISTI 

"ALBATROS"

496/A/2001 TULCEA SARICHIOI NR. 927A

Desfasurarea unor activitati prin accesul la resursele private si 

publice in interesul pescarilor profesionisti, persoane fizice sau 

juridice, care au drept ocupatie de baza pescuitul industrial in 

bazinele piscicole din Delta Dunarii si Marea Neagra.

ASOCIATIA PESCARILOR 

PROFESIONISTI "POPINA"
4045/A/2006 TULCEA TULCEA

STR. GEORGE ENESCU, 

NR.10

-de a practica si sprijini dezvoltarea comunicatii comunei 

Murighiol, jud. Tulcea, ca partener activ al autoritatilor locale, 

scolii, bisericii si institutiilor culturale implicate.

ASOCIAŢIA PESCARILOR 

PROFESIONIŞTI 

„LEAHOVA” DIN 

JURILOVCA

11617/A/2009 TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.1 MAI , JUDEŢ 

TULCEA

- de a constitui şi susţine o structură organizaţională şi 

comunicaţională în vederea garantării practicării eficiente şi 

raţionale a pescuitului şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

valorificare a produselor piscicole



ASOCIAŢIA PESCARILOR 

PROFESIONIŞTI ALBATROS
8423/A/2001 TULCEA SARICHIOI

COMUNA SARICHIOI , 

NR.927A , JUDEŢ TULCEA

desfăşurarea unor activităţi prin accesul la resurse private şi 

publice în interesul pescarilor profesionişti , persoane fizice sau 

persoane juridice , care au drept ocupaţie de baza pescuitul 

industrial în bazinele piscicole din Delta Dunării şi Marea 

Neagră

ASOCIAŢIA PESCARILOR 

PROFESIONIŞTI DIN 

PERIPRAVA

7/A/2012 TULCEA SAT PERIPRAVA
SAT PERIPRAVA, 

COMUNA C.A. ROSETTI

De a constitui şi susţine o structură organizaţională şi 

comunicaţională în vederea garantării practicării eficiente şi 

raţionale a pescuitului şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

valorificare a produselor piscicole.

ASOCIATIA PESCARILOR 

PROFESIONISTI FISH COM
5021/A/2007 TULCEA

TULCEA, STR. 

PRISLAV, 

NR.173

-de a promova si a apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice 

si cu alte persoane fizice sau juricie in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASOCIATIA PESCARILOR 

PROFESIONISTI MILA 23 

"MOST"

3195/A/2005 TULCEA
SAT MILA 23, 

COM. CRISAN

SAT MILA 23, COMUNA 

CRIŞAN, JUD. TULCEA
- are scop lucrativ

ASOCIATIA PESCARILOR 

RECHINUL
4028/A/2006 TULCEA COM.CRISAN

-este de a promova si apara interesele economice, de 

productie, comerciale, financiare, juridice, relatiile cu 

autoritatile publice si cu alte persoane fizice sau juridice in 

realizarea si promovarea obiectului loc de activitate, precum si 

in relatiile cu alte organisme si organizatii din tara si 

strainatate.

ASOCIATIA PESCARILOR 

SPORTIVI CODALBU
4019/A/2006 TULCEA TULCEA

STR.ISACCEI, BL.I.6, 

SC.A,AP.4.

de a gospodari in conformitate cu legea si reglementarile emise 

in acest scop, bazinele piscicole primite in gestiune, asigurand 

si protejand in acest fel, posibilitatea ca membrii sai sa practice 

pescuitul sportiv, ca modalitate de petrecere a timpului liber.

ASOCIATIA PESCARILOR 

TURCOAIA
15831/A/2006 TULCEA

COMUNA 

TURCOAIA

Promovarea si apararea intereslor economice de productie, 

comerciale,financiare,juridice alel membrilor asociatiei in 

relatiile cu autoritatile publice si alte persoane fizice si juridice .

ASOCIATIA PESCARILOR-

PARCHES-TULCEA
4998/A/2007 TULCEA

SAT PARCHES, 

COM. SOMOVA

-de a promova si a apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatile publice 

si cu alte persoane fizie sau juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate;

ASOCIAŢIA PESCARIS 

ISCACEA
957/A/2003 DA TULCEA ISACCEA STR. SUHAT, NR.3

ASOCIAŢIA PISCICOLĂ 

CARAORMAN
10501/A/2010 TULCEA

SAT 

CARAORMAN, 

COMUNA 

CRIŞAN,

SAT CARAORMAN, 

COMUNA CRIŞAN, JUD. 

TULCEA

De a promova şi apăra interesele economice de producţie, 

comerciale, financiare, juridice în relaţiile cu autorităţile publice 

şi alte persoane fizice şi juridice, în realizarea şi promovarea 

obiectului lor de activitate, precum şi în relaţiile cu alte 

organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate. Totodată, 

urmăreşte asigurarea unei cât mai bune colaborări cu 

organismele guvernamentale în ceea ce priveşte iniţierea, 

elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, 

cooperare economică şi participarea în structurile de 

coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană.

ASOCIATIA PISCICOLA 

LOTCA DE ARGINT
2775/A/2002 TULCEA

COM. SFANTU 

GHEORGHE

GOSPODARIA 

PERSONALA A LUI 

SIDORENCU AFANASE

-urmareste desfasurarea unor activitati de interes general si 

local, cat si de grup, in

ASOCIAŢIA POARTA 

APELOR
24260/A/2016 TULCEA

MUNICIPIUL 

TULCEA, STR. 

GRIVIŢEI NR.32, 

PARTER - 

SPAŢIU 

BIROURI, JUD. 

TULCEA

Asociaţia are drept scop conceperea, organizarea, promovarea 

şi desfăşurarea de activităţi, proiecte şi investiţii ce urmăresc 

revitalizarea patrimoniului natural al Deltei Dunării, 

patrimoniului cultural al minorităţilor etnice din judeţul 

Tulcea,sprijinirea activităţilor tradiţionale din Delta Dunării şi 

stimularea iniţiativelor locale privind dezvoltarea durabila a 

zonei.



ASOCIATIA POPULATIEI 

LOCALE "PESCARII DELTEI"
133/A/2005 TULCEA TULCEA STR.MIHAI VITEAZU, NR.7

-de a promova si de a proteja activitatile economice 

traditionale si conexe acestora, activitati ce constau in 

valorificarea resurselor regenerabile terestre si acvatice, 

utilizarea unor terenuri pentru realizarea unor obiective de 

investitii in zonele valorificabile din punct de vedere economic 

din Delta Dunarii, pastrare a obiceiurilor specifice traditionale 

locale, protectia ecologica a Deltei Dunarii.

ASOCIATIA PRALIPE 

TULCEA
4040/A/2006 TULCEA TULCEA STR. URZICEI, NR.16 A

- de a promova si sprijini manifestarile pentru apararea 

dreptului la pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatitatii 

etnice, culturale, lingvistice si religioase a membrilor sai, 

precum si reprezentarea comunitatilor in administratia centrala 

si oocala pentru relevarea identitatii culturale, lingvistice si 

religioase a acestora prin :

ASOCIAŢIA PRIVIND 

PROTECŢIA DREPTURILOR 

PENTRU SĂNĂTATE

15433/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. BABADAG 

NR.140, BLOC CORAL 

PLAZA, SC.B, AP.21, JUD. 

TULCEA

Promovarea şi apărareacu prioritate a drepturilor asigurărilor 

care fac parte din sistemul F.N.U.A.S.S. (reglementat prin Legea 

nr.95/2006 - cu modificările şi completările ulterioare - şi 

legislaţia specifică), dar şi a calităţii lor de pacienţi, după caz, 

prevăzută prin Legea nr.46/2003 şi a Normelor de aplicare a 

legii, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.386/2004, 

cu modificările ulterioare.

ASOCIATIA PRO DANUBE-

DELTA
4994/A/2007 TULCEA TULCEA

STR. PROGRESULUI, 

NR.28

-asistarea si solutionarea problemelor de mediu din Romania si 

tarile vecine prin promovarea ecoturismului si si a cooperarii 

atat la nivel national, cat si regional intre ONG-uri, institutii 

guvernamentale, sectoare private, comunitati locale si alte 

entitati ecologice vizate in vederea dezvoltarii unui schimb liber 

de informatii si desfasurarii de activitati practice cu impact; de 

a oferi ajutor si a spori participarea publicului in special a 

tinerilor in procesul de luare a deciziilor, in acest fel sustinand 

dezvoltarea unei societati civile democratice in Romania.

ASOCIAŢIA PRO DELTA 

FISHING
18927/A/2014 TULCEA

COMUNA 

CHILIA VECHE

COMUNA CHILIA VECHE, 

STR. MOVILEI NR.2, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul Asociaţiei constă în: dezvoltarea economică, culturală şi 

socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor 

omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, 

tradiţiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, 

asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, 

asistenţa oamenilor dezavan-tajaţi fizic, a copiilor şi a 

persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea cunoaş-

terii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, 

sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunăstării 

sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea 

sportului.

ASOCIAŢIA PRO DINAMIS 1138/A/2012 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. ISACCEI 

NR.40, JUDEŢUL TULCEA

Asociaţia prin membrii săi, cât şi prin colaborare cu alte 

instituţii, organizaţii, fundaţii, asociaţii non-profit interne şi 

internaţionale, persoane fizice are ca scop, să contribuie la 

îmbunatăţirea stării de sănătate şi la creşterea calităţii vieţii a 

persoanelor cu handicap, precum şi de a le facilita acestora 

integrarea socio-profesionala.

ASOCIAŢIA PRO DUNĂREA 14287/A/2011 TULCEA
PARTIZANI, 

COM. MALIUC

Asociaţia PRO DUNĂREA este o organizaţie al cărei scop este de 

a promova turismul rural ecologic şi cultural, de a susţine 

principiile protecţiei mediului şi ale dezvoltării durabile a 

zonelor rurale din România, în special din zona Dobrogei. 

Asociaţia PRO DUNĂREA îşi propune atingerea următoarelor 

obiective: •Identificarea şi promovarea atracţiilor şi activităţilor 

turistice din zonele rurale, vecine Dunării, în special regiunea 

Dobrogei



ASOCIAŢIA PRO ECODELTA 938/A/2012 TULCEA
COMUNA 

MAHMUDIA

COMUNA MAHMUDIA, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii Asociaţiei Pro Ecodelta doresc să se asocieze în scopul 

susţinerii conservării mediului înconjurător şi a biodiversităţii 

ecologice prin reducerea impactului negativ al acţiunilor umane 

asupra ecosistemelor şi prin promovarea unor stiluri de viaţă 

durabile armonizate cu mediul înconjurător.

ASOCIAŢIA PRO 

NOVIODUNUM
1015/A/2012 TULCEA

TULCEA, SLD. 

GAVRILOV 

CORNELIU 

NR.304, 

BL.A1G, SC.D, 

AP.4, ETAJ 1, 

COD POŞTAL 

820106.

Scopul Asociaţiei îl constituie promovarea şi popularizarea în 

plan local, regional, naţional şi internaţional, pornind de la 

principiile democratice europene, a valorilor istorice naţionale, 

a respectului şi toleranţei faţă de multietnicitate şi 

pluriculturalism specific spaţiului dobrogean, protejarea şi 

valorificarea patrimoniului naţional material şi imaterial, 

intervenţia culturală, dezvoltarea dialogului interetnic şi 

intercultural, promovarea importanţei învăţării pe tot parcursul 

vieţii pentru creşterea coeziunii sociale, a cetăţeniei active, a 

dialogului intercultural, a egalităţii de şanse şi a dezvoltării 

personale; creşterea atractivitatii, accesibilităţii şi eficacităţii 

participării adulţilor la activităţile de învăţare, precum şi 

implicarea adulţilor în programe de cooperare europeană, 

organizaţia se organizează şi funcţionează în scopul promovării 

moştenirii culturale şi arheologiei experimentale în beneficiul 

dezvoltării sustenabile, prin protejarea, conservarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural naţional şi universal.

ASOCIATIA PRO-ANIM 

P.C.C.
67/A/2002 TULCEA TULCEA

STR. AVRAM IANCU, 

NR.35

Este de a se mobiliza si actiona la desfasurarea activitatii 

deprotectie a cainilor comunitari .

ASOCIAŢIA PRODELTA 

CONSULT
3339/A/2012 TULCEA Tulcea

Noua adresă : loc. Tulcea, 

str. Păcii nr.101, Bl.P101, 

Sc.B, Ap.3, jud. Tulcea.

- să promoveze valorile societăţii civile în vederea dezvoltării 

durabile a comunităţii prin educaţie formală şi non formală; - să 

contribuie la îndeplinirea dorinţei legitime a tinerilor români de 

a participa activ la schimbul de valori internaţionale, ajutându-i 

pe cei mai merituoşi dintre aceştia să-şi facă auzită vocea şi la 

nivel internaţional; - să contribuie la întărirea rolului femeii, să 

diminueze fenomenul de violenţă conjugală şi să protejeze 

mama şi copilul în societatea românească; - să contribuie la 

protejarea mediului înconjurător; - să studieze problematica 

drepturilor omului , precizând diferite căi alternative de viaţă, 

diferite forme de prezentare a individului în societatea şi 

înţelegerea necesităţii de a trăi cu toţii într-o lume comună, o 

lume a valorilor democratice şi deosebit de unitară în 

diversitatea acesteia, în care relaţiile interumane să nu aibă de 

suferit din cauza discriminărilor pe criterii de rasă, sex, religie, 

poziţie socială, o lume în care unica discriminare acceptată să 

fie a plusului de competenţă; - să atragă atenţia asupra 

problemelor calităţii vieţii, ale indicatorilor sociali şi ale altor 

aspecte fundamentale ale dezvoltării, operând de la început 

atât pe o componentă teoretică, cât şi pe componente 

empirice şi practice; - să răspundă nevoilor persoanelor şi 

grupurilor marginalizate, să promoveze interesele acestora, să 

combată discriminarea rasială şi xenofobia; - să contribuie la 

formarea unui stil de viaţă echilibrat al tinerilor, prin 

indentificarea factorilor de risc şi prevenirea influenţei lor 

asupra stării de sănătate; - să realizeze cursuri de formare în 

domeniul dezvoltării resurselor umane; - să contribuie la 

educaţia şi dezvoltarea atât personală, cât şi profesională a 



ASOCIAŢIA 

PRODEZVOLTARE 

JURILOVCA 21

11619/A/2009 TULCEA

COMUNA 

JURILOVCA , 

JUD.TULCEA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.1 MAI , NR.3 , 

JUD.TULCEA

Scopul Asociaţiei este de a contribui activ la: dezvoltarea 

durabilă a comunităţii, din punct de vedere social , economic, 

cultural, educaţional; reducerea discrepanţelor dintre mediul 

rural şi cel urban – adoptarea valorilor şi principiilor europene; 

facilitarea accesului la informaţie şi cunoaştere, cu ajutorul 

mijloacelor IT&C; promovarea multietnicităţii, a 

multiculturalităţii comunei, a Deltei Dunării, a Dobrogei; 

dezvoltarea spiritului comunitar , conştientizarea valorilor şi 

tradiţiilor comune – la membrii comunităţii; creşterea 

vizibilităţii comunităţii, promovarea valorilor şi tradiţiilor 

comunităţii – în exterior; protecţia mediului, promovarea şi 

implementarea la toate nivelurile comunitare a proiectelor 

pentru modernizarea comunităţii locale şi de obţinerea 

finanţări interne şi externe necesare în derularea acestora; 

realizarea brand-ului local; înfiinţarea unui muzeu local.

ASOCIAŢIA PRODIV 14014/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SULFINEI 

NR.2, BL.2, SC.A, ET.2, 

AP.8, JUD. TULCEA

Asociaţia prin membrii săi, cât şi prin colaborare cu alte 

instituţii, organizaţii, fundaţii, asociaţii non-profit interne şi 

internaţionale, persoane fizice, are ca scop, să contribuie la 

îmbunătăţirea stării de sănătate şi la creştera calităţii vieţii a 

persoanelor cu handicap , precum şi de a le facilita acestora 

integrarea socio-profesională. Scopul Asociaţiei este şi acela de 

a lupta pentru apărarea, în mod individual şi colectiv a 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu handicap, urmărind să 

înlăture orice discriminare la care acestea sunt supuse.

ASOCIAŢIA 

PRODUCĂTORILOR 

AGRICOLI IZVOARELE 

TULCEA

26832/A/2018 TULCEA

SAT IZVOARELE, 

COMUNA 

IZVOARELE, 

STR. 

PRIMĂVERII 

NR.3, JUDEŢUL 

TULCEA

îl constituie : Organizarea şi reprezentarea într-un organism 

unitar al producătorilor de produse agricole vegetale şi 

animaliere.

ASOCIATIA 

PRODUCATORILOR DE 

PESTE LUNCAVITA

15646/A/2007 TULCEA LUNCAVITA

Normal;asociaþiei vizeazã interesele economice de producþie , 

comerciale, financiare , juridice în relaþiile cu autoritãþile 

publice ºi alte persoane fizice ºi juridice în promovarea 

obiectului lor de activitate, precum ºi în relaþiile cu alte 

organizaþii din þarã ºi strãinãtate.

ASOCIAŢIA 

PRODUCĂTORILOR DE 

PEŞTE NUFĂRUL

11224/A/2009 TULCEA NUFĂRUL

De a promova şi apăra interesele economice de producţie, 

comerciale, financiare, juridice în relaţiile cu autorităţile publice 

şi alte persoane fizice şi juridice în realizarea şi promovarea 

obiectului lor de activitate, precum şi în relaţiile cu alte 

organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate.

ASOCIAŢIA 

PRODUCĂTORILOR DE 

PRODUSE TRADIŢIONALE 

ŞI ECOLOGICE DIN 

NORDUL DOBROGEI, 

APPTEND

21618/A/2016 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

VITICULTURII NR.2, 

BIROUL NR.6, JUD. 

TULCEA

Asociaţia se constituie în scopul susţinerii producătorilor de 

produse tradiţionale şi ecologice, în vederea asigurării calităţii, 

organizarea şi promovarea de activităţi, programe, acţiuni, 

menite a reprezenta interesele producătorilor de produse 

tradiţionale şi ecologice din Nordul Dobrogei.

ASOCIAŢIA 

PRODUCĂTORILOR DE 

STUF ZMEICA

15768/A/2012 TULCEA JURILOVCA 

în intravilanul comunei 

Jurilovca, sat Jurilovca, 

str. 1 Mai, nr. 39, T29, Cc 

1988, jud. Tulcea

- este de a promova şi apăra interesele economice de producţie 

, comerciale , financiare , juridice în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice , în realizarea şi 

promovarea obiectului de activitate , precum şi în ceea ce 

priveşte relaţiile cu alte organisme şi organizaţii din ţară şi 

străinătate .

ASOCIAŢIA 

PRODUCĂTORILOR ŞI 

PROCESATORILOR EURO-

PESCA

1622/A/2000 DA TULCEA ISACCEA

STR. 1 DECEMBRIE NR. 

95, BL. 60, SC. A, ET. 1, 

AP. 21, JUD. TULCEA

il constituie exprimarea si promovarea intereselor profesionale 

ale comerciantilor si procesatorilor privati de peste, persoane 

fizice si juridice de profil din Bucuresti.

Se modifică astfel:



ASOCIATIA 

PRODUCATORILOR SI 

PROCESATORILOR,, EURO- 

PESCA,,

15915/A/2013 DA TULCEA ISACCEA

STR. 

1DECEMBRIE,NR.95,BL.60

,SC.A,ET.1,AP.21,

exprimarea si promovarea intereslor pescarilor din Romania.

ASOCIATIA PROFESIONALA 

A PESCARILOR "KAVIOR - 

GRINDU"

3619/A/2002 TULCEA GRINDU Apara interesele generale ale pescarilor

ASOCIATIA PROFESIONALA 

A PESCARILOR AMATORI 

"ALBATROS"

4318/A/2002 TULCEA GRINDU
il constituie exprimarea si promovarea intereselor profesionale 

ale pescarilor din comuna Grindu, jud. Tulcea

ASOCIATIA PROFESIONALA 

A PESCARILOR DIN DELTA 

DUNARII

290/A/2001 TULCEA SULINA
STR.ARTHUR POPESCU 

NR.55

Scopul asociatiei este de a promova interesele capitalului,de a 

s[rijini interesele economice,tehnice si juridice ale agentilor 

economici,in conditiile economiei de piata,organizatii patronale 

locale,filiale ale organizatiilor patronale de ramura precum si 

societatilor comerciale din Judetele Tulcea si Constanta 

reprezentand:industria,agricultura,constructiile,transporturile,g

ospodarirea comunala si locativa,comertul,turismul,serviciile .

ASOCIATIA PROFESIONALA 

A PESCARILOR SFANTU 

GHEORGHE - DELTA

3765/A/2002 TULCEA

COM. SFANTU 

GHEORGHE, 

CAMIN 

CULTURAL

- exprimarea si promovarea intereselor profesionale ale 

pescarilor din comuna Sf. Gheorghe, jud. Tulcea, care au 

calitatea de membri ai asociatiei, fata de institutiile publice din 

Romania, autoritatile statului roman, fata de organismele 

internationale, precum si fata de alte organizatii similare.

ASOCIATIA PROFESIONALA 

A 

PESCARILOR''PESCARUSUL 

ALB''

732/A/2001 TULCEA

Asociatia 

deschide un 

sediu 

secundar(punct 

de lucru)

com. Stelnica, jud. 

Ialomi'a

Scopul asociatiei il constituie exprimarea si promovarea 

intereselor profesionale ale pescarilor cu calitatea de membrii 

ai asociatiei fata de institutiile publice din Romania,autoritatile 

statului roman si fata de organismele internationale.

ASOCIATIA PROFESIONALA 

A TAXIMETRISTILOR DIN 

JUDETUL TULCEA

2214/A/2004 TULCEA TULCEA STR. LIBERTATII, NR.63
-apararea si protejarea intereselor comune ale membrilor 

asociatiei si promovarea noului domeniu ;

ASOCIATIA PROFESIONALA 

VITIVINICOLA "VITIS" 

TULCEA

1670/A/2004 TULCEA TULCEA
EXTRAVILAN LIMITROF, 

STR. BARAJULUI

-exprimarea intereselor comune ale membrilor sai care 

desfasoara activitati de productie, prelucrare, transport, 

depozitare, distributie, consultanta, pregatire si formare 

profesionala, precum si de comercializare pe piata interna si 

externa a produselor vitivinicole ;

ASOCIATIA PROFESORILOR 

DE RELIGIE ”SFANTUL 

NECTARIE” TULCEA

28623/A/2019 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

BUNAVESTIRE NR.2, 

JUDEŢ TULCEA

Scopul Asociaţiei Profesorilor de Religie îl constituie 

promovarea valorilor creştine, apărarea intereselor profesorilor 

de religie, precum şi activităţi filantropice.

ASOCIATIA PROGRESUL 

DOBROGEI
4996/A/2007 TULCEA TULCEA

STR.UNIRII, NR.1, BL.B1, 

SC.A, AP.2

-de a promova si sustine valorile culturale, istorice, stiintifice si 

dezvoltarea durabila a Dobrogei, atat in tara cat si in 

strainatate.

ASOCIAŢIA 

PROMOPROIECTE
12810/A/2011 DA TULCEA

comuna 

Sarichioi   

comuna Sarichioi , imobil 

nr.378 R ,judeţ Tulcea

Sprijinirea asociaţiilor, fundaţiilor şi organizaţiilor 

nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în slujba şi 

beneficiul poporului român, a Ţării şi a mediului înconjurător, 

desfăşurând la rândul său diverse activităţi de sprijinire a 

persoanelor cu handicap, defavorizate, bolnave sau cu mijloace 

financiare modeste, a copiilor orfani, bătrâni, invalizi, alte 

persoane care necesită asistenţă materială şi spirituală, 

promovarea culturii, artei, tradiţiilor, obiceiurilor, sportului, a 

valorilor spirituale şi artistice, cunoaşterea, protejarea şi 

conservarea naturii, dezvoltarea şi promovarea turismului, 

orice alte obiective benefice mediului şi societăţii umane.



ASOCIAŢIA 

PROPRIETARILOR DE 

TEREN DIN BAZINUL 

DUNĂRII

16921/A/2011 TULCEA BABADAG

BABADAG , 

STR.COBĂLCESCU , NR.20 

, JUDEŢ TULCEA

desemnarea (propunerea) pentru atribuirea directă a 

fondurilor de vânătoare care sunt constituite pe terenurile 

proprietatea membrilor asociaţiei in favoarea gestionarului 

legal constituit,in vederea încheierii intre acesta şi 

administratorul faunei de interes cinegetic a contractului de 

gestionare

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR 

ANTREPRENORI TULCEA
3510/A/2012 TULCEA TULCEA

Municipiul Tulcea, str. 

1848, nr.14, Bl. ANL, Sc.A, 

Ap.8, judeţ Tulcea

Are ca scop principal constituirea unui cadru dinamic care să 

permită dezvoltarea şi implementarea programelor de 

consiliere psihologică, psihoterapie şi asistenţă psiho socială 

destinate nevoilor specifice ale persoanelor, familiilor şi 

comunităţilor aflate în dificultate, în vederea susţinerii 

integrării acestora în viaţa economică, socială şi culturală a 

societăţii şi asigurarea dreptului la o viaţă autonomă, împlinită 

şi demnă.

ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR 

ŞI PSIHOPEDAGOGILOR 

PROCIVITAS - FILIALA 

TULCEA

9155/A/2008 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR.1848 NR.20, 

BL.16, SC.C, AP.19, JUD. 

TULCEA

Promovarea psihologiei şi psihopedagogiei ca ştiinţă şi profesie 

având ca finalitate protejarea libertăţii de conştiinţă, ca drept 

fundamental, al omului şi creşterea calităţii vieţii umane. 

Misiunea APP PROCIVITAS - Filiala Tulcea este conformă cu 

misiunea APP PROCIVITAS şi vizează creşterea calităţii vieţii 

umane prin activarea conştiinţei şi promovarea libertăţii de 

conştiinţă.

ASOCIATIA RAZA 

SOARELUI - SUNLIGHT
369/A/2003 TULCEA

SAT DUNAVATU 

DE JOS, COM. 

MURIGHIOL, 

JUD. TULCEA

a) urmareste realizarea acelor activitati care sunt destinate 

slujirii omului in complexitatea personalitatii sale, astfel incat 

sa-l influenteze in urmarirea binelui si progresului societatii ;

ASOCIATIA REBELS OF 

DANUBE
10744/A/2009 TULCEA TULCEA

TULCEA STR.LIBERTATII, 

NR.80C

Scopul este de a promova si incuraja utilizarea vehiculelor 

recreationale, de a promova responsabilizarea conducatorilor 

auto in municipiul si judetul Tulcea, autosesizarea in cazul 

accidentelor in care sunt implicate mopeduri/scutere/ atv-uri/ 

motociclete si acordarea de suport legal prin contractarea pe 

termen lung a unui avocat, ajutor financiar si umanitar in cazul 

accidentelor grave, colaborare cu alte cluburi, asociatii, ajutor 

umanitar.

ASOCIAŢIA 

RECOLTATORILOR DE 

STUF JURILOVCA

18329/A/2014 TULCEA JURILOVCA
JURILOVCA, STR. 1 MAI 

NR.39, JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei este sprijinirea activităţii de valorificare a 

resurselor piscicole, susţinerea si cooperarea persoanelor ce 

valorifica resursele stuficole, din judeţele Tulcea si Constanta, 

zona generic denumita Rezervaţia Bioseferei Delta Dunării si 

unde aceştia desfăşoară activităţi ce au ca obiect valorificarea 

resurselor piscicole.

ASOCIAŢIA RESPECT 

DELTA DUNĂRII
19363/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PĂCII 

NR.20, JUDEŢUL TULCEA

Membrii Asociaţiei "RESPECT DELTA DUNĂRII" doresc să se 

asocieze în scopul :

ASOCIATIA 'RICOSTAR BOX 

CLUB TULCEA '
1506/A/2002 TULCEA TULCEA STR..VITICULTORI, NR.12

a)contributia la dezvoltarea sportului de performanta in tara 

noastra

ASOCIAŢIA RINA FASHION 

HOUSE OF ART
23563/A/2016 TULCEA TULCEA

STR.BABADAG, NR.167, 

BL.B7, SC.B, AP.13, 

CAMERA 1

Scopul Asociaţiei constă în derularea de acţiuni care să vizeze : 

Dezvoltarea resurselor umane şi materiale; organizarea de 

programe şi cursuri de specialitate de calificare/recalificare, 

iniţiere, perfecţionare, specializare, servicii de ocupare 

fundamentate pe un comportament activ în meserii solicitate 

pe piaţa muncii în judeţul Tulcea; protejarea şi sprijinirea 

persoanelor aflate în dificultate, tineri şi vârstnici prin 

acordarea de ajutoare temporare din punct de vedere social, 

aducaţional şi medical până la reintegrarea completă şi stabilă 

în societate a acestora; îmbunătăţirea participării pe piaţa 

muncii şi promovarea incluziunii sociale.



ASOCIATIA ROMANA DE 

ARBITRAJ COMERCIAL
1226/A/2000 TULCEA TULCEA

STR.GAVRILOV CORNELIU 

NR.129

-organizarea si administrarea serviciilor de arbitraj pentru orice 

persoane cu capacitate deplina de exercitiu si convin sa 

solutioneze litigiile patrimoniale intre ele,prin arbitraj,in afara 

de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite 

a se face tranzactie.

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE 

TERAPIE CU AJUTORUL 

CALULUI

423/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ION 

NENIŢESCU NR.99, JUD. 

TULCEA

Este acela de sprijinire directă şi calificată a tuturor persoanelor 

interesate în vederea creării unui mediu stimulativ pentru 

creşterea abilităţilor motorii şi pentru mărirea confortului 

psihic printr-o metodă de reabilitare funcţională numită 

HIPOTERAPIE.

ASOCIATIA ROMÂNA 

PENTRU BOLI 

NEUROLOGICE PERIFERICE

4995/A/2007 DA TULCEA
Bucureşti, 

sector 1

Municipiul Bucureşti, 

Bulevardul Bucureştii Noi, 

nr.20-28, Et.4, Ap.30A, 

sector 1

a)sa sprijine realizarea unui rapid si corect diagnostic, a celui 

mai potrivit tratament si ingrijire pentru persoane cu boli 

neurologice periferice si/sau musculare;

să iniţieze şi să 

urmărească derularea 

programelor naţionale 

/internaţionale privind 

tratamentele specifice 

fiecărei clase de boli 

neurologice periferice 

şi/sau musculare.

ASOCIATIA ROMILOR 

MORENA
8856/A/2012 TULCEA ISACCEA STR. CALEA MACIN,NR.10

Normal;promovarea incluziunii active a persoanelor 

dezavantajate prin activitãþi expuse în statut, iar obiectivele 

activitãþii asociaþiei în vederea realizãrii scopului propus sunt 

prevãzute în Statutul asociaþiei .

ASOCIATIA ROMILOR 

NEPTUN TULCEA
1445/A/2003 TULCEA TULCEA STR. IL CARAGIALE, NR.6

-reprezentarea interselor comunitatii in relatiile cu asociatii, 

institutiile, fundatiile, alte structuri de autoritate ale societatii 

civile ;

ASOCIAŢIA ROMILOR PRO-

EUROPA TULCEA
1021/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. CARIEREI 

NR.18, JUDETUL TULCEA

Promovarea incluziunii active a persoanelor dezavantajate prin 

următoarele activităţi :

ASOCIATIA RROMILOR 

"EGALITATE DE SANSE" 

TULCEA

132/A/2005 TULCEA TULCEA
STR. ISACCEI, NR.36, 

BL.100, SC. A, ET.1, AP.17

-apararea si dezvoltarea drepturilor omului si libertatilor 

fundamentale .

-se completeaza art. 7 din  

statut, privind scopul 

asociatiei cu urmatoarele:

ASOCIATIA RROMILOR DIN 

MACIN
910/A/2003 TULCEA MACIN STR. FLORILOR NR.1

Reprezinta interesele comunitatii rromilor, imbunatatirea 

conditiilor de viata

ASOCIAŢIA SABFISCH 11176/A/2005 TULCEA

SAT SABANGIA , 

COMUNA 

SARICHIOI

LOCALITATEA SABANGIA , 

COMUNA SARICHIOI , 

JUDEŢ TULCEA PUNCT DE 

LUCRU SC PESCAROM SRL

- a- concentrarea producţiei realizate de membrii săi , şi 

facilitarea valorificării acesteia prin centre de primă vânzare 

aprobate prin Ordin al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale ; - b – planificarea producţiei , astfel încât să 

se asigure o aprovizionare ritmică a pieţei şi practicarea unui 

pescuit raţional,- c- practicarea pescuitului după reguli 

nediscriminatorii stabilite de comun acord între membri ; - d - 

constituirea fondului de intervenţii în vederea susţinerii 

memrbilor organizaţiei în situaţii de criză,- e – constituirea unei 

baze de date care să faciliteze aprovizionarea membrilor săi cu 

materiale , unelte şi scule de pescuit ;- f – reprezentarea 

membrilor în raporturile cu autorităţile ;- g – consultanţă în 

elaborarea şi derularea proiectelor de investiţii pentru 

dezvoltarea şi modernizarea activităţii de pescuit ; - h – 

colaborarea cu organizaţiile de producători de peşte şi alte 

vieţuitoare acvatice din ţară şi străinătate în vederea stabilirii 

unor obiective comune;- i – monitorizarea şi raportarea 

producţiei rezultate din pescuit şi stocarea în baza de date a 

organizaţiei - j – adoptarea unor măsuri care fac ca preţurile să 

fie mai stabile

ASOCIATIA SAH CLUB 

ESPERANTO DONARIS
2884/A/2002 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI, NR24

-isi propune organizarea si desfasurarea de activitati sahiste si 

cultural artistice in

ASOCIATIA SALARIATILOR 

"CUARTITA CERNA"
678/A/2003 TULCEA CERNA Achizitionarea de actiuni la S.C. DOBROMIN S.A. " Constanta



ASOCIATIA SALVATI 

GORGOVA
2821/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

COMBUSTIBILULUI 

NR.1G, JUD. TULCEA

Scopul asociaţiei constă în: dezvoltarea economică, culturală şi 

socială, promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor 

omului, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, 

tradiţiilor, culturii, prezervarea monumentelor culturale, 

asistenţa socială, ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, 

asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a 

persoanelor în vârstă, activitatea de tineret, sporirea 

cunoaşterii şi participării civice, protejarea mediului şi naturii, 

sprijinirea religiei şi valorilor umane, susţinerea bunăstării 

sociale, sprijinirea lucrărilor publice şi infrastructurii, sprijinirea 

sportului. Acest lucru va fi posibil atât prin atragerea tuturor 

factorilor locali interesaţi în dezvoltarea judeţului, cât şi prin 

accesarea de fonduri din diverse surse pentru implementarea 

de proiecte cu efecte benefice pe diverse planuri.

ASOCIAŢIA SALVATORILOR 

TULCENI, conform Dovadă 

de disponibilitate a 

denumirii 

nr.136921/08.07.2014.

491/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 1848, 

NR.16, BIROU SMURD, 

JUDEŢUL TULCEA, COD 

820190

(1) Scopul asociaţiei este nelucrativ şi nepatrimonial, fiind de 

interes general, datorită semnificaţiei şi importanţei sale.

Se introduce Art.4 alin.(2) 

Scopul asociaţiei constă în 

crearea unei componente 

comunitare integrate la 

nivelul judeţului Tulcea, 

specializată în acordarea 

primului ajutor de 

urgenţă, resuscitarea şi 

descarcerarea victimelor 

accidentelor de orice 

natură, operaţiunilor de 

salvare precum şi 

transportului victimelor la 

prima unitate medicală cu 

competenţă adecvată 

situaţiei sau la punctul de 

întâlnire vcu alte echipaje 

competente. În plus, se 

urmăreşte sprijinirea sub 

orice formă a activităţii 

salvatorilor din cadrul isu 

"Delta" Tulcea.

Scop al asociaţiei este, de 

asemenea crearea 

cadrului organizatoric 

pentru asigurarea 

desfasuraruu activităţilor 

cultural-educative, 

recreative, de promovare 

si protejare a traditiilor 

membrilor asociaţiei, 

desfasurarea si sprijinirea 

de activitati de binefacere 

si asigurarea materiala 

necesara desfasurarii 

activitatii pompierilor.

ASOCIAŢIA SAVE 

PEDIATRIA TULCEA
24310/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

CHIPAROSULUI NR.2, 

BL.2, SC.C, AP.3, PARTER, 

JUDEŢ TULCEA

Activitatea de bază a Asociaţiei Save Pediatria Tulcea are ca 

scop sprijinirea directă şi calificată a membrilor asociaţi.

ASOCIATIA SCRIITORILOR 

DIN JUDETUL TULCEA 

"AEGYSSUS"

1978/A/2008 TULCEA TULCEA
TULCEA STR.TOAMNEI 

NR.10, JUD.TULCEA

Asociatia are ca scop sa promoveze si sa protejeze drepturile si 

interesele scriitorilor membri ai asociatiei in relatiile cu 

autoritatile.



ASOCIAŢIA SEDRA 19179/A/2014 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 1848 NR. 

17A, BL. 9, SC. D, ET. 1, 

AP. 4, JUDEŢUL TULCEA

- promovării valorilor sociale, morale, a ideilor de normalitate şi 

toleranţă în societatea românească; - promovării ideii de 

implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, 

susţinerii ideii de solidaritate umană şi ajutorarea persoanelor 

aflate în dificultate, cu colectare de fonduri si donaţii; - 

sprijinirii materiale şi sociale a tinerilor şi copiilor identificaţi ca 

fiind talentaţi în anumite domenii de activitate, în vederea 

dezvoltării capacităţii acestora de a obţine performanţe în 

domeniile lor; - realizării de servicii directe destinate 

categoriilor sociale aflate în dificultate, prin înfiinţarea de 

unităţi de asistentă socială care vor oferi servicii socio-medicale 

(consiliere, consultanţă, instruire); - promovării şi apărării 

drepturilor şi libertăţilor omului, în principal a libertăţii 

conştiinţei şi a dreptului la libera exprimare; - promovării unui 

interes social, nepatrimonial în concordanţă cu legislaţia care 

guvernează prezenta asociaţie; - organizării şi desfăşurării de 

activităţi educative, activităţi de formare profesională continuă; 

- organizării de campanii, conferinţe, programe, seminarii de 

informare, consiliere şi consultanţă; - realizării unor studii de 

identificare şi evaluare a nevoilor într-o comunitate;

ASOCIATIA SENIORI ÎN 

ACTIUNE
15860/A/2013 TULCEA TULCEA

Mun. Tulcea, str. Isaccei 

nr.12, jud. Tulcea

Scopul Asociaţiei SENIORI ÎN ACŢIUNE este de reprezentare a 

intereselor pensionarilor din judeţul Tulcea,dezvoltarea 

durabilă a judeţului, promovarea turismului şi protecţia 

mediului.

ASOCIAŢIA SF. ECATERINA 

TULCEA
25224/A/2018 TULCEA EFORIE NORD

STR. POET ANDREI 

MUREŞANU NR.5, JUD. C-

ŢA

ASOCIATIA SF. SPIRIDON 10736/A/2009 DA TULCEA
COMUNA 

GRECI

ASOCIAŢIA SF. SPIRIDON 10736/A/2009 DA TULCEA GRECI STR.PRIMĂRIEI,NR.4

ASOCIAŢIA SF.ECATERINA-

TULCEA
15665/A/2007 DA TULCEA

localitatea 

Eforie Nord  

localitatea Eforie Nord ( 

oraş Eforie), str.Poet 

Andrei Mureşanu, nr.5, 

judeţ Constanţa

- dezvoltarea economică , culturală şi socială , promovarea şi 

apărarea drepturilor şi libertăţilor omului , promovarea 

sănătăţii , educaţiei , ştiinţei , artelor , tradiţiilor , culturii , 

prezervarea monumentelor culturale , asistenţa socială , 

ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor , asistenţa oamenilor 

dezavantajaţi fizic , a copiilor şi a persoanelor în vârstă , 

activitatea de tineret , sporirea cunoaşterii şi participării civice , 

protejarea mediului şi naturii , sprijinirea religiei şi valorilor 

umane , susţinerea bunăstării sociale , sprijinirea lucrărilor 

publice şi infrastructurii , sprijinirea sportului .Acest lucru va fi 

posibil prin atragerea factorilor locali interesaţi în dezvoltarea 

judeţului cât şi prin accesarea de fonduri din diverse surse 

pentru implementarea de proiecte cu efecte benefice pe 

diverse planuri .

Art.7  din Statut se 

completează cu alineatul 

3  care va avea următorul 

cuprins:

Art.7 din statut   se 

completează  cu alineatul 

4 care va avea următorul  

cuprins:

ASOCIATIA SF.SPIRIDON 10736/A/2009 TULCEA
COMUNA 

GRECI

COMUNA GRECI, JUDET 

TULCEA

Dezvoltarea economica, culturala si sociala, promovarea si 

apararea drepturilor si libertatilor omului, promovarea 

sanatatii, educatiei, stiintei, artelor, traditiilor, culturii, 

prezervarea monumentelor culturale, asistenta sociala, 

ajutorarea saracilor si defavorizatilor, asistenta oamenilor 

dezavantajati fizic, a copiilor si a persoanelor in varsta, 

activitatea de tineret, sporirea cunoasterii si participarii civice, 

protejarea mediului si naturii, sprijinirea religiei si valorilor 

umane, sustinerea bunastarii sociale, sprijinirea lucrarilor 

publice si infrastructurii, sprijinirea sportului.



ASOCIAŢIA SFÂNTA MARIA 

- OCROTITOAREA CELOR 

NECĂJIŢI

21149/A/2015 TULCEA SAT DĂENI

SAT DĂENI, COMUNA 

DĂENI, STR. BISERICII 

NR.7, JUDEŢUL TULCEA

Scopul asociaţiei sus-menţionate îl constituie promovarea 

activităţilor sociale, de sprijin social pentru copii, bătrâni si 

pentru mame si personae neglijate sau abuzate fizic si psihic. 

Asociaţia va acorda sprijin material, financiar si moral, adăpost 

persoanelor fara adăpost, persoanelor cu venituri mici sau fara 

venituri. Va acorda consiliere si sprijin moral si educativ pentru 

prevenirea comportamentelor deviante ( acolism, dependenta 

de droguri, s.a.) Asociaţia va organiza evenimente sociale, 

culturale, sducative pentru toate categoriile sociale. Va susţine 

financiar familiile si persoanele care au nevoie de medicamente 

si nu dispun de fonduri ca sa si le cumpere. Va susţine copii 

orfani sau din familii cu venituri mici, pentru educarea lor si 

dezvoltarea lor psihica si fizica armonioasa si creştina,

ASOCIATIA SFINTELE 

MUCENITE ECATERINA SI 

FILOFTEIA

22774/A/2017 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. AURELIANĂ 

NR.10, JUDEŢ TULCEA

Asociaţia „ASOCIAŢIA SFINTELE MUCENITE ECATERINA SI 

FILOFTEIA^' este non-profit si are ca scop principal al activitătii 

sale exclusiv umanitare, acordarea unui sprijin eficient prin 

donaţii în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani, prestări 

servicii, diferitelor categorii sociale defavorizate, fără deosebire 

de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, 

respectând legile in vigoare.

ASOCIAŢIA SFIŞTOFCA ART 

ASSOCIATION
6/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

TRANDAFIRILOR NR.6, 

JUD. TULCEA

Promovarea activităţilor artistice, culturale din România şi alte 

ţări europene şi din afara UE; Turism cultural; Organizarea de 

expoziţii de artă adăpostite şi în aer liber; Organizarea de 

expoziţii, tabere de vară, seminarii, workshop-uri, mici târguri 

cu obiecte de artă şi meşteşugăreşti, etc; Promovarea 

principiilor ecologice şi sustenabile în construcţia de locuinţe în 

cadrul Deltei Dunării, promovarea folosirii alternativelor 

ecologice pentru energie electrică şi termică pentru locuinţe. 

Promovarea protecţiei mediului, a faunei şi florei sălbatice din 

Delta Dunării şi în general. Consiltanţă legată de promovarea 

artei şi artiştilor români şi străini; Consultanţă în arhitectură şi 

arhitectura peisagistică cu soluţii alternative de obţinere şi 

folosire a energiei ecologice. Organizarea de târguri şi expoziţii 

în vederea promovării artei şi artiştilor şi a artei populare 

autentice, în ţară şi străinătate.

ASOCIAŢIA SOCIAL - 

CULTURALĂ "EMANOIL ŞT. 

BOGATU"

2197/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SĂLCIILOR 

NR.10, CAMERA 1, 

JUDEŢUL TULCEA

Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul derulării de 

activităţi socio - culturale de interes general, comunitar.



ASOCIAŢIA SOCIAL 

CULTURALĂ RADU 

TUDORAN - "TOATE 

PÂNZELE SUS"

3090/A/2012 TULCEA
COMUNA 

MALIUC

COMUNA MALIUC, 

COMPLEX HOTEL SALCIA 

MALIUC, CAMERA NR.4, 

JUDEŢUL TULCEA

Promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului, 

atât în plan naţional cât şi internaţional, în conformitate cu 

prevederile Constituţiei României şi Declaraţiei Universale a 

ONU, în acord cu experienţele şi rezultatele cercetărirlor de 

antropologie social - culturală şi creştină, dar şi în ceea ce 

priveşte implementarea actelor normative ce prevăd apărarea 

acestor drepturi atât în plan naţional cât şi internaţional, la care 

statul român este parte sau a aderat; îmbunătăţirea nivelului 

de viaţă în familie, prin asigurarea şi protecţia drepturilor 

omului, a sănătăţii, a ocupării unui loc de muncă, protecţia 

consumatorului, în conformitate cu standardele naţionale şi 

internaţionale, promovarea drepturilor omului şi asigurarea 

asistenţei şi reprezentării în cauzele pentru care asociaţaia se 

sesizează din oficiu sau la cererea cetăţenilor, dezvoltarea, 

identificarea şi implementarea de programe / proiecte de 

dezvoltare, de promovare a turismului, a tradiţiilor şi a 

folclorului românesc, de promovare a imaginii cetăţenilor şi 

statului român, de reinserţie socială, de dezvoltare şi aplicare a 

mijloacelor moderne din antropologia social-culturală şi 

creştină, de educaţie morală, civică, precum şiu în ceea ce 

priveşte realizarea actului de justiţie; publicarea de buletine şi 

broşuri informative, sau alte publicaţii, organizarea de 

conferinţe, seminarii şi mese rotunde precum şi colaborarea cu 

mass-media în scopul informării publicului / cetăţenilor; sprijin, 

asistenţă şi consiliere pentru familiile aflate în dificultate, 

orientare spre mediere a stărilor conflictuale în vederea 

combaterii violenţei domestiuce; prevenirea şi combaterea 

oricăror forme de discriminare.

ASOCIAŢIA SOCIAL-

FILANTROPICĂ 

ARHIMANDRIT ROMAN 

SORESCU

14016/A/2011 TULCEA NICULIŢEL

COMUNA NICULIŢEL, JUD. 

TULCEA, MĂNĂSTIREA 

COCOŞ

1. apărarea, promovarea şi consolidarea valorilor creştin-

ortodoxe, în spaţiul vieţii publice; 2. îmbunătăţirea calităţii 

vieţii persoanelor cu handicap, o mai bună integrare socială a 

lor, ridicarea nivelului spiritual-moral în rândul acestora şi nu 

numai, cu ajutorul şi prin intermediul sistemului educaţional şi 

al bisericii, promovarea unui mod de viaţă sănătos prin 

protejarea şi păstrarea mediului; 3. consolidarea valorilor 

creştin-ortodoxe prin activităţi cu caracter interetnic şi 

intercultural.

ASOCIAŢIA SOCIETATEA 

ŞTIINŢIFICĂ "ORION"
146/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SABINELOR, 

NR.21, BL.C1, SC.C, ET.10, 

AP.42, JUD. TULCEA

Scopul ASOCIAŢIEI SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ „ORION" este: 

identificarea, dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor ştiinţifice, 

tehnice, culturale, artistice şi sportive ale tinerilor, cetăţenilor; 

de promovarea valorilor morale şi sociale ale acestora şi 

afirmarea lor într-o societate în continuă schimbare.

ASOCIATIA SPERANTA DE 

A INVINGE
24197/A/2016 TULCEA MACIN STR. DRAGOS VODA, NR.2

Schimbarea destinului persoanelor cu dizabilităţi, promovând 

conceptul de viaţă, independeţă pentru toţi şi participarea 

neângrădită la viaţa socială.Identificarea şi ajutorarea copiiilor 

cu probleme de sănătate, recuperarea copiilor neadaptaţi şi a 

celor cu dizabilităţi, a bătrânilor neajutoraţi; integrarea 

acestora la standardele unei societăţi civilizate, precum şi 

ajutorarea famililor nevoiaşe, a bătrânilor şi a altor persoane 

care necesită ajutor.									

ASOCIATIA SPERANTA DE 

MAINE
15914/A/2013 TULCEA ISACCEA

1DECEMBRIE,NR.91,BL.60

,SC.A,AP.11

Normal;Dezvoltarea economicã, culturalã ºi socialã, 

promovarea ºi apãrarea drepturilor ºi libertãþilor omului, 

promovarea sãnãtãþii, educaþiei, ºtiinþei, artelor, tradiþiilor, 

culturii, prezeravarea monumentelor culturale, asistenþã 

socialã, ajutorarea sãracilor ºi defavorizaþilor, asistenþa 

oamenilor dezavantajaþi fizic, a copiilor ºi a persoanelor în 

vârstã, activitatea de tineret, sporirea cunoaºterii ºi participãrii 

civice, protejarea mediului ºi naturii, sprijinirea religiei ºi 

valorilor umane, susþinerea bunãstãrii sociale, sprijinirea 

lucrãrilor publice ºi infrastructurii , sprijinirea sportului .



ASOCIAŢIA SPERANŢA 

TINEREŢII
13567/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. GĂRII NR.2, 

BL.1, DEMISOL, JUD. 

TULCEA

Prormovarea, susţinerea, realizarea şi coordonarea de activităţi 

în vederea sprijinirii tinerilor cu iniţiativa dar şi la dezvoltarea 

regiunii din punct de vedere economic, social, educaţional, 

cultural, ecologic, turistic.

ASOCIATIA SPITALUL 

JUDETEAN DE URGENTA 

TULCEA

5001/A/2007 TULCEA TULCEA STR.1848, NR.32

a)imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica 

in scopul acordarii de servicii medicale de calitate in scopul 

cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;

Asociatia Sport Club Noua 

Generatie Macin
16800/A/2011 TULCEA MACIN

STR.1 DECEMBRIE , BL. 

17,SC.A, ET.3,AP.12

Consta în organizarea si promovarea tinerilor în urmatoarele 

ramuri sportive: arte martiale, badminton, fitness, fotbal, fotbal-

tenis, handbal, orientare, tenis, tenis de masã, sah, table, volei, 

etc. pe plan local, precum si afirmarea acestora în plan national

Se va elimina abrevierea 

„etc.”din cuprinsul art.6 

din statut

ASOCIAŢIA SPORT CLUB 

SĂGEATA STEJARU
15766/A/2012 TULCEA STEJARU

COMUNA STEJARU , 

INCINTA PRIMĂRIEI , 

JUDEŢ TULCEA

desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele ramuri 

sportive: fotbal, arte marţiale ( toate stilurile şi formele 

existente), karate ( toate stilurile şi formele existente); 

taekwondo ( toate stilurile şi formele existente), judo, 

culturism, haltere, lupte, box, dans sportiv, gimnastică, înot, 

biliard, bowling, volei, bridge, scrimă, ciclism, baschet, fotbal, 

tehnic de câmp şi tenis de masă

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ " 

ŞOIMII" TOPOLOG
11615/A/2009 TULCEA TOPOLOG

COMUNA TOPOLOG , 

JUDEŢ TULCEA

Scopul Asociaţiei Sportive ŞOIMII Topolog îl constituie 

desfăşurarea de activităţi sportive , respectiv selecţionarea , 

iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu , 

participarea la competiţii sportive interne şi internaţionale , 

precum şi alte activităţi conexe acestora

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

"DANUBIUS - 2012" 

TULCEA

2348/A/2012 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. BABADAG, 

NR.142, JUD. TULCEA

(l) Scopu! asociaţiei îl constituie punerea în comun a 

intereselor, cunoştinţelor şi mijloacelor necesare în plan juridic, 

economic şi administrativ, pentru existenţa şi dezvoltarea 

activităţilor sportive şi recreative la nivelul Penitenciarului 

Tulcea, Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor, precum şi între alte instituţii şi asociaţii pe plan 

local, naţional şi internaţional.

ASOCIATIA SPORTIVA 

"MINERUL MAHMUDIA"
1445/A/2001 TULCEA

COM. 

MAHMUDIA

IN INCINTA CLADIRII 

SITUATA PE TERENUL DE 

SPORT DIN COMUNA

-a) sa forrmeze, sa dezvolte si sa organizeze activitatea de 

atletism, fotbal, volei, handbal, baschet, tenis, oina, box, caiac-

canoe, lupte, arte martiale, tenis de masa de interes comunal 

sub toate formele sale (copii, juniori, tineret, seniori, feminin);

ASOCIATIA SPORTIVA 

"RASARITUL" SULINA
3192/A/2005 TULCEA ORAS SULINA

STR. A III-A, NR.242, SC. B, 

AP.15

-sprijina dezvoltarea sportului si a activitatii de tineret la nivel 

local, judetean si national .

ASOCIATIA SPORTIVA 

"TELECOM" TULCEA
1833/A/2001 TULCEA TULCEA STR.G.CORNELIU, NR.302

Este de a creea cadru organizatoric pentru activitatea sportiva 

si de agrement in cadrul

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

"VIITORUL" FRECĂŢEI
900/A/2013 TULCEA FRECĂŢEI

LA PRIMĂRIA COMUNEI 

FRECĂŢEI, LOCALITATEA 

FRECĂŢEI, COMUNA 

FRECĂŢEI, JUDEŢUL 

TULCEA, STR. PRINCIPALĂ 

NR.63, CAMERA NR.4

Scopul Asociaţiei îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive 

(fotbal, handbal, volei, tenis de masă, tenis de câmp, atletism, 

baschet, ciclism), respectiv selecţionarea, iniţierea şi pregătirea 

de sportivi în acest domeniu, participarea la competiţii sportive 

interne şi internaţionale, precum şi alte activităţi conexe 

acestora.

ASOCIATIA SPORTIVA A 

PESCARILOR DE RAPITORI
2183/A/2005 TULCEA

COM. 

MURIGHIOL, 

JUD. TULCEA

-de a se gospodari, in conformitate cu legea si reglementarile 

emise in acest scop, fondurile de vanatoare si de pescuit 

primite in gestiune, concesionare, asigurând si protejând in 

acest fel, posibilitatea ca membrii sai sa practice pescuitul si 

vânatoarea sportiva ca modalitate de petrecere a timpului liber 

si de conservare a biodiversitatii faunei salbatice si a 

echilibrului in natura.

ASOCIATIA SPORTIVA A 

PESCARILOR DE RAPITORI - 

SUCURSALA MILA 23

2187/A/2005 TULCEA
SAT MILA 23, 

COM. CRISAN
-



ASOCIATIA SPORTIVA 

ACADEMICA 2014 TULCEA
1476/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

PODGORIILOR NR.31, 

BL.C, SC.B, ET.3, AP.15, 

JUDEŢ TULCEA

Scopul Asociaţiei Sportive Academica 2014 Tulcea îl constituie : 

desfăşurarea de activităţi sportive pe ramura de sport - 

FOTBAL, prin : selecţia, iniţierea şi pregătirea de sportivi în 

acest domeniu şi participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale. Respectând toate regulamentele şi 

instrucţiunile Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, 

precum şi ale Federaţiilor de specialitate, în condiţiile Legii 

Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000 şi a H.G. 884/2001 - 

Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr.69/2000.

ASOCIATIA SPORTIVA 

ARRUBIUM MACIN
20442/A/2015 TULCEA MACIN

STR. BRAILEI, 

NR.2(INCINTA SALII DE 

SPORT)

Organizarea şi promovarea tinerilor în următoarele ramuri de 

sport: fotbal, box,dans sportiv, gimnastică, volei, ciclism, 

baschet,handbal, fotbal în sală, tenis, atletism, culturism, sah, 

table, activităţi cultural sportive .

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ BAIA 

TULCEA
11613/A/2009 TULCEA COMUNA BAIA

COMUNA BAIA , 

STR.REPUBLICII , NR.3

Scopul Asociaţiei Sportive Baia Tulcea este de a desfăşura 

activităţi sportive în următoarele ramuri sportive: fotbal, arte 

marţiale (toate stilurile şi toate formele existente), karate 

(toate stilurile şi toate formele existente), taekwondo (toate 

stilurile şi toate formele existente), judo, culturism, haltere, 

lupte, box, dans sportiv, gimnastică, înot, biliard, bowling, volei, 

bridge, scrimă, ciclism, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp 

şi tenis de masă

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

C.E.R.C.
2346/A/2012 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.22, BL.B3, SC.A, ET.4, 

AP.17, JUD. TULCEA

(1) Scopul Asociaţiei Sportive C.E.R.C. îl constituie practicarea 

sportului, printr-o participare organizată, menită să exprime 

sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să 

stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de 

rezultate în competiţii de orice fel.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

CLUB SPORTIV DELTA 

FORCE TULCEA

19037/A/2015 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MICĂ NR.1, 

BL.M2, SC.D, ET.2, AP.5, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul il reprezintă participarea in competiţiile organizate de 

Federaţiile Naţionale pe ramura de sport in conformitate cu 

normativele emise de catre Ministerul Tineretului si Sportului.

ASOCIATIA SPORTIVA 

CLUBUL YAMATO DOJO 

TULCEA

734/A/2001 TULCEA TULCEA
STR.MIRCEA 

VODA,BL.38,SC.B,AP.4

Scopul principal al activitatii este indrumarea tinerelor talente 

in sport, practicarea JIU-JITSULUI,WU-SHUULUI si a altor 

discipline inrudite cu acestea respectand toate regulamentele 

si instructiunile Ministerului Tineretului si Sportului si a 

Federatiei Romane de Arte Martiale

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

GLORIA AGIGHIOL
778/A/2013 TULCEA SAT AGIGHIOL

SAT AGIGHIOL, CĂMINUL 

CULTURAL, CAMERA 

"GLORIA", COMUNA 

VALEA NUCARILOR, JUD. 

TULCEA

Asociaţia Sportiva Gloria Agighiol are ca scop organizarea si 

promovarea tinerilor in următoarele ramuri sportive : fotbal pe 

plan local, precum si afirmarea acestora in plan naţional.

ASOCIATIA SPORTIVA 

GRANITUL GRECI
16491/A/2014 TULCEA GRECI STR.BISERICII,NR.22

desfasurarea de activitati sportive în urmatoarele ramuri: 

fotbal, lupte, box, dans sportiv, gimnasticã, 

nataþie,volei,ciclism,baschet, handbal, fotbal în salã, 

tenis,culturism, haltere,biliard,bowling,bridge,scrimã,atletism, 

activitati cultural-sportive .

ASOCIATIA SPORTIVA 

JANDARMI DELTA TULCEA
1008/A/1996 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR.2 activitati de educatie fizica si sport

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

LAGUNA-CEAMURLIA
25041/A/2018 TULCEA

CEAMURLIA DE 

JOS

COMUNA CEAMURLIA DE 

JOS, STR. LUNGA NR.1, 

JUDEŢ TULCEA

îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive : fotbal, arte 

marţiale, înnot, ciclism, volei, tenis de câmp, tenis de masă, 

handbal, dans sportiv şi alte discipline sportive, respectiv 

selecţionarea, iniţierea şi pregătirea de sportivi în aceste 

domenii, participarea la competiţii sportive interne şi 

internaţionale, organizarea de cantonamente şi strategii de 

pregătire pentru sportive şi tehnicieni precum şi alte activităţi 

conexe acestora.



ASOCIATIA SPORTIVA 

PARTIZANUL LUNCAVITA
15747/A/2008 TULCEA LUNCAVITA

Practicarea educatiei fizice si a sportului (fotbal, handbal, volei, 

tenis ,etc) în toate formele sale, de catre jucatori, indiferent de 

statutul lor (amator sau profesionist),precum si activitati de 

interes educativ culturale.

ASOCIATIA SPORTIVA 

TELECOM TULCEA
2040/A/2001 TULCEA TULCEA

STR. GAVRILOV 

CORNELIU, NR. 302

este de a crea cadru organizatoric pentru activitatea sportiva si 

de agrement in cadrul Directiei de Telecomunicatii Tulcea, 

actionand pentru dezvoltarea si practicarea sportului de 

performanta, turism si de agrement in cadrul subunitatilor din 

D.Tc.Tulcea.

ASOCIATIA SPORTIVA 

TRIUMF CERNA
15645/A/2007 TULCEA

COMUNA 

CERNA
desfasurarea de activitati fotbalistice..

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

VIITORUL DELTA TULCEA
1346/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

MAHMUDIEI NR.154A, 

JUDEŢUL TULCEA

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ VIITORUL DELTA TULCEA are drept scop 

promovarea si desfăşurarea da activităţi sportive care sa 

contribuie la dezvoltarea regiunii SUD-EST din punct de vedere 

economic şi social.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

VIITORUL TULCEA
776/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MISTRIEI 

NR.24, JUDEŢUL TULCEA

este practicarea sportului, printr-o participare organizată, 

menită să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul 

spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la 

obţinerea de rezultate în competiţii de orice fel.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ 

VOINŢA BEŞTEPE
26340/A/2018 TULCEA

COMUNA 

BEŞTEPE

COMUNA BEŞTEPE, STR. 

TULCEI NR.64, JUDEŢUL 

TULCEA

Scopul asociaţieiîl constituie desfăşurarea de activităţi sportive 

în următoarele ramuri sportive : fotbal, lupte greco-romane şi 

libere, judo, box, dans sportiv, gimnastică, nataţie, volei, 

ciclism, baschet, handbal, fotbal în sală, tenis, culturism, 

haltere, biliard, bowling, bridge, scrimă, arte marţiale, orientare 

turistică, perscuit sportiv, precum şi activităţi de interes 

educativ-cultural (ansambluri artistice, dans, etc.).

ASOCIAŢIA SPRIJIN FĂRĂ 

FRONTIERE
23702/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. TRAIAN 

NR.21, JUDEŢ TULCEA

Scopul asociaţiei sus-menţionate este acela de a se asocia in 

scopul de a sprijini familiile si persoanele nevoiaşe din 

România.

ASOCIAŢIA STRUCTURI 

SUSTENABILE
24068/A/2016 TULCEA MINERI

LOCALITATEA MINERI, 

STR. ISACCEI NR.84, JUD. 

TULCEA

Scopul Asociaţiei este de interes general şi constă în 

promovarea unui stil de viata sustenabil prin crearea unor 

comunităţi durabile din punct de vedere ecologic, energetic, 

socio-cultural şi economic.

ASOCIATIA STUDENTILOR , 

ABSOLVENTILOR SI 

LICENTIATILOR IN 

SPIHOLOGIE (A.S.A.L.P. 

TULCEA)

5008/A/2007 TULCEA TULCEA

STR. I.L.CARAGIALE, NR.1, 

BL.A1, SC.C, AP.4, JUD. 

TULCEA

- de a apara drepturile si de a sustine interesele studentilor, 

absolventilor si licentiatilor in psihologie si de a promova 

dezvoltarea psihologiei ca stiinta si profesie, avand ca finalitate 

cresterea calitatii vietii umane si a eficientei.

ASOCIAŢIA STUFICOLA 

JURILOVCA
15904/A/2013 TULCEA SAT JURILOVCA

SAT JURILOVCA , 

STR.BERZEI,NR.1, 

COMUNA JURILOVCA 

,JUDEŢ TULCEA

susţinerea şi cooperarea persoanelor ce valorifică resursele 

stuficole, din judeţele Tulcea şi Constanţa, zona generic 

denumită şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi unde aceştia 

desfăşoară activităţi ce au ca obiect valorificarea resurselor 

stuficole;Asigurarea unei cât mai bune colaborări cu autorităţile 

publice locale şi organismele guvernamentale în ceea ce 

priveşte iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de 

dezvoltare, cooperare economică şi participarea în structurile 

de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea 

Europeană;

ASOCIAŢIA STUFICOLA 

VIŞINA
15903/A/2013 TULCEA

SAT JURILOVCA 

, COMUNA 

JURILOVCA

SAT JURILOVCA, 

STR.BERZEI , NR.1 , JUDEŢ 

TULCEA

susţinerea şi cooperarea persoanelor ce valorifică resursele 

stuficole, din judeţele Tulcea şi Constanţa, zona generic 

denumită şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi unde aceştia 

desfăşoară activităţi ce au ca obiect valorificarea resurselor 

stuficole;asigurarea unei cât mai bune colaborări cu autorităţile 

publice locale şi organismele guvernamentale în ceea ce 

priveşte iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de 

dezvoltare, cooperare economică şi participarea în structurile 

de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea 

Europeană;



ASOCIAŢIA SWEET PEOPLE 20136/A/2015 TULCEA TULCEA
STR. MIRCEA VODĂ, NR. 

116

Scopul principal al Asociaţiei este următorul: derularea de 

acţiuni care să vizeze apărarea intereselor, ajutorarea, 

educarea si sprijinul sub diferite forme, acordat copiilor si 

tinerilor, care suferă de următoarele: diabet, boala celiac si 

afecţiuni conexe.

ASOCIATIA 

TAXIMETRISTILOR DIN 

MUNICIPIUL TULCEA

558/A/2003 TULCEA TULCEA

ALEEA ALBATROS, NR.4, 

BL. C.6, SC. B, AP.3, JUD. 

TULCEA

-buna desfasurare a taximetriei in mun. Tulcea ;

ASOCIATIA TENIS DE 

CAMP "TENIS CLUB 3000"
9053/A/2008 TULCEA TULCEA

TULCEA STR.ISACCEA, 

NR.34B, BL.57, SC.C, ET.P, 

AP.1

Organizarea si promovarea tenisului pe plan local si afirmare pe 

plan national si international.

ASOCIATIA TIC-PITIC 5012/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. PODGORIILOR, 

NR.73

-este de organizare si desfasurare de activitate la nivel 

prescolar.

ASOCIATIA TINERI PENTRU 

ROMANIA
2849/A/2004 TULCEA TULCEA STR. OACII, NR.81

-dezvoltarea economica, culturala si sociala, promovarea si 

apararea drepturilor si libertatilor omului, promovarea 

sanatatii, educatiei si stiintei artelor, traditiilor, culturii, 

prezervarea monumentelor culturale, asistenta sociala, 

ajutorarea saracilor si defavorizatilor,, asistenta oamenilor 

dezavantajati fizic, a copiilor si a persoanelor in varsta, 

activitatea de tineret, sporirea cunoasterii si participarii civice, 

protejarea mediului si naturii, sprijinirea religiei si valorilor 

umane, sustinerea bunastarii sociale, sprijinirea licrarilor 

publice si infrastructurii, sprijinirea sportului.

ASOCIATIA TINERI PENTRU 

VIITOR-FILIALA TULCEA
4012/A/2006 TULCEA TULCEA STR. VOINICULUI, NR.12 -promoveaza actiuni de tineret si pentru tineret;

ASOCIATIA TINERILOR 

FERMIERI DIN CASIMCEA
27535/A/2019 TULCEA

SAT RĂZBOIENI, 

COMUNA 

CASIMCEA

STR.BISERICII, NR.2 

CAMERA 1,

identifica reprezenta şi promova sistematic şi unitar interesele 

membrilor săi, economic, tehnic şi juridic, precum şi acţiunile 

de cooperare ale membrilor în vederea formării unei reţele de 

produse în sectorul vegetal prin promovarea tehnologiilor şi 

practicilor moderne în producţia vegetală şi de marketing, 

specifice acestei producţii, prin integrarea producţiei, în scopul 

promovării şi valorificării superioare a produselor.

ASOCIAŢIA TINERILOR 

FERMIERI DIN JUDEŢUL 

TULCEA

519/A/2012 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. CÂMPULUI 

NR.26, JUDEŢUL TULCEA

Scopul Asociaţiei îl reprezintă promovarea, reprezentarea, 

susţinerea şi apărarea intereselor economice, tehnice şi juridice 

ale membrilor săi, în raporturile cu instituţiile publice, sindicate 

şi patronate, precum şi în raporturile cu alte entităţi juridice 

naţionale şi internaţionale. Asociaţia este reprezentantul 

profesional al tinerilor fermieri a cooperativelor lor şi entităţilor 

care activează în sectorul agricol din judeţul Tulcea. Asociaţia 

reprezintă interesele membrilor săi respectând totodată 

interesele consumatorilor şi promovând principiile concurenţei 

loiale.



ASOCIATIA TOTAL 

ECOTECH ZOOFERMA
9049/A/2008 TULCEA

SAT MALCOCI, 

COMUNA 

NUFARU

SAT MALCOCI, COMUNA 

NUFARU, NR.1, JUD. 

TULCEA

DE A INTREPRINDE ACTIUNI MENITE SA INCURAJEZE 

DEZVOLTAREA AGRICULTURII LA SATE, DE A INCURAJA TINERII 

SA DEZVOLTE AFACERI IN AGRICULTURA SI DE A ASIGURA UN 

CLIMAT PROPICE DEZVOLTARII ACESTORA IN SPATIUL U.E., 

INCURAJAREA TINERILOR IN AGRICULTURA ECOLOGICA PRIN 

ORGANIZAREA DE SEDINTE DE INITIERE IN AGRICULTURA DE 

ORIGINE BIOLOGICA, CRESTEREA SI INTARIREA COEZIUNII 

ASOCIATIEI PRIN INTALNIRI SI IESIRI PERIODICE IN TEREN, 

STUDIEREA, MONITORIZAREA SI INITIEREA DE ACTIUNI DE 

STUDII PRIVIND PRODUSELE DE ORIGINE BIOLOGICA SI 

COMBATEREA PRODUSELOR MODIFICATE GENETIC, 

IDENTIFICAREA SI OBTINEREA SURSELOR DE FINANTARE 

PENTRU CONCESIONAREA SI REIMPADURIREA TERENURILOR 

DEGRADATE, SPRIJINIREA STRUCTURILOR DE CONTROL ALE 

STATULUI IN ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI, SUSTINEREA 

DE CONFERINTE SI SEMINARII PE TEME DE AGRICULTURA SI 

PRODUSELOR AGRICOLE, CREAREA UNEI BAZE DE DATE PE SITE-

UL ASOCIATIEI PRIVIND POLUAREA, SITUATIA JURIDICA A 

TERENURILOR, IDENTIFICAREA DE SURSE DE FINANTARE ETC., 

ACESTE DATE VOR FI PUSE LA DISPOZITIA TUTUROR 

ASOCIATILOR SI ORGANIZATIILOR DE PROFIL CARE DORESC SA 

FACA INVESTITII IN AGRICULTURA DIN RAZA DE ACTIVITATE A 

ASOCIATIEI, ORGANIZARI DE TARGURI SI EXPOZITII DE PROFIL, 

PROMOVAREA ENERGIEI ECOLOGICE, ORGANIZAREA DE 

SPECIALIZARI SI PERFECTIONARI PE PROFIL AGRICOL, 

CONSULTANTA PENTRU DEZVOLTAREA UNEI AFACERI IN 

DOMENIUL AGRICOL, SUSTINEREA MEMBRILOR AGRICULTORI 

DIN ASOCIATIE PENTRU ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE, 

ASOCIAŢIA TRADIŢIONAL 

MOESIS
18605/A/2014 TULCEA

COM. GRECI , 

JUD. TULCEA 
STR. Valea cu Tei, nr. 7

Dezvoltarea economică , culturală şi socială, promovarea şi 

apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea 

sănătăţii, educaţiei ,ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii, 

prezervarea monumentelor culturale , asistenţă socială , 

ajutorarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor 

dezavantajaţi fizic, a copiilor şi a persoanelor în vârstă, 

activitatea de tineret, sporirea cunoaşterii şi participării civice, 

protejarea mediului şi naturii , sprijinirea religiei şi valorilor 

umane , susţinerea bunăstării sociale, sprijinirea lucrărilor 

publice şi infrastructurii, sprijinirea sportului.

se completează cu 

punctul 8 si punctul 9 , 

astfel :  In privinţa 

sprijinirii producerii si 

promovării produselor 

alimentare tradiţionale si 

ecologice, precum si a 

produselor alimentare 

obţinute conform 

reţetelor consacrate 

romaneşti

ASOCIATIA TROESMIS 

TURCOAIA
15932/A/2013 TULCEA TURCOAIA

desfasurarea de activitati sportive în ciclism , 

baschet,handbal,fotbal în sala, 

tenis,culturism,haltere,biliard,bowlind,bridge,scrima,atletism, 

activitati cultural-sportive.

ASOCIAŢIA TRUFARILOR 

DOBROGENI
26273/A/2018 TULCEA

SAT SLAVA 

RUSĂ, 

COMUNA 

SLAVA 

CERCHEZĂ

STR.MARE, NR.404, 

CAMERA NR.1

de a încuraja căutătorii de trufe si comerţul trufelor şi de a 

sprijini dezvoltarea socio - economică a comunităţii, informând 

organizaţiile si instituţiile internaţionale despre îndeplinirea 

obiectivelor propuse.

ASOCIATIA UMANISTA A 

RUSILOR DIN ROMANIA
9078/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA POTCOVARI NR. 

1, BLOC TAVS, SCARA C, 

DEMISOL

unirea membrilor sai in apararea si exercitarea drepturilor la 

pastrarea si dezvoltarea edentitatii etnice, lingvistice, culturale, 

pe plan local, precum si afirmarea acesteia pe plan national si 

international



ASOCIATIA UMANITARA 

PRO ETERNITATEA-

TULCEA

1981/A/2008 TULCEA TULCEA
TULCEA STR.ETERNITATII 

NR.31

Asociatia are ca principal scop desfasurarea unor activitati in 

domeniul protectiei copilului, batranilor, a familiilor 

defavorizate economico-social, reintegrarea sociala a 

detinutilor, sustinerea psiho-economica a bolnavilor de cancer, 

HIV si SIDA, ce duc la sustinerea dezvoltarii persoanelor 

defavorizate si in concordanta cu legislatia in vigoare, precum si 

incurajarea si sustinerea economica a activitatilor cultural-

educative a tipariturilor de carti si reviste. Actiunile caritabile 

ale asociatiei pot avea in vedere si alte categorii de persoane 

aflate in dificultate. Asociatia va organiza colecte de bunuri 

materiale si banesti; va intocmi proiecte pebntru atragerea de 

fonduri locale, nationale si internationale, pentru ajutorarea 

bolnavilor (de boli incurabile) a copiilor, somerilor tineri si 

varstnici, familiilor aflate in dificultate, pensionarilor, 

detinutilor, rromilor precum si a unor nevoi majore ale unor 

comunitati locale, generate de vreo catastrofa naturala si a 

altor categorii sociale defavorizate, distribuirea bunurilor 

facandu-se in baza unor anchete sociale, documente de 

indentificare si documente medicale(in cazul bolnavilor), si a 

diplomelor obtinute (in cazul de performanta la invatatura, 

concursuri si olimpiade).

ASOCIATIA UNITATE 

PENTRU SANATATE
12808/A/2011 DA TULCEA oras Isaccea

str. Mircea Vodă, nr.8, 

bl.60,sc.B, et IV, ap.20

Este acela de a ne asigura că niciunui pacient nu -i este refuzat 

dreptul de a fi : - corect informat, -competent tratat, - complet 

despăgubit pentru prejudiciile materiale şi morale ce -i sunt 

produse datorită malpraxisului medical şi a deficienîelor 

administrative survenite în furnizarea de servicii şi îngrijiri 

medicale.

ASOCIAŢIA UNITATE 

PENTRU SĂNĂTATE
12808/A/2011 DA TULCEA ISACCEA

ISACCEA, STR. 1 

DECEMBRIE NR.25, JUD. 

TULCEA

Este acela de a ne asigura că niciunui pacient nu îi este refuzat 

dreptul de a fi : - corect informat, -competent tratat, - complet 

despăgubit pentru prejudiciile materiale şi morale ce îi sunt 

produse datorită malpraxisului medical şi a deficienţelor 

administrative survenite în furnizarea de servicii şi îngrijiri 

medicale.

ASOCIAŢIA UNIVERSUL 

PITICILOR SIBELL
22951/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.33, BL.20, PARTER, 

CAMERA 3, JUD. TULCEA

- promovării valorilor sociale, morale, a ideilor de normalitate şi 

toleranţă în societatea românească; - promovării ideii de 

implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, 

susţinerii ideii de solidaritate umană şi ajutorarea persoanelor 

aflate în dificultate, cu colectare de fonduri şi donaţii; - 

sprijinirii materiale şi sociale a tinerilor şi copiilor indentificaţi 

ca fiind talentaţi în anumite domenii de activitate, în vederea 

dezvoltării capacităţii acestora de a obţine performanţe în 

domeniile lor; - realizării de servicii directe destinate 

categoriilor sociale aflate în dificultate, prin înfiinţarea de 

unităţi de asistenţă socială care vor oferi servicii socio-medicale 

(consiliere, consultantă, instruire); -	realizării de servicii 

educaţionale prin înfiinţarea de centre educaţionale cu 

activităţi de îngrijire zilnică pentru copii, inclusiv activităţi de 

îngrijire zilnică pentru copii cu deficienţe fizice, activităţi de tip 

şcoală după şcoală; - promovării şi apărării drepturilor şi 

libertăţilor omului, în principal a libertăţii conştiinţei şi a 

dreptului la libera exprimare; - promovării unui interes social, 

nepatrimonial în concordanţă cu legislaţia care guvernează 

prezenta asociaţie; - organizării şi desfăşurării de activităţi 

educative, activităţi de formare profesională continuă; - 

organizării de campanii, conferinţe, programe, seminarii de 

informare, consiliere şi consultanţă; - realizării unor studii de 

identificare şi evaluare a nevoilor într-o comunitate; - 

dezvoltarea întreprinderilor de economie socială; - promovarea 

unui Imediu sănătos prin desfăşurarea unor proiecte cu 

finanţare naţională, europeană sau internaţională; - iniţierii 

şi/sau participării la programe internaţionale care aduc 



ASOCIAŢIA VALORI 

DOBROGENE
12809/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. ELENA 

DOAMNA NR.17A, JUD. 

TULCEA

Promovarea valorilor umane, tehnice, sociale, economice şi 

culturale, indiferent de domeniul de activitate, precum şi 

susţienerea şi dezvoltarea factorilor ce condiţionează apariţia 

acestora.

ASOCIAŢIA 

VÂNĂTOREASCĂ ŞI 

PESCUIT SPORTIV 

CRÎNGUL

15926/A/2010 TULCEA SLAVA RUSĂ

COMUNA SLAVA 

CERCHEZĂ , SAT SLAVA 

RUSĂ , JUDEŢ TULCEA

conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes 

cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare 

a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv 

practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de 

petrecere a timpului liber de către membrii săi

ASOCIATIA VANATORILOR 

SI PESCARILOR SPORTII 

"ARTEMIS"

599/A/2000 TULCEA TULCEA
STR. GARII NR. 16 BL. 8 

FALEZA

De a gospodari in conformitate cu legea si reglementarile emise 

in acest sco, fondurile de vanatoare si pescuit primite in 

gestiune ,asigurand si protejand in acest fel posibilitatea ca 

membrii sai sa practice vanatoarea si pescuitul spotiv ca 

modalitati de petrecere a timpului liber precum si pentru 

conservarea biodiversitatii faunei salbatice si a echilibrului in 

natura.

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

"TAUC - ZEBIL"TULCEA

11172/A/2005 TULCEA ZEBIL

ÎN CADRUL CLĂDIRII 

„STAŢIE POMPARE” DIN 

INTERIORUL FERMEI 

PISCICOLE 

TAUC,JUD.TULCEA , 

LOCALITATEA ZEBIL

de a gospodări în conformitate cu legea şi reglementările emise 

în acest scop , fondurile de vânătoare şi pescuit , primite în 

gestiune , asigurând şi protejând în acest fel posibilitatea ca 

membrii săi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv ca 

modalităţi de petrecere a timpului liber precum şi pentru 

conservarea biodiversităţii faunei sălbatice şi a echilibrului în 

natură

ASOCIATIA VANATORILOR 

SI PESCARILOR SPORTIVI 

"VITAL"

1223/A/2000 TULCEA
COM. CHILIA 

VECHE

Asociatia este subiectul de drept constituit de 3 sau mai multe 

persoane care,pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara 

drept de restituire contributia materiala,cunostintele sau 

aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes 

general,comunitar sau,dupa caz,in interesullor, personal 

nepatrimonial

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

”VALEA TEILOR”

466/A/2021 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

VITICULTURII NR.2, JUDEŢ 

TULCEA

Scopul A.V.P.S. ”VALEA TEILOR” îl constituie conservarea 

biodiversităţii şi protecţia faunei de interes vânătoresc şi 

piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, 

prin gestionarea fondurilor de interes cinegetic şi practicarea 

vânătorii şi pescuitului sportiv exercitate în mod durabil, ca 

forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către 

membrii săi.

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

„GERMANO”

15928/A/2010 TULCEA BABADAG

LOCALITATEA BABADAG , 

STR.MIHAI VITEAZU , 

BL.57 

,SC.C,AP.14,JUD.TULCEA

conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes 

cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare 

a acesteia, prin vânătoare şi pescuit recreativ-sportiv practicate 

în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a 

timpului liber de către membrii săi.

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

CORMORANUL

14390/A/2011 TULCEA TULCEA

STR. STÂNJENELULUI, NR. 

6, BL.CIMONT , SC. C, 

ET.3, AP.63, JUD. TULCEA

Scopul Asociaţiei este gospodărirea în confomitate cu legea şi 

cu reglementările emise de acest scop, a fondului de vânătoare 

ăprimit în gestiune, asigurând şi protejând în acest fel 

posibilitatea ca membrii săi să practice vânătoarea şi pescuitul 

ca modalitate de petrecere a timpului liber şi de conservare a 

biodiversităţiifaunei sălbatice şi a echilibrului în natură pe 

findul de vânătoare atributi.

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

DUNĂREA CARCALIU

15804/A/2015 TULCEA MĂCIN
STR. 1 DECEMBRIE, NR. 

141

Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes 

vânătoresc şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de 

dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ 

–sportiv practicat în mod durabil , ca forme de odihnă active şi 

de petrecere a timpului liber de către membrii săi.

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR 

ŞI PESCARILOR SPORTIVI 

SĂLCIOARA

16816/A/2016 TULCEA JURILOVCA

COM.JURILOVCA,STR.IZV

OARELOR, NR.1, BL.33, 

SC.C PARTER, AP..5, 

JUDEŢ TULCEA

promovarea şi protejarea posibilităţilor de practicare a 

pescuitului sportiv şi a vânătorii, încurajarea petrecerii timpului 

liber şi a odihnei active, în vederea conservării biodiversităţii şi 

a echilibrului în natură



ASOCIATIA VANATORILOR 

SI PESCARILOR SPORTIVI 

STURZUL - AVPS STURZUL

28062/A/2019 TULCEA TELIŢA

LOCALITATEA TELIŢA, 

STR. LALELELOR NR.6, 

JUDEŢ TULCEA

îl reprezintă asigurarea şi protejarea posibilităţilor de practicare 

a vânătorii şi pescuitului sportiv, ca modalităţi de odihnă activă 

şi petrecere a timpului liber pentru membrii săi, în spiritul 

conservării biodiversităţii şi echilibrului în natură.

ASOCIATIA VANATORILOR 

SI PESCARILOR SPORTIVI 

UZLINA

1485/A/2004 TULCEA

SAT UZLINA, 

COM. 

MURIGHIOL

- de a asigura si proteja posibilitatile de practicare a vanatorii 

si/sau pescuitului sportiv ca modalitati de odihna active si de 

petrecere a timpului liber pentru membrii sai, in spiritul 

conservarii biodiversitatii si echilibrului in natura .

ASOCIATIA VANATORILOR 

SI PESCARILOR 

SPORTIVI"ARTEMIS" 2002 

 ( A.G.V.P.S. ARTEMIS 

2002)

3097/A/2002 TULCEA TULCEA
STR.ISACCEI, NR.15, BL.15 

A-15 B
a) apararea intereselor si drepturilor membrilor sai ;

ASOCIATIA VANATORILOR 

SI PESCARILOR 

SPORTIVI'ARTEMIS'

1224/A/2000 TULCEA TULCEA
STR.GARII NR.16,BL.8-

FALEZA

Asociatia este subiectul de drept constituit de 3 sau mai multe 

persoane care, pe baza unei intelgeri,pun in comun si fara 

drept de restituire contributia materiala,cunostintele sau 

aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes 

general,comunitar sau,dupa caz,in interesul lor personal 

nepatrimonial.

ASOCIATIA VANATOTILOR 

SI PESCARILOR SPORTIVI 

"VITAL" CHILIA VECHE 

JUDET TULCEA

598/A/2000 TULCEA CHILIA VECHE

De a gospodari in conformitate cu legea si reglementarile emise 

in acest sco, fondurile de vanatoare si pescuit primite in 

gestiune ,asigurand si protejand in acest fel posibilitatea ca 

membrii sai sa practice vanatoarea si pescuitul spotiv ca 

modalitati de petrecere a timpului liber precum si pentru 

conservarea biodiversitatii faunei salbatice si a echilibrului in 

natura.

ASOCIATIA VIATA 

ZAMBESTE
15749/A/2008 TULCEA LUNCAVITA

Este identificarea si ajutarea persoanelor aflate în dificultate, a 

copiilor si batrânilor bolnavi , aflati în situatie sociala precara, în 

scopul ocrotirii sanatatii si sustinerii intereselor lor educative, 

culturale, integrare socialã .

ASOCIAŢIA VICTORIA 

PECENEAGA
9410/A/2009 TULCEA PECENEAGA

de a acorda sprijin privind dezvoltarea social-culturală, 

păstrarea tradiţiilor şi a valorilor culturale, protejarea 

condiţiilor de mediu, sponsorizarea proiectelor care privesc 

dezvoltarea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor comunei, 

implicarea activă la nivel social prin activităţi şi programe de 

interes social, de grup, ori individuale.

ASOCIATIA VÎNATORILOR 

SI PESCARILOR SPORTIVI 

HERCINICA MACIN

8864/A/2012 TULCEA MACIN
STR.1DECEMBRIE,MICRO 

COMPLEX

conservarea biodiversitatii protectia faunei de interes cinegetic 

si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a 

acesteia, prin vânatoare si pescuit recreativ-sportiv practicate 

în mod durabil , ca forme de odihna activa si de petrecere a 

timpului liber de catre membrii sai

ASOCIATIA VOLEI CLUB 

DELTACONS TULCEA
1664/A/2001 TULCEA TULCEA STR. 14 NOIEMBRIE ,NR 3

Organizeaza si administreaza activitatea sportiva a clubului de 

volei;

ASOCIAŢIA VOLUNTARI 

PENTRU TINE
255/A/2021 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SPITALULUI 

NR.31, BL.19, SC.B, ET.2, 

AP.8, JUDEŢ TULCEA

Scopul asociaţiei constă în participarea activă la dezvoltarea 

bunăstării sociale şi morale a comunităţii.

ASOCIAŢIA WALK FOR 

DOGS 2017 / PLIMBARE 

PENTRU CÂINI 2017

414/A/2020 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

PODGORIILOR NR.108A, 

JUDEŢ TULCEA

Scopul principal al Asociaţiei îi reprezintă coordonarea, 

organizarea şi dezvoltarea activităţilor de protecţie, ajutorare şi 

salvare a animalelor, de gestionare a problemei câinilor fără 

stăpân, prin menţinerea sănătăţii şi stoparea înmulţirii 

necontrolate a acestora, creşterea numărului de animale 

adoptate şi a celor preluate de pe stradă, precum şi 

desfăşurarea de activităţi în domeniul protejării animalelor, 

naturii şi a mediului înconjurător, urmărind prin toate 

mijloacele şi pârghiiile legale realizarea acestui deziderat de 

interes general.

ASOCIAŢIA WORK AT 

HOME MOMS
16000/A/2014 TULCEA FRECĂŢEI

COMUNA FRECĂŢEI, 

JUDEŢUL TULCEA
Scopul ASOCIAŢIEI "WORK AT HOME MOMS" îl constituie:



ASOCIAŢIA WPG NATURE 17763/A/2014 TULCEA

TULCEA, 

SUBURBIA 

TUDOR 

VLADIMIRESCU

TULCEA, SUBURBIA 

TUDOR VLADIMIRESCU, 

STR. PLOPILOR, NR.63, 

JUDEŢUL TULCEA

Scopul infiintarii asociaţiei il constituie promovarea intereselor 

comunităţii locale, a tradiţiilor locale, a valorilor democratice si 

dezvoltarea conştiinţei civice prin infiintarea si susţinerea de 

grupuri de iniţiativa si acţiune, in contextul derulării de 

programe si stabilirii de relaţii de cooperare cu organizaţii, 

instituţii, persoane juridice si fizice din România si străinătate in 

următoarele domenii de activitate : dezvoltarea comunităţii 

locale prin crearea si punerea in practica a unor iniţiative 

economice si administrative locale, susţinerea si promovarea 

managementului pe plan local, a protecţiei mediului, 

agriculturii organice, a ecoturismului, social, invatamant, 

cultura si educaţie.

ASOCIAŢIA YATRUS SHELL 23374/A/2017 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.322, BL.A9, SC.A, 

AP.11, JUD. TULCEA

Asociaţia are scopul de a constitui si susţine o structura 

organizationala si comunicationala in vederea garantării 

practicării eficiente si raţionale a pescuitului si îmbunătăţirea 

condiţiilor de valorificare a produselor piscicole, implementarea 

unei strategii locale in Delta Dunării, Dunăre si Marea Neagra 

prin proiecte.

ASOCIATIA ZONALA DE 

EDUCATIA ADULTILOR 

ISACCEA

11/A/2008 TULCEA ISACCEA
MIRCEA VODA, NR10, 

BL.85, SC.E, AP.8

promovarea si dezvoltarea activitatilor de educatie permanenta 

care sa configureze alaturi de invatamantul formal - o societate 

a invatarii capabila sa asigure individului perfectionarea 

continua, profesionala si spirituala, pe tot parcursul vietii.

ASOCIATIA-CENTRUL 

INTERNATIONAL DE 

SERVICII INTEGRATE 

PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILA "AXIS MUNDI"

5019/A/2007 TULCEA TULCEA
STR. FRUMOASA, NR,1, 

SC.B, AP.4

-de a constitui retele regionale, nationale sau internationale, 

ori de a se intra in orice tip de colaborare utila scopului sau in 

domeniile : sector neguvernamental, cooperare regionala si 

internationala, cooperare transfrontaliera, social, furnizare de 

servicii sociale, cultural, culte, organizare de evenimente 

culturale, invatamant, politici de mediu si educatie ecologica, 

pentru punerea in valoare a mediului inconjurator si a 

mostenirii culturale, participarea la formarea Grupurilor de 

Actiune Locala in judet si regiune, acolo unde organizatia 

desfasoara activitati sau detine proprietati.

ASOCIATIA-CLUB SPORTIV 

KARATE-RYU FUDOSHIN
2209/A/2001 TULCEA TULCEA

STR. COMERTULUI, NR. 

11 C,LA SALA DE SPORT A 

LICEULUI PEDAGOCIC

ASOCIATII PESCARII DIN 

PLOPU
4030/A/2006 TULCEA

SAT PLOPU, 

COM. 

MURIGHIOL

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.

ASSOCIAŢIA NATURĂ ŞI 

TRADIŢIE
3511/A/2012 TULCEA SAT NUFĂRU

SAT NUFĂRU, COMUNA 

NUFĂRU, EXTRAVILAN, 

SES RUSCA KM.102, BRAŢ 

SFÂNTU GHEORGHE, JUD. 

TULCEA

Asociaţia este persoana juridica romana, fara scop patrimonial, 

neguvernamentala si apolitica, de interes general, potrivit 

dispoziţiilor legale si prevederile prezentului statut, constituita 

la libera iniţiativa a persoanelor ce desfăşoară activitatea de 

valorificare a stufului din jud. Tulcea si Constanta, zona generic 

denumita si Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

AUTO 2 SA 843/A/1999 TULCEA TULCEA STR. CHIPAROSULUI NR. 2 primeste contrib. in numerar de la membrii asoc

AVANTAJE 420/A/2000 TULCEA TULCEA STR. IL CARAGIALE NR. 20
accentuarea individualizarii ,experientei prescolare si scolare 

ptr. fiecare copil

AVPS EGRETA TULCEA 414/A/2000 TULCEA BABADAG STR. SMIRDAN NR. 4
apara interesele si drepturilor membrilor sai incheie contracte 

de gestionare a fondurilor de vinatoare

AVPS FORTUNA 822/A/1998 TULCEA TULCEA STR. BABADAG NR. 11
apararea intereselor si drepturilor membrilor sai , gestionarea 

fondurilor de vinatoare si pescuit sportiv

BERE TULCEA 829/A/1998 TULCEA TULCEA STR. BABADAG NR.7 AP.6
modificari privind schimbarea alcatuirii consiliului de 

administratie din statutul reclamantei



C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT I.F.N. 

TULCEA
16050/A/1999 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. MIHAI 

EMINESCU NR.8, JUD. 

TULCEA

- atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului 

consimţământ, a unui număr cât mai mare de persoane; - 

întrajutorarea membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi, 

cu o dobândă care să se întoarcă la fondul social al membrilor 

după suportarea cheltuielilor statutare; - participarea tuturor 

membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul 

utilizării fondurilor obşteşti potrivit prevederilor prezentului 

statut, regulamentelor de decurg din acesta şi normelor 

financiare în vigoare; - fiecare membru este legal în drepturi şi 

obligaţii cu toţi ceilalţi membri.

Scopul este sprijinirea, 

întrajutorarea materială 

prin acordarea de 

împrumuturi membrilor şi 

constituirea de economii 

de către aceştia.

C.A.R. ROMTELECOM 2846/A/2004 TULCEA TULCEA
STR.GAVRILOV 

CORNELIU, NR.302

-este o asociatie obsteasca, nonprofit, creata pe baya liberului 

consimtamant si vointa de asociere a salariatilor, avand ca scop 

dezvoltarea legaturilor de solidaritate, sprijin si intrajutorrare 

materiala a membrilor sai, in acordarea de imprumuturi;

CAMERA NATIONALA A 

TAXIMETRISTILOR DIN 

ROMANIA-FILIALA TULCEA 

- C.N.T.R.

1444/A/2003 TULCEA TULCEA
ALEEA ALBATROS, NR.4, 

BL. C.6, SC. B, ET.1, AP.3

CASA DE AJUTOR 

RECIPROC "DELTA" 

TULCEA

1966/A/2004 TULCEA TULCEA STR. SPITALULUI, NR.2

-atragerea de depuneri sub forma de economiii si acordarea de 

imprumuturi cu dobanda care se intoarce la fondul social al 

membrilor, dupa deducerea cheltuielilor statuare.

CASA DE AJUTOR 

RECIPROC A 

PENSIONARILOR MILITARI -

TULCEA ( C.A.R. P.M. )

1486/A/2004 TULCEA TULCEA

Municipiul Tulcea, Aleea 

Crucii Roşii, nr.1, etaj 2, 

judeţ Tulcea

-atragerea in randul membrilor pe baza liberului consimtamant 

a unui numar cat mai mare de persoane ;

CASA DE AJUTOR 

RECIPROC A SALARIATILOR 

S.C."TREMAG" S.A. 

TULCEA- PRESCURTAT 

C.A.R. TREMAG

1984/A/2002 TULCEA

TULCEA, STR. 

TABEREI, 

NR.49, JUD. 

TULCEA

-atragerea in rindul membrilor, pe baza liberului consimtamint, 

a unui numar cit mai mare

CASA DE AJUTOR 

RECIPROC JUSTIŢIA I.F.N. 

TULCEA, conform dovada 

disponibilitate nr.84055 

eliberată la data de 

15.04.2010.

14267/A/1999 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. FRUMOASĂ 

NR.8, JUD. TULCEA

- atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului 

consimţământ a unui număr cât mai mare de persoane; - 

întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de 

împrumuturi, cu o dobândă care să se reîntoarcă la fondul 

social al membrilor după suportarea cheltuielilor statutare; - 

încurajarea membrilor să depună economiile lor la C.A.R.; - 

participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii 

şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit statutului 

propriu, a regulamentelor ce decurg din acesta şi a normelor 

financiare în vigoare.

CASA DE AJUTOR 

RECIPROC SANTIERUL 

NAVAL I.F.N. TULCEA

1980/A/2008 TULCEA

Tulcea, str. 

Portului nr.8, 

jud. Tulcea

Tulcea, str. Ing. Dumitru 

Ivanov nr.22, jud. Tulcea
Sprijinirea si intrajutorarea financiara a membrilor sai.

CASA DE CULTURA A 

SINDICATELOR
1009/A/1996 TULCEA TULCEA

STR. INDEPENDENTEI NR. 

2

cursuri ale universitatii in domeniul culturii ,istoriei si civilizatiei 

rominesti si universale

CENTRUL DE INFORMARE, 

CONSULTANTA SI 

PROMOVARE A 

RROMILOR TULCEA

2848/A/2004 TULCEA TULCEA STR. PACII, NR.20
-este organizata si functioneaza ca persoana juridica, fara scop 

lucrativ, neguvernamentala, de interes general.

CENTRUL JUDEŢEAN 

PENTRU ROMI TULCEA
14209/A/2011 TULCEA TULCEA

PĂCII, NR. 103, BL.M2, 

SC.C, AP.4

NEPATRIMONIAL, SOCIAL, respectiv îmbunătăţirea participării 

grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii 

sociale prin dezvoltarea activităţilor specifice economiei sociale

CLUB DE FOTBAL SARUNA 3088/A/2012 TULCEA LĂSTUNI

SAT LĂSTUNI, STR. 

AGRICULTORILOR NR.7, 

COMUNA MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, JUD. 

TULCEA

asociaţiei sportive CLUB DE FOTBAL SARUNA îl constituie 

desfăşurarea de activităţi fotbalistice, respectiv selecţionarea, 

iniţierea şi pregătirea de sportivi în acest domeniu, participarea 

la competiţii sportive interne şi internaţionale precum şi alte 

activităţi conexe acestora.



CLUB SPORTIV " FERAL 

TULCEA "
3710/A/2002 TULCEA TULCEA STR.TABEREI, NR.2

-organizarea si administrarea activitatii sportive a clubului de 

box;

CLUB SPORTIV BAIA 

JUD.TULCEA
11618/A/2009 TULCEA COMUNA BAIA

COM.BAIA, 

STR.REPUBLICII , NR.3 , 

JUDEŢ TULCEA

scopul îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive în 

următoarelor ramuri sportive : fotbal , lupte , box , dans sportiv 

, gimnastică , înot , volei , ciclism , baschet , handbal , fotbal în 

sală , tenis de câmp şi tenis de masă .

CLUB SPORTIV DE DANS " 

ARALIA"
3767/A/2002 TULCEA TULCEA STR.SURORILOR, NR.6

-dezvoltarea fizica armoniasa a tinerilor, sporirea capacitatii 

fizice si intelectuale a acestora, dezvoltarea simtului estetic si 

spiritul competitional.

CLUBUL DE BOX 

KORMARAN DELTA
571/A/1994 TULCEA TULCEA STR. AGIGHIOL NR. 1 dezvoltarea sportului

CLUBUL DE TURISM 

DELMONT
372/A/1993 TULCEA TULCEA

STR. CONSTRUCTORILOR 

NR. 1
promovarea ideii de tenis ptr. tineret

CLUBUL FEMEILOR DE 

ARTA ,PROFESORI
282/A/1992 TULCEA TULCEA STR. ALUNISULUI NR. 6

sa propuna solutii si metode ptr. ridicarea nivelului profesional 

si reusitei in afaceri

CLUBUL FILATELIC DELTA 

DUNARII
820/A/1998 TULCEA TULCEA STR. DOBROGEI NR. 1

sa popularizeze pe toate caile filateria cartofilia , sa atraga cit 

mai multi membri si sa inlesneasca prin toate mijloacele dezv. 

acestor domenii

CLUBUL ROTARY TULCEA 1985/A/2002 TULCEA TULCEA
STR.PACII, NR. 2O, JUD. 

TULCEA

-de a incuraja si cultiva idealul de a fi folositor, privit ca baza a 

oricarei intreprinderi oneste

CLUBUL SPORTIV " BOX 

TEAM "
2514/A/2002 TULCEA TULCEA

STR. I.L.CARAGIALE. NR.1, 

BL. A.1, SC. A, AP. 15

a) contributia la dezvoltarea sportului de performanta in tara 

noastra

CLUBUL SPORTIV 

"GRANITUL" BABADAG
11131/A/2003 TULCEA BABADAG

LOCALITATEA BABADAG , 

STR.REPUBLICII , NR.89 , 

JUD.TULCEA

Scopul acestui club nu este realizarea de profit , şi nici 

urmărirea realizării de foloase personale sau patrimoniale , el 

fiind o societate neguvernamentală , de utilitate publică , cu 

caracter autonom şi non-profir şi îşi va desfăşura activitatea 

conform prevederilor legale în vigoare cât şi a Constituţiei 

României

CLUBUL SPORTIV "MAGIC 

DELTA " TULCEA
3975/A/2002 TULCEA

CLUBUL SPORTIV 

"MAMAMOTO"
9376/A/2010 TULCEA TULCEA STR. PĂCII NR.120

Constă în iniţierea, practicarea pe scară largă şi pentru 

performanţă a artelor marţiale : Ju Jitsu, Kung - Fu, Karate 

Modern "Shito - Ryu", Kempo, Tae - Bo, Judo, Taekwon - do, 

WTF, Kick - Boxing, Aikido, Aikijutsu, Muay - Tai, Box, Ko - 

Budo, dar şi alte sporturi cum sunt : Fitnes, Culturism, 

Gimnastică aerobică, Sportul pentru toţi, Tenis de Masă, Tenis 

de Câmp, Înot, Atletism, Handbal, Fotbal, Baschet, Dans 

Sportiv, promovarea spiritului sportiv în rândul practicanţilor, 

educaţia specifică artelor marţiale fără scop comercial.

Constă în iniţierea, 

practicarea pe scară largă 

şi pentru performanţă a 

artelor marţiale : Ju-Jitsu, 

Wushu-Kung-Fu, Karate 

Modern "Shito-Ryu", 

Kempo, Judo, Taekwon-

do, WTF, Kick-box, Aikido, 

Box, Ko-Budo, dar şi alte 

sporturi cum sunt : 

Fitness, Culturism, 

Gimnastică aerobică, 

Sportul pentru toţi, Tenis, 

Înot, Atletism, Handbal, 

Fotbal, Baschet,Dans 

Sportiv, promovarea 

spiritului sportiv în rândul 

practicanţilor, educaţia 

specifică artelor marţiale 

fără scop comercial.

CLUBUL SPORTIV "RAZIM 

JURILOVCA"
9760/A/2004 TULCEA

COMUNA 

JURILOVCA 

,JUDEŢ TULCEA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.PORTULUI , NR.11 , 

CLĂDIREA SEDIU 

ADMINISTRATIV , ETAJUL 

1 , CAMERA 4 , JUDEŢ 

TULCEA

- desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele ramuri 

sportive : arte marţiale (toate stilurile şi formele existente ) , 

karate (toate stilurile şi formele existente ), taekwondo(toate 

stilurile şi formele existente ), judo , culturism , haltere , lupte , 

box , dans sportiv , gimnastică , înot , billiard , bowling , bridge , 

scrimă , ciclism , baschet , fotbal , tenis de câmp şi tenis de 

masă



CLUBUL SPORTIV "SAKURA 

- DOJO TULCEA"
9093/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA VICTORIEI NR. 

43, BLOC 14, SCARA B, 

AP. 17, ET. 3

initierea, practicarea pe scara larga si pentru performanta a 

artelor martiale

CLUBUL SPORTIV DELTA 

CLASS TULCEA
78/A/2013

in 

lichidare
TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. SLT. 

GAVRILOV CORNELIU 

NR.211A, BL.R2, SC.D, 

ET.3, AP.13, COD 820092, 

JUDEŢUL TULCEA

(1) Scopul CLUBULUI SPORTIV DELTA CLASS TULCEA îl 

reprezintă organizarea , popularizarea, desfăşurarea si 

promovarea activităţilor de ARTE MARŢIALE DE CONTACT, 

POWERLIFTING, CULTURISM SI FITNESS, selecţionarea, iniţierea 

si pregătirea de sportivi în vederea dezvoltării si obţinerii unor 

rezultate de prestigiu , participarea la competiţii sportive 

interne si internaţionale, precum si alte activităţi conexe 

acestora.

CLUBUL SPORTIV EOLICA 

2010 DOBROGEA
14018/A/2011 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VICTORIEI 

NR.68, BL.9, SC.B, ET.2, 

AP.9, JUD. TULCEA

îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele 

ramuri sportive : fotbal, lupte, box, dans sportiv, gimnastică, 

înot, volei, ciclism, baschet, handbal, fotbal în sală, tenis de 

masă şi de câmp, culturism, haltere, biliard, bowling, bridge, 

scrimă. Pentru atingerea scopului propus, clubul are ca obiect 

de activitate descoperirea, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea 

de sportivi în ramurile de sport menţionate, participarea la 

competiţii sportive interne şi internaţionale, precum şi la alte 

activităţi conexe acestora.

CLUBUL SPORTIV EOLICA 

BAIA - TULCEA
9377/A/2010 TULCEA TULCEA

STR. VICTORIEI NR.68, 

BL.9, SC.B, ET.2, AP.9,

îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele 

ramuri sportive : fotbal, lupte, box, dans sportiv, gimnastică, 

înot, volei, ciclism, baschet, handbal, fotbal în sală, tenis de 

masă şi de câmd, culturism, haltere, biliard, bowling, bridge, 

scrimă.

CLUBUL SPORTIV JU JIUTS 840/A/1999 TULCEA TULCEA STR. GARII NR. 8 dezvoltarea activ. sportive

CLUBUL SPORTIV 

MEGLENIA
2513/A/2002 TULCEA CERNA Desfasurarea de activitati sportive si de agrement

CLUBUL SPORTIV OLD 

BOYS BABADAG
11174/A/2005 TULCEA BABADAG

LOCALITATEA BABADAG , 

STR.HERACLEEA , NR.1 , 

CLĂDIREA SEDIU S.C. 

ZAMFIRESCU SRL , 

CAMERA 2 , ETAJ 1

desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele ramuri 

sportive : arte marţiale ( toate stilurile şi formele existente ) 

karate( toate stilurile şi formele existente ) , taekwondo ( toate 

stilurile şi formele existente ), judo , culturism , haltere , lupte , 

box , dans sportiv , gimnastică , înot , billiard , bowling , bridge , 

scrimă , ciclism , baschet , fotbal , tenis de camp şi tenis de 

masă

COLEGIUL FARMACISTILOR 

DIN JUD. TULCEA
297/A/1991 TULCEA TULCEA STR. GARII NR. 20 promovarea si apararea dr. si intereselor farmacistilor

COLUMBOFILE 736/A/1995 TULCEA TULCEA
STR. DIMITRIE STURZA 

NR.18

cresterea si ameliorarea raselor de porumbei selectia si 

antrenarea lor in concursuri pe teritoriul tarii si in afara 

granitelor

COMUNITATE ELENA 787/A/1997 TULCEA TULCEA STR. PROGRESULUI NR. 7
de a pastra identitatea etnica, culturala, religioase a membrilor 

sai

COMUNITATEA 

DEMOCRATA ELENA 

IZVOARELE

3193/A/2005 TULCEA IZVOARELE

-are ca scop esential psatrarea, dezvoltarea si exprimarea 

identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a membrilor 

sai, cetatenii romani de etnie elena, din satul Izvoarele.

COMUNITATEA ELENA 791/A/1997 TULCEA
COM. 

IZVOARELE

apararea dreptului la pastrarea identitatii etnice, culturale , si 

religioase a membrilor lor

COMUNITATEA ELENA DIN 

SULINA
4038/A/2006 TULCEA SULINA STR. A-I-A, NR.186

-apararea intereselor membrilor sai privind pastrarea si 

exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si 

religioase.

COMUNITATEA ITALIANA 449/A/1990 TULCEA TULCEA
STR. PODGORIILOR NR. 

12

promovarea principiilor declaratiei universale a drepturilor 

omului

COMUNITATEA ITALIANA 

FRIULANA
281/A/1992 TULCEA COM GRECI rudicarea gr. de cultura si civilizatie respectarea legilor tarii

COMUNITATEA RUSILOR 

LIPOVENI DIN ROMANIA - 

FILIALA

2603/A/2002 TULCEA TULCEA STR.FRUMOASA, NR.6



CONCORDIA PROGRAMUL 

ACTIUNILOR 

SALARIATILOR TULCEA

374/A/1993 TULCEA TULCEA STR. 14 NOIEMBRIE NR. 3
sa primeasca contrib. in numerar ale membrilor asoc in scopul 

cump. de act.

CONSTRUCT 378/A/1993 TULCEA TULCEA
STR. GRADINARILOR NR. 

52

sa primeasca contrib. in numerar ale membrilor asoc. in scopul 

cump. de act.

CONTABILA LOTCA 835/A/1999 TULCEA TULCEA STR. FRUMOASA NR. 6
ajutorarea materiala si asistenta medicala gratuita a unor 

categorii de persoane defavorizate

CORA NALBANT 418/A/2000 TULCEA TULCEA STR. DIANEI NR. 21
primeste contrib. in numerar de membrii asoc in scopul cump. 

de act. ale soc.

CRESTINA ORTODOXA SF. 

TREIME
830/A/1998 TULCEA TULCEA

STR. GAVRILOV CORNELIU 

NR. 170

stringerea de fonduri ,asigurarea de proiecte si constructia de 

lacase de cult ,minastiri, biserici

CULTURALA PENTRU 

TINERET ACTIO
283/A/1992 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 24

descoperirea , promovarea talentelor tinere ale jud. tulcea in 

tote domeniile

DALLAS FARM 15925/A/2010 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.1 MAI , 

BL.95,SC.E,AP.1,JUDEŢ 

TULCEA

de a apăra interesele comerciale ale investitorilor.

DANUBIUS ECOSIT 788/A/1997 TULCEA TULCEA STR. PACII NR. 20

sa promoveze activ. ptr. apararea sanatatii publice si a mediului 

inconjurator in contextul asigurarii conditiilor dezv. durabile si 

moderne a societ. umane

DE INFRATIRE MACIN 296/A/1991 TULCEA MACIN
PRIMARIE ORASULUI 

MACIN

se intemeiaza pe respectul suveranitatii independentei si 

integritatii nationale si al democratiei

DE INTRAJUTORARE A 

PRODUCATORILOR 

AGRICOLI PARTICULARI 

LIBERTATEA

446/A/1990 TULCEA TULCEA STR. 23 AUGUST NR. 154 sprijinirea producatorilor agricoli particulari

DE PRIETENIE ROMANO 

FRANCEZA
572/A/1994 TULCEA MIHAI BRAVU

favorizarea tuturor formelor de cooperare descentralizata si a 

schimb. intre cetateni

DE PRIETENIE TULCEA 

FIGEAG
376/A/1993 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 57

promovarea contactelor si schimburilor culturale si turistice cu 

tinutul figeag din Franta

DE PROTECTIA 

ANIMALELOR ANIMA
825/A/1998 TULCEA TULCEA STR. BABADAG NR. 20

evaluarea si expertizarea speciilor de animale domestice fara 

stapini si initierea de programe de salvare a acestor animale

DELTA A ARMATORILOR SI 

OPERATORILOR PORTUARI
839/A/1999 TULCEA TULCEA STR. PORTULUI NR. 36

reprez. intereselor asoc. fata de organele administr. de stat de 

organisme interne

DELTA PROGRAMUL 

ACTIUNILOR 

SALARIATILOR

377/A/1993 TULCEA TULCEA STR. SPITALULUI NR. 4
sa primeasca contrib. in numerar ale membrilor asoc. in scopul 

cump. de act.



DELTA PROTECTOR 11130/A/2003 TULCEA ENISALA
COM.SARICHIOI , SAT 

ENISALA ,JUD.TULCEA

este o asociaţia care reuneşte specialişti în domeniul protecţiei 

mediului , oameni de ştiinţă şi cercetători , sportivi , etc. care 

împreună cu manageri de societăţi comerciale cu impact asupra 

mediului conlucrează pentru promovarea şi stimularea apariţiei 

unei pieţe a mediului , transfer tehnologie şi de know-how 

precum şi schimb de informaţii profesionale la nivel naţional şi 

internaţional .Misiunea asociaţiei este promovarea protecţiei 

mediului şi a dezvoltării durabile a zonei Deltei Dunării şi a 

complexului lagunar Razim - Sinoe .Pentru aceasta As.D.P. va 

milita în mod special prin acţiuni comune a membrilor săi în 

vederea implementării modelelor de dezvoltare durabilă. 

Obiectivele secundare includ , dar nu se limitează la 

cunoaşterea valorilor culturale ale zonei şi ale frumuseţilor ei 

naturale , faptul de a contribui la cunoaşterea şi receptarea 

valorilor naturale pe baza principiilor ecologice de protejare a 

omului şi a mediului înconjurător .În legătură cu scopul 

principal al asociaţiei - cel de protecţie a mediului – As.D.P. 

lansează iniţiative de programe culturale , ştiinţifice , sportive şi 

turistice ; susţine formarea de reţele de comunicare şi schimb 

de informaţii între organizaţiile neguvernamentale cu 

preocupări asemănătoare ; urmăreşte realizarea unui centru de 

studii şi documentare în localitatea Enisala , comuna Sarichioi , 

judeţ Tulcea , precum şi a unei bănci de date .Asociaţia îţi 

propune promovarea ideilor , metodelor , criteriilor şi 

standardelor ştiinţifice de îmbunătăţire a calităţii mediului în 

zona Deltei Dunării în vederea creării şi respectării condiţiilor 

de impact minimal al activităţilor economice asupra acestuia .

EDILITAR 828/A/1998 TULCEA MACIN STR. VICTORIEI
alimentarea cu apa , canalizare si salubrizare, alimentare cu 

energie termica,transport in comun

EUROFAN 421/A/2000 TULCEA TULCEA STR. BABADAG NR. 16
favorizeaza dezv. relatiilor interumane la nivel judetean si 

international

F.C. ARRUBIUM MACIN 683/A/2001 TULCEA MACIN STR. BRAILEI NR. 4 Desfăşurarea de activităţi sportive fotbalistice

FERMIERILOR 844/A/1999 TULCEA TULCEA STR.MAHMUDIEI NR. 23
apararea si sprijinirea intereselor membrilor asoc. promovind o 

agricultura moderna

FILIALA ASOCIATIEI RO-

PESCADOR - SULINA
9056/A/2008 TULCEA SULINA

SULINA STR.A II-A, NR.96, 

JUD.TULCEA

- de a reprezenta interesele membrilor sai fata de organele 

administratiei de stat, de organismele interne si internationale 

sau alte asociatii si institutii cu care intra in relatii prin 

activitatea lor, astfel incat activitatea de pescuit marin sa se 

desfasoare si sa se dezvolte in conformitate cu cerintele Uniunii 

Europene

FILIALA ASOCIAŢIEI TINERII 

UNIŢI, DENUMITĂ : 

TINERII UNIŢI - REGIUNEA 

SUD-EST

17164/A/2013 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. VIITORULUI 

NR.14, BL.B2, SC.A, AP.25, 

JUD. TULCEA

Asociaţia isi desfăşoară activitatea in scopul promovării si 

apărării drepturilor si intereselor profesionale, sociale, politice 

si culturale ale membrilor sai, precum si a satisfacerii nevoilor 

acestora in domeniile: ştiinţific, cultural, social, politic, civic, 

etc.

FILIALA BISERICII 

ORTODOXE DE STIL VECHI 

DIN ROMANIA CU 

DENUMIREA MANASTIREA 

ORTODOXA DE STIL 

VECHI"NASTEREA SF.IOAN 

BOTEZATORUL"

648/A/2003 TULCEA
STR. ISACCEI, 

NR.159 A

FILIALA JUDETEANA 

TULCEA A ASOCIATIEI 

COMUNELOR DIN 

ROMANIA

16796/A/2011 DA TULCEA

COM. 

LUNCAVITA, 

STR. VALEA 

FAGILOR,NR.10

1,JUD. TULCEA 

Comuna Jurilovca, str. 1 

Mai, nr.2, jud. Tulcea

realizarea unei uniuni mai strânse intre membrii sai pentru a 

ocroti si promova idealurile si principiile prevazute in Cartea 

europeana a autonomiei locale , considerând ca autoritaîile 

administraîiei publice locale reprezinta unul dintre principalele 

fundamente ale oricarui regim democratic , deoarece , numai la 

nivel local , dreptul cetaîenilor de a participa la rezolvarea 

treburilor publice poate fi exercitat si in mod direct .



FILIALA JUDEŢEANĂ 

TULCEA A ASOCIAŢIEI 

COMUNELOR DIN 

ROMÂNIA

11170/A/2005 DA TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA, 

STR.1 MAI, NR.2, JUDEŢ 

TULCEA

- realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi pentru a 

ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile prevăzute în 

Cartea europeană a autonomiei locale , considerând că unul 

dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este încheierea 

de acorduri în domeniul administrativ şi că autorităţile 

administraţiei publice locale reprezintă unul dintre principiile 

fundamentale ale oricărui regim democratic, deoarece numai la 

nivel local , dreptul cetăţenilor de a participa la rezolvarea 

treburilor publice poate fi exercitat în modul cel mai direct.

A.Co.R.   este înfiinţată  în 

scopul  realizării   unei 

uniuni mai strânse  între 

membrii săi  pentru a 

ocroti  şi promova  

idealurile şi principiile 

prevăzute  în Cartea 

europeană a autonomiei 

locale  , considerând că 

autorităţile administraţiei  

publice locale  reprezintă 

unul dintre principalele 

fundamente ale oricărui 

regim  democratic , 

deoarece  , numai la nivel  

local  , dreptul cetăţenilor 

de a participa la 

rezolvarea treburilor 

publice  poate fi exercitat  

în mod direct .

- Filiala  se constituie 

numai din comunele 

membre ale  Asociaţiei 

din judeţ. Calitatea de 

membru  al Filialei  se 

dobândeşte  prin  

aderarea comunei 

respective la Asociaţie, 

fără nici o altă procedură.

FILIALA TULCEA A 

ASOCIATIEI "CORPUL 

EXPERTILOR TEHNICI DIN 

ROMANIA"

134/A/2005 TULCEA TULCEA
STR.SPITALULUI, NR.29, 

BL.22, SC. C, ET.II, AP.8
-

FORUMUL DEMOCRATIC 

AL TINERETULUI TULCEAN
451/A/1990 TULCEA TULCEA STR. ALUNISULUI NR. 17

dreptul de reprezentare a intereselor comune a membrilor 

organizatiilor

FUJI JAMA 

INTERNATIONAL
833/A/1998 TULCEA TULCEA STR. ALUNISULUI NR.17

organizarea de activitati sportive concursuri sportive si de masa 

practicarea sportului de performanta

GALERIILE CUNOAŞTERII - 

DOCUMEDIAFILM
422/A/2011 TULCEA TULCEA

STR. ALEXANDRU CEL 

BUN, NR.8, JUD. TULCEA

Asociaţia îşi propune o strânsă colaborare cu organizaţii 

similare din ţară şi din străinătate în vederea promovării 

cunoaşterii reciproce din punct de vedere socio-economic, 

cultural, educativ.

GRUP DE LUCRU DELTA 

DUNARII
9057/A/2008 TULCEA TULCEA

TULCEA STR.ISACCEI 

BL.I.6, SC.A, AP.4

De a promova o dezvoltare durabila si imbunatatirea calitatii 

vietii pentru zonele locale prin implementarea strategiilor de 

dezvoltare locala care sa urmareasca diversificarea activitatilor 

economice, promovarea produselor locale, mentinerea si 

dezvoltarea locurilor de munca, stimularea activitatilor de 

protectie si refacere a mediului inconjurator, precum si 

promovarea cooperarii nationale si regionala a acestor teritorii. 

Totodata urmareste asigurarea unei cat mai bune colaborari cu 

organismele guvernametale in ceea ce priveste initierea, 

elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, 

cooperare economica si participarea in structurile de 

coordonare si gestionare a programelor cu Unuinea Europeana.

GRUP LOCAL PENTRU 

PESCĂRIE DURABILĂ ÎN 

DELTA DUNĂRII

10500/A/2010 TULCEA TULCEA

Art.2 alin.1 din Actul 

Constitutiv se modifică şi 

va avea următorul 

conţinut : Sediul 

Asociaţiei este în 

Municipiul Tulcea, str. 

Ing. Dumitru Ivanov, nr.6, 

jud. Tulcea.

Elaborarea şi implementarea unei strategii locale care să 

urmărească dezvoltarea unui sector piscicol conpetitiv, modern 

şi dinamic, bazat pe activităţi durabile de pescuit şi acvacultură, 

având în considerare toate aspectele legate de protecţia 

mediului, dezvoltarea socială şi bunăstarea economică.

GRUPUL DE 

PRODUCATORI PISCICOLI " 

RAZIM"

15867/A/2006 TULCEA JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.PORTULUI , NR.22 B , 

IMOBIL DENUMIT 

FABRICĂ CONSERVE 

PEŞTE , CAMERA 106 , 

JUDEŢ TULCEA

de a promova şi apăra interesele economice de producţie , 

comerciale , financiare , juridice în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice în realizarea şi 

promovarea obiectului lor de activitate , precum şi în relaţiile 

cu alte organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate



GRUPUL DE STUDII 

PENTRU ARHEOLOGIE
574/A/1994 TULCEA TULCEA STR. 14 NOIEMBRIE NR. 2

urmarirea respectarii prev. legale privind salvarea si 

conservarea patrimoniului

HANDICAPATILOR FIZIC 

TULCEA
819/A/1998 TULCEA TULCEA STR. 6 MARTIE NR. 6

apararea intereselor individuale si colective ale membrilor sai 

din punct de vedere al vietii economice

HANDICAPATILOR FIZICI 444/A/1990 TULCEA TULCEA STR. 6 MARTIE NR. 6
apara interesele membrilor sai econ si culturale prin toate 

mijloacele

JURBA 15920/A/2010 TULCEA
COMUNA 

JURILOVCA

COMUNA JURILOVCA , 

STR.ERACLEEA 

NR.34,JUDEŢ TULCEA

este de a identifica, reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi, economice, tehnice şi juridice, 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor, să apropie, să 

sprijine crescătorii de animale (bovine, ovine, caprine) din 

comuna Jurilovca, judeţul Tulcea, în vederea organizării 

producţiei pe principii tehnologice şi de eficienţă economică, 

realizarea producţiilor mari şi de calitate prin punerea în 

valoare la cel mai înalt grad al potenţialului natural şi biologic 

de care dispune comuna Jurilovca, judeţul Tulcea.

LIGA NATIONALA A 

LUPTATORILOR DIN 

DECEMBRIE 1989 PENTRU 

CINSTIREA EROILOR 

MARTIRI-TULCEA

3410/A/1997 TULCEA TULCEA
STR. FALEZA -GARA C.F.R. 

TULCEA

-liga este constituita din luptatorii din decembrie 1989 

participanti la revolutie si membrii aderenti, situati in orice tara 

si de orice nationalitate, religie, sex sau optiune politica cu 

exceptia celor extremiste (fascist-legionare sau comuniste de 

dreapta sau stanga)

MESERIASILOR SI 

COMERCIANTILOR 

PARTICULARI

460/A/1990 TULCEA TULCEA
STR. MIHAI VITEAZU NR. 

2

apara si reprezinta interesele meseriasilor si comerciantilor 

particulari in fata institutiilor statului

MORARIT 192/A/1994 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 36
sa primeasca contrib. in numerar ale membrilor asoc. in scopul 

cump. de act.

NORMAL;ASOCIATIEI 

CRESCÃTORILOR DE 

ANIMALE ,, CHITLÃIASUL ” 

VÃCÃRENI

16797/A/2011 TULCEA
COM. 

VACARENI
Normal;este de stimulare a practicãrii creºterii animalelor

NUFARUL SA 412/A/2000 TULCEA TULCEA STR. MARASESTI NR. 34
primeste contrib. in numerar depuse de membrii asoc. in 

scopul cump. de actiuni ale soc. com.

OFICIUL PATRONAL 

JUDETEAN TULCEA
1503/A/2004 TULCEA TULCEA

STR. PRELUNGIREA 

TABEREI, NR.5-7

-de a adapta la specificul local in teritoriu, hotararile adooptate 

la nivel national de Adunarea generala a Confederatiei 

PATRONALE A INDUSTRIEI, SERVICIILOR SI COMERTULUI DIN 

ROMANIA-VOCEA PATRONATULUI ROMANESC-C.P.I.S.C., de a 

reprezenta unitar si eficient interesele Patronatului local in 

relatiile cu autoritatile locale si organizatiile sindicale locale dar 

si de a coordona interesele si resuresele patronale din aria 

administrata in scopul dezvoltarii regionale durabile si integrarii 

economice interne si internationale .

ORGANIZATIA CELISEA 824/A/1998 TULCEA TULCEA STR. CONCORDIEI NR. 10 largirea arie de comunicare cu organizatii din tara si strainatate

ORGANIZAŢIA DE 

DEZVOLTARE SOCIALĂ ŞI 

ADMINISTRATIVĂ

9548/A/2009 TULCEA TULCEA
STR. GRIGORE ANTIPA 

NR.6, BL.F2, SC.A, AP.9

este să contribuie la dezvoltarea resurselor umane din 

sectoarele public şi privat, la crearea unei pieţe a muncii 

moderne, flexibile şi inclusive pentru toate categoriile de 

angajaţi, încurajarea antreprenoriatului şi înfiinţarea de locuri 

de muncă competitive, asistenţa socială a persoanelor 

defavorizate precum şi la dezvoltarea autorităţilor 

administraţiei publice, a cerierei funcţionarilor publici şi 

personalului contractual, promovarea politicilor publice, în 

special în domeniul social, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

individuale ale cetăţenilor, în special în relaţiile de muncă şi cu 

autorităţile administrative, precum şi cooperarea internaţională 

cu organizaţii cu obiective similare.

ORGANIZATIA DE PESCARI 

CHEFALUL SULINA
4014/A/2006 TULCEA SULINA

STR. A-I-A, NR.197, 

BL.197, AP.7, JUD. 

TULCEA

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte bpersoane fizice si juridice on relaizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.



ORGANIZATIA DE PESCARI 

DELTA
11347/A/2005 TULCEA COM. CRISAN

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate ;

ORGANIZATIA DE PESCARI 

DUNAVAT
2188/A/2005 TULCEA

SAT DUNAVATU 

DE JOS, COM. 

MURIGHIOL

-functioneaza ca persoana juridica fara scop patrimonial, 

neguvernamentala si apolitica, de interes general, potrivit 

dispozitiilor legale si prevederile prezentului statut.

ORGANIZAŢIA DE PESCARI 

PLAURUL MAHMUDIA
10494/A/2010 TULCEA MAHMUDIA

COMUNA MAHMUDIA, 

JUD. TULCEA

De a promova şi apăra interesele economice de producţie, 

comerciale, financiare, juridice, în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice în realizarea şi 

promovarea obiectului lor de activitate, precum şi în relaţiile cu 

alte organisme din ţară şi străinătate. Totodată, urmăreşte 

asigurarea unei cât mai bune colaborări cu organismele 

guvernamentale în ceea ce priveşte iniţierea, elaborarea şi 

promovarea programelor de dezvoltare, cooperare economică 

şi participarea în structurile de coordonare şi gestionare a 

programelor cu Uniunea Europeană.

ORGANIZATIA DE PESCARI 

SOMOVA
4037/A/2006 TULCEA COM. SOMOVA COM. SOMOVA

-de a promova si apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare si juridice in relatiile cu autoritatile 

publice si alte persoane fizice si juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZATIA DE PESCARI 

SULINA
4043/A/2006 TULCEA SULINA

SPATII COMERCIALE COM 

MIXT S.A. SULINA, BL.51, 

PARTER

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate ;

ORGANIZATIA DE 

PRODUCATORI DE PESTE 

CHILIA VECHE

11346/A/2005 TULCEA
COM. CHILIA 

VECHE

-de a gospodari, in conformitate cu legea si reglementarile 

emise in acest scop, fondurile de pescuit primite in gestiune, 

protejand si asigurand conservarea biodiversitatii faunei 

salbatice si a echilibrului in natura.

ORGANIZAŢIA DE 

PRODUCĂTORI DIN 

SECTORUL PESCUITULUI ŞI 

ACVACULTURII 

"PESCĂRUŞUL" 

MURIGHIOL.

4041/A/2006 TULCEA
COM. 

MURIGHIOL

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organismesi organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZAŢIA DE 

PRODUCATORI IMPERIAL 

FISH MILA 23, în baza 

dovezii de disponibilitate 

denumire nr.77843 din 

21.10.2009 eliberată de 

Ministerul Justiţiei - 

Departamentul pentru 

Comunicare şi Relaţii 

Publice.

3704/A/2005 TULCEA TULCEA
SAT MILA 23, COMUNA 

CRIŞAN, JUDEŢ TULCEA

- de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, relatiile cu autoritatilor publice 

si alte persoane fizice juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si din strainatate.

ORGANIZATIA DE 

PRODUCATORI PESTE DIN 

SARICHIOI JUDETUL 

TULCEA

2186/A/2005 TULCEA TULCEA STR. LIBERTATII, NR.8

-promovarea si apararea intereselor economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZATIA DE 

PRODUCATORI PESTE 

DUNAREA-MAREA 

NEAGRA DIN COMUNA SF. 

GHEORGHE JUDETUL 

TULCEA

3191/A/2005 TULCEA
COM. SFANTU 

GHEORGHE

COM. SFANTU 

GHEORGHE

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice, in relatiile cu autoritatile 

publice si alte persoane fizice si juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.



ORGANIZATIA DE 

PRODUCATORI PESTE 

SULINA

4007/A/2006 TULCEA ORAS SULINA
STR. A II-A, NR.96, JUD, 

TULCEA

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate precum si in relatiile cu alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZATIA DE 

PRODUCTIE A 

PESCUITULUI SI 

ACVACULTURA "PINGUIN"

5004/A/2007 TULCEA TULCEA
STR.1848,NR.15, BL.7, 

SC.D, ET.1, AP.6

-de a promova si apara interesele economice de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in realizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si relatiile cu alte organisme 

si organizatii din tara si strainatate;

ORGANIZAŢIA DE 

PROTECŢIA ANIMALELOR " 

VREAU CĂSUŢA"

2352/A/2012 TULCEA
SR. GRĂDINARILOR, NR. 

53BIS, BL. 50, SC.A, AP. 8

-desfăşurarea unor activităţi de interes general si local in 

interesul nepatrimonial al membrilor sai. Ea nu are caracter 

politic, sindical sau religios. Scopul trebuie atins prin toate 

mijloacele teoretice si materiale existente . Asociaţia are drept 

scop identificarea, reprezentarea si promovarea sistematica si 

unitara a intereselor membrilor sai, economice, tehnice si 

juridice si apărarea intereselor in sectorul de creştere si 

ameliorare a animalelor precum si ridicarea nivelului de viata al 

membrilor sai; protecţia si bunăstarea animalelor; 

reprezentarea problemelor rezultate doar din relaţia om-animal 

; înfiinţarea de adăposturi pentru animale fara stapan ; 

construire refugiu pentru animalele abandonate si ridicarea 

nivelului de prestaţii ; ingrijirea si darea spre adopţie intr-un 

mod decent.

ORGANIZATIA DE TINERET 

CLUB
568/A/1994 TULCEA TULCEA

STR. MIRCEA VODA NR. 

36
practicarea sportului de performanta si amatori

ORGANIZATIA DE TINERET 

CLUB 2000
735/A/1995 TULCEA TULCEA STR. CONCORDIEI NR. 10

stimularea si educarea creativitatii in domeniul stiintelor si 

tehnicii

ORGANIZATIA DE TINERET 

DELTA CLUB
569/A/1994 TULCEA TULCEA STR.ISACCEI NR. 24 organizarea spectacolelor de tineret , turism

ORGANIZATIA DE TINERET 

ECOS
278/A/1992 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 57

reprezentarea promovarea si apararea intereselor turistice 

ecologice sociale econ. sportive

ORGANIZATIA DE TINERET 

FOREVER
1308/A/1999 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 7

initierea ,sustinerea si org. de programe ptr. stimularea si 

educarea creativitatii

Completarea scopului, 

cap.II, art. 5 din statut cu 

urmatoarele 

ORGANIZATIA DE TINERET 

ICAR
734/A/1995 TULCEA TULCEA STR. ALBATROS NR.18

intretinerea , sustinerea , si de programe culturale turistice cu 

caracter sportiv

ORGANIZATIA DE TINERET 

INFO TEAM
566/A/1994 TULCEA TULCEA STR. VICTORIEI NR. 2

stimularea si educarea creativitatii in domeniul stiintelor si 

tehnicii aplicative

ORGANIZATIA DE TINERET 

JONZ HEART
567/A/1994 TULCEA TULCEA STR. ELIZEULUI NR. 76

promovarea relatiilor internationale , stabilirea relatiilor 

permanente cu organizatii similare

ORGANIZATIA DE TINERET 

MUZIC TULCEA
570/A/1994 TULCEA TULCEA STR. G. CORNELIU NR.1

organizeaza spectacole de tineret incluzind in ele muzica , 

moda, dansul

ORGANIZATIA DE TINERET 

SINRIX
295/A/1991 TULCEA TULCEA STR. ALUNISULUI NR. 14

reprezentarea intereselor comune in fata organelor puterii si 

administratiei

ORGANIZATIA NATIONALA 

'CERCETASII ROMANIEI" 

CENTRUL LOCAL TULCEA 

(FILIALA)

2885/A/2002 TULCEA TULCEA
STR..IULIU MANIU,, 

NR.32, BL.23, SC. A, AP.3

ORGANIZATIA 

NONGUVERNAMENTALA 

PRO DELTA

284/A/1992 TULCEA TULCEA
STR. CTIN DOBROGEANU 

GHEREA NR. 2

desf. activ. org. pe baza liberului consimtamint al membrilor si 

simpatiz.

ORGANIZATIA 

PATRONALA UGIR-1903
1669/A/2004 TULCEA TULCEA STR. PORTULUI, NR.8

-reprezentarea unitara a intereselor membrilor sai in tara si pe 

plan international, sustinand cresterea capacitatii competitive a 

economiei judetului si prin aceasta a economiei nationale.



ORGANIZATIA 

PESCARILOR 

PROFESIONISTI DIN 

COMPLEXUL UZLINA-

ISACOVA-GORGOVA-

PELICANU-NURIGHIOL

4044/A/2006 TULCEA

DUNAVATU DE 

JOS, 

COM.MURIGHI

OL, LA NUMITA 

DAMBU MARIA

de a promova si apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare, juridice in relatiile cu autoritatile publice 

si alte persoane fizice si juridice in relaizarea si promovarea 

obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cun alte 

organisme si organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZATIA 

PESCARILOR 

PROFESIONISTI DIN 

HOLBINA-RAZIM

4021/A/2006 TULCEA TULCEA STR. VLAD TEPES, NR.3 D.

- de a promova si apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare, juridice, in relatiile cu autoritatile 

publice si alte persoane fizice si juridice, in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZATIA 

PRODUCATORILOR DE 

PESTE "MATITA"

4018/A/2006 TULCEA TULCEA
STR.MIRON COSTIN, 

NR.55.

- de a promova si apara interesele economice, de productie, 

comerciale, financiare si juridice in relatiuile cu autoritatile 

publixe si alte persoane fizice si juridice in realizarea si 

promovarea obiectului lor de activitate, precum si in relatiile cu 

alte organisme si organizatii din tara si strainatate.

ORGANIZATIA 

UTILIZATORILOR DE APA 

PENTRU IRIGATII "NUCET" 

VALEA NUCARILOR

9052/A/2008 TULCEA
VALEA 

NUCARILOR

COMUNA VALEA 

NUCARILOR JUD.TULCEA
-

ORIZONTURI DESCHISE 827/A/1998 TULCEA TULCEA STR. IL CARAGIALE NR. 20
accentuarea individualizarii expeientei prescolare si scolare ptr. 

fiecare copil si stimularea dezv. acestora in ritm propiu

PANAIT CERNA 375/A/1993 TULCEA TULCEA STR. UNIRII NR. 2
sa primeasca contrib. in numerar de la membrii asoc. in scopul 

cump. de act

PATRONALA AEGISUSS 277/A/1992 TULCEA TULCEA STR. VITICULTURII NR. 10
realizarea unui larg schimb de informatii in vederea dezvoltarii 

relatiilor de colaborare si cooperare

PATRONALA DELTA 

DUNARII
280/A/1992 TULCEA TULCEA STR. 14 NOIEMBRIE NR. 3

activ. de serviciu profesionale tehnice si econ. de interes 

comun ale unitatilor

PATRONATUL 

FURNIZORILOR DE 

SERVICII MEDICALE 

CLINICE, PARACLINICE ŞI 

DE RECUPERARE DIN 

ROMÂNIA.

12520/A/2010 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. CÂMPULUI 

FN, JUD. TULCEA

a) promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor ecomice, 

tehnice, juridice şi etice ale membrilor săi precum şi 

dezvoltarea spiritului de întrajutorare, colaborare şi sprijin 

reciproc, în activităţile pe care aceştia le desfăşoară; b) 

promovarea şi dezvoltarea medicinei în ramurile specifice; c) 

susţinerea independenţei de acţiune a patronilor, în scopul 

dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora; d) promovarea 

concurenţei loiale, în condiţiile legii, în scopul asigurării de 

şanse egale fiecăruia dintre membrii săi; e) încurajarea şi 

contribuţia la dezvoltarea şi întărirea relaţiilor economice şi 

sociale; f) contribuţia la procesul de dezvoltare economică şi 

integrare deplină în structurile europene a României; g) 

promovarea progresului managerial.

PENTRU DEZVOLTAREA 

SOCIETATII CIVILE IN 

MEDIUL RURAL

413/A/2000 TULCEA MAHMUDIA dezvoltarea soc. civile in zona deltei dunarii

PESCARILOR GRADISTEA 842/A/1999 TULCEA SARICHIOI
supravegheaza in interesul asoc si al locuitorilor comunei 

,pastrarea echilibrului ecologic

PROFESIONALA MEDIA 

PRO DELTA TULCEA
846/A/1999 TULCEA TULCEA STR. PACII 2

identificarea tinerelor talente in domenii ca jurnalistica 

,literatura , arta



PROMOPROIECTE 16785/A/2011 radiata DA TULCEA

comuna 

Sarichioi ,judeţ 

Tulcea 

omuna Sarichioi , nr.378 

R judeţ Tulcea

Sprijinirea asociaţiilor, fundaţiilor şi organizaţiilor 

nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în slujba şi 

beneficiul poporului român, a Ţării şi a mediului înconjurător, 

desfăşurând la rândul său diverse activităţi de sprijinire a 

persoanelor cu handicap, defavorizate, bolnave sau cu mijloace 

financiare modeste, a copiilor orfani, bătrâni, invalizi, alte 

persoane care necesită asistenţă materială şi spirituală, 

promovarea culturii, artei, tradiţiilor, obiceiurilor, sportului, a 

valorilor spirituale şi artistice, cunoaşterea, protejarea şi 

conservarea naturii, dezvoltarea şi promovarea turismului, 

orice alte obiective benefice mediului şi societăţii umane

RADACINI VACARENI 818/A/1998 TULCEA

COM. 

LUNCAVITA SAT 

VACARENI 

atragerea tinerilor in activ. organizate concursuri pe teme 

diferite

RELIGIOASA DE RIT 

STRAVECHI CRESTIN 

ORTODOX LIPOVENESC 

DIN JUD. TULCEA

448/A/1990 TULCEA TULCEA STR. GLORIEI NR. 65
credinciosii ce intra in compunerea sa sa-si desf. activitatea 

dupa sfatul cultului de rit stravechi

RIVER JAZZ CLUB 784/A/1997 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 21
actionarea prin mijloace specifice ptr. atragerea tinerilor in 

activ. organizate

ROVALMAR ROŞIORU 15658/A/2007 TULCEA SĂLCIOARA

- SAT SĂLCIOARA , 

COMUNA JURILOVCA , 

JUDEŢ TULCEA

de a promova şi apăra interesele economice de producţie , 

comerciale , financiare, juridice în relaţiile cu autorităţile 

publice şi alte persoane fizice şi juridice în realizarea şi 

promovarea obiectului lor de activitate , precum şi în relaţiile 

cu alte organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate : - 

asigurarea unei cât mai bune colaborări cu organismele 

guvernamentale în ceea ce priveşte iniţierea , elaborarea şi 

promovarea programelor de dezvoltare , cooperare economică 

şi participarea în structurile de coordonare şi gestionare a 

programelor cu Uniunea Europeană

S-a admis cererea de 

mofificare a denumirii 

Asociaţiei din "ASOCIAŢIA 

JUDEŢEANĂ A CASELOR 

DE AJUTOR RECIPROC A 

SALARIAŢILOR DIN 

JUDEŢUL TULCEA" în 

"UNIUNEA JUDEŢEANĂ A 

CASELOR DE AJUTOR 

RECIPROC A SALARIAŢILOR 

DIN JUDEŢUL TULCEA", 

precum şi modificarea 

adusă statutului privind 

evidenţa salariaţilor 

proprii.

4771/A/1990 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. PIAŢA 

INDEPENDENŢEI NR.1, 

JUD. TULCEA

Nepatrimonial.

SALVATI DELTA DUNARII 789/A/1997 TULCEA TULCEA COM JURILOVCA protectia mediului natural din zona comunei

SANTIERUL NAVAL 786/A/1997 TULCEA TULCEA STR. PORTULUI NR. 82
practicarea si dezvoltarea activ. de educatie fizica si sport sub 

toate formele

SCAPA DELTA 

PROGRAMUL 

ACTIONARILOR 

SALARIATILOR

373/A/1993 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 119
sa primeasca contrib. in numerar facute de membrii asoc. in 

scopul cump. de actiuni

SOCIETATEA ATENEUL 

ROMAN- FILIALA TULCEA
731/A/2001 TULCEA TULCEA STR.PORTULUI NR.14

Societatea are drept scop realizarea unui schimb permanent de 

opinii intre specialistii consacrati in diferite domenii ale 

activitatii stiintifice,culturale si productive,cu tineretul din 

aceleasi domenii de activitate,precum si promovarea stiintei si 

culturii romanesti.

SOCIETATEA ROMANA DE 

ZOOTEHNIE
447/A/1990 TULCEA TULCEA STR. MAHMUDIEI NR. 164 de a ridica si dezvolta practica cresterii animalelor



SPORTIVA DE AGREMENT 

METROPOLA
573/A/1994 TULCEA TULCEA STR. PODGORIILOR NR. 2

grupeaza si afiliaza sectiile sportive de agrement din cadrul 

filialelor

SPORTIVA DE TENISDR. 

TRIFESCU
790/A/1997 TULCEA TULCEA STR. MARASESTI NR. 3

sa organizeze si sa desfasoare activ. de initiere si de 

performanta , prin pregatirea de sportivi amatori

SPORTIVA DINAMO 783/A/1997 TULCEA TULCEA STR. SPITALULUI NR. 2
desf. de activ. sportive prin pregatirea de sportivi amatori 

participarea la competitii

SPORTIVA PENTRU 

TURISM NAUTIC
445/A/1990 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 9 promovarea turismului nautic

SPORTIVA RECORD 821/A/1998 TULCEA TULCEA STR. 1848 NR. 2
depistarea tinerilor talente si cooperarea membrilor in vederea 

insusirii si practicarii unor discipline sportive

SPORTIVA SPORTING 837/A/1999 TULCEA TULCEA STR. TINERETULUI NR. 2
organizarea echipelor de copii juniori pentru participarea la 

activ. competitionale

SPORTIVA STARUINTA 

BAIA
831/A/1998 TULCEA COM. BAIA COM.BAIA

sa formeze , sa dezvolte ,si organizeze activ. de fotbal , volei, de 

interes comunal sub toate formele sale

SPORTIVA VOINTA 836/A/1999 TULCEA

SAT BESTEPE 

COM. 

MAHMUDIA

sa formeze sa dezv. si organizeze activ de atletism fotbal volei

STUDENTILOR CRESTINI 

ORTODOCSI DIN 

ROMANIA

826/A/1998 TULCEA TULCEA STR. PORTULUI NR.322
promovarea credintei si a spiritualitatii crestine ortodoxe 

prioritare in mediul universitar in rindul tineretului

TOPEUROPA 15664/A/2007 TULCEA TOPOLOG
COMUNA TOPOLOG , 

JUDEŢ TULCEA

de a identifica , reprezenta şi promova sistematic şi unitar 

interesele membrilor săi , economice , tehnice şi juridice , 

precum şi acţiunile de cooperare ale membrilor

UMANITARA NOROC 823/A/1998 TULCEA TULCEA 
STR. M KOGALNICEANU 

NR. 21

sprijinirea autoritatilor publice in vederea imbunatatirii 

protectiei sociale a copiilor cu aptitudini deosebite

UNIUNEA JUDETEANA A 

COOPERATIEI DE CONSUM 

TULCEA (UJCC TULCEA)

11255/A/2005 TULCEA TULCEA
STR. BABADAG, NR.4, 

BL.C1, SC. B, ET.2

- de a asigura reprezentarea si apararea intereselor societatilor 

cooperative de consum asociate in relatiile cu administratia 

publica, autoritatea de stat, alte persoane fizice si juridice, 

publice sau private, romane sau straine, organisme 

internationale si cu asociatii internationale echivalente precum 

si pentru sustinerea si promovarea principiilor cooperatiste 

conform prevederilor legii si ale prezentului statut.

UNIUNEA JUDETEANA A 

PENSIONARILOR TULCEA
9048/A/2008 TULCEA TULCEA

TULCEA, STR. 

MAHMUDIEI NR.19, JUD. 

TULCEA

APARA DREPTURILE MEMBRILOR SAI IN REZOLVAREA 

PROBLEMELOR PRIVIND CALCULUL PENSIILOR, ASIGURAREA 

MEDICAMENTELOR SI BILETELOR DE TRATAMENT, REPREZINTA 

MEMBRII UNIUNII IN RAPORT CU INSTITUTIILE PUBLICE LOCALE 

SI CENTRALE IN VEDEREA OBTINERII DREPTURILOR CE LI SE 

CUVIN PRIN LEGE, ASIGURA ACTIVITATI CULTURAL-

RECREATIVE, SPORTIVE SI TURISTICE PENTRU PENSIONARI SI 

FAMILIILE LOR, ORGANIZEAZA ACTIUNI DE INTRAJUTORARE SI 

ASISTENTA SOCIALA ATAT PENTRU MEMBRII UNIUNII CAT SI 

PENTRU FAMILIILE LOR, IN COLABORARE CU INSTITUTIILE DE 

SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, REALIZAREA 

UNITATII SI FORTEI DE ACTIUNI IN LUPTA PENTRU APARAREA 

DREPTURILOR, LIBERTATILOR SI INTERESELOR LEGITIME ALE 

MEMBRILOR SAI, ATENUAREA GRADULUI DE SARACIE A 

PENSIONARILOR, DEPASIREA MOMENTELOR DIFICILE CE APAR 

IN STAREA FAMILIARA A ACESTORA, REPREZENTAREA, 

PROMOVAREA SI APARAREA INTERESELOR SOCIALE, 

ECONOMICE, CULTURALE SI SPORTIVE ALE MEMBRILOR SAI, IN 

FATA ORGANELOR PUTERII SI A ADMINISTRATIEI DE STAT, 

PROTEJAREA PENSIONARILOR PRIN MASURI CONCRETE 

PRIVIND ASISTENTA MEDICALA, TRATAMENTUL BALNEAR, 

ASIGURAREA DE LOCUINTE, REDUCERI DE TAXE, IMPOZITE, 

TARIFE PRECUM SI OBTINEREA ALTOR FACILITATI, 

RECUNOASTEREA DREPTULUI REPREZENTANTILOR 

ORGANIZATIEI DE A PARTICIPA ACTIV LA PROCESELE 

DECIZIONALE LOCALE, DE INTERES PENTRU PENSIONARI, 

STABILIREA SI DEZVOLTAREA RELATIILOR CU ORGANIZATII 

SIMILARE NATIONALE SI INTERNATIONALE, PROMULGAREA 



UNIUNEA NAŢIONALĂ A 

MEDIATORILOR DIN 

ROMÂNIA - FILIALA 

TULCEA

12518/A/2010 TULCEA TULCEA
TULCEA, STR. BABADAG 

NR.5, BL.1, AP.3,

- promovarea intereselor mediatorilor autorizaţi; - promovarea, 

sprijinirea, studiul şi practica medierii; - popularizarea medierii 

în România; - aprofundarea şi înţelegerea procedurii de 

mediere; - asigurarea resurselor materiale şi financiare 

necesare activităţii de mediere; - organizarea de cursuri de 

mediere şi de specialitate în domeniu.

UNIUNEA PORTURILOR 

INTERIOARE ROMÂNESTI- 

FILIALA TULCEA

9087/A/2009 TULCEA TULCEA

STRADA PORTULUI NR. 8- 

PORT INDUSTRIAL, IN 

INCINTA S.C. DELTA NAV 

S.A. TULCEA

promovarea transporturilor navale si a porturilor interioare de 

pe Dunare, al dezvoltarii cooperarii operatorilor de transport si 

administratiei portuare cu comunitatile locale.

UNIUNEA SAHISTILOR 

ESPERANTISTI DIN 

ROMANIA

450/A/1990 TULCEA TULCEA STR. ALUNISULUI NR. 11
adunarea tuturor sahistilor din taraintr-o singura organizatie cu 

personalitate juridica

UNIUNEA TURCO TATARA 737/A/1995 TULCEA TULCEA
STR. G. CORNELIU NR. 

103

respectarea intereselor minoritatii turco tatare pentru 

exprimarea unitatii etnice

VIITORUL 7062/A/2002 TULCEA

SAT VASILE 

ALECSANDRI , 

COMUNA 

STEJARU

SAT VASILE ALECSANDRI , 

COMUNA STEJARU, 

JUDEŢ TULCEA

- Nu este realizarea de profit şi nici realizarea de foloase 

personale patrimoniale , ea fiind asociaţie neguvernamentală 

de utilitate publică , cu caracter autonom şi non profit şi îşi va 

desfăşura activitatea conform prevederilor legale în vigoare cât 

şi a Constituţiei României .Asociaţia are drept scop 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai al locuitorilor din satul Vasile 

Alecsandri , judeţul Tulcea

Scopul  asociaţiei nu este 

realizarea de profit şi nici 

realizarea de foloase 

personale patrimoniale  , 

ea fiind asociaţie 

neguvernamentală  de 

utilitate publică  , cu 

caracter autonom şi 

nonprofit şi îşi va 

desfăşura  activitatea 

conform prevederilor 

legale în vigoare  cât şi a 

Constituţiei României 

VITICOLA 416/A/2000 TULCEA TULCEA STR. LIVEZILOR NR. 3
primeste contrib. in numerar de[use de membrii asoc. in scopul 

cump de actiuni ale soc. com

VOZ DELTA 832/A/1998 TULCEA COM. CRISAN

o intensa munca educativa si de cercetare astfel incit sa se 

ajunga la o intelegere corecta a problemelor ecologice 

contemporane

Denumire Numar inreg Reg 

National

Starea 

actuala

sediu 

schimb

at

organizatia 

trece in 

circumscriptia 

altei instante

Judet Localitate Adresa Scopul initial Modificari ale scopului 1 Modificari ale scopului 2 Modificari ale scopului 3

"AMBULANŢA 2000 "- 

FILIALĂ

3966/B/2005 TULCEA COMUNA 

JURILOVCA

STR. 6 MARTIE , 

BL.96,SC.D,PARTER 

,JUDEŢ TULCEA

Promovarea , susţinerea şi dezvoltarea unor programe 

medicale ştiinţifice financiare , legislative , educative şi de 

iniţiere în suportul vital de baza precum şi a unor relaţii de 

colaborare cu instituţii de stat şi particulare care au acelaşi 

obiect de activitate ,- susţinerea pregătirii şi specializării 

personalului necesar pentru astfel de activităţi

ASTAZI PENTRU ROMANIA 2205/B/1997 TULCEA TULCEA STR. DOBROGEANU 

GHEREABL.C1

eleborarea , organizarea, si desf. de activ. in dom protectiei 

drepturilor copilului

BIOS CORPORATION 507/B/1999 TULCEA TULCEA STR. SABINELOR NR. 74 cresterea calitatii actului informational in domeniul protectiei 

mediului

CHINOLOGICA DONARIS 505/B/1999 TULCEA TULCEA STR. VICTORIE NR. 4 promovarea cercetarii stiintifice in chinologie

CONCORDIA 1309/B/1996 TULCEA TULCEA STR. BABADAG NR. 15 programul de masuri active pentru facilitarea tranzitiei din 

invatamint liceal in cel universitar

CONSORTIUL DANUBIUS 2206/B/1997 TULCEA TULCEA STR. PRISLAV NR. 151 de a determina , elebora, si duce la indeplinire programe pt . 

dezv. comunitatii locale in toate sectoarele vietii soc. econ. si 

culturale

CULTURALA DOBROGEA 

HORIA

288/B/2000 TULCEA COM HORIA promovarea si mediatizarea artei, culturii si traditiilor laice si 

religioase din Dobrogea

DANUBIUS 509/B/1999 TULCEA TULCEA STR. TOAMNEI NR. 10 instruirea si formarea profesionala in conditii moderne si de 

inalta competenta a persoanelor interesate in precticarea unei 

meserii

FUNDAȚII JUDEȚUL TULCEA



DE AJUTOR DOBROGEA 2210/B/1997 TULCEA TULCEA STR. GAVRILOV CORNELIU 

NR. 276

subventionarea prin bunuri si fonduri banesti ale fundatiei a 

diverselor institutii si organizatii

DUNAREA DE JOS 286/B/2000 TULCEA TULCEA STR. PORTULUI NR. 4 invatarea sahului .

DUNAREA DE JOS 289/B/2000 TULCEA TULCEA STR. PACII NR. 20 crearea unei baze de date cu informatii care sa permita 

monitorizarea zonelor si a activ. specifice

EUROPOLIS 1313/B/1996 TULCEA SULINA STR. IA NR.196 dezvoltarea unei atitudini responsabila si angajate in cadrul 

comunitatii locale ptr. rezolvarea problemelor cu care acesta se 

confrunta

FILIALA FUNDATIEI DE 

SERVICII ISLAMICE DIN 

ROMANIA

31/B/2004 TULCEA TULCEA STR. INDEPENDENTEI, 

NR.2.

are un scop constitutiv in slujba intereselor tuturor 

musulmanilor care apartin religiei musulmane, islamice, 

indiferent de limba, rasa si culoarea pielii.

FUNDA}IA ' FORUMUL 

DEMOCRAT AL 

PERSOANELOR 

DEFAVORIZATE -AJUTOR 

DIRECT IN ROMANIA- SF. 

MARIA "

32/B/2002 TULCEA TULCEA STR. CONSTRUCTORILOR, 

NR. 4, BL. I2, SC. A,AP.23

- sa acorde sprijin somerilor sau persoanelor cu venituri scazute 

sau persoanelor defavorizate, prin pregatirea acestora prin 

formele de invatamant de zi, seral, cu fregventa redusa sau la 

distanta, promovate de fundatie.

FUNDATIA ' SFANTA ANA' 239/B/1999 TULCEA TULCEA ALEEA SOCULUI 

NR.5,AS,A,AP.13

Ajutor moral,material si spiritual batranilor,copiilor 

orfani,bolnavi lipsiti de sprijin si ocrotire,care au nevoie 

deasemenea de ajutor pentru recuperare si reintegrare.

FUNDATIA " DELTA 

DUNÃRII ÎN MEMORIA 

DOCHITA SUBTIRICA"

3137/B/2003 TULCEA COM. SFÂNTU 

GHEORGHE

-protejarea mediului ºi naturii din Delta Dunãrii

FUNDATIA " FORUMUL 

DEMOCRAT AL 

PERSOANELOR 

DEFAVORIZATE - AJUTOR 

DIRECT IN ROMANIA - SF. 

MARIA

12/B/2002 TULCEA TULCEA STR.CONSTRUCTORILOR, 

NR.4, BL.I.2, SC.A, AP.23, 

JUD. TULCEA

-Sa acorde somerilor sau persoanelor cu venituri scazute sau 

persoanelor defavorizate, prin pregatirea acestora prin formele 

de invatamant de zi, seral, cu fregventa redusa sau la distanta, 

promovate de fundatie ;

FUNDAŢIA "AGENŢIA 

JUDEŢEANĂ DE 

DEZVOLTARE - JUDEŢUL 

TULCEA"

4041/B/1995 TULCEA TULCEA TULCEA, STR. PĂCII 

NR.20, JUDEŢUL TULCEA

Asigurarea unei structuri de concertare a colectivităţilor, 

organismelor şi asociaţiilor în vederea dezvoltării economiei 

locale şi perfecţionarea activităţilor colectivităţilor locale.

Fundaţia are drept scop 

asigurarea suportului 

necesar colectivităţilor 

locale pentru dezvoltarea 

economiei locale, 

promovarea drepturilor 

cetăţeneşti, protejarea 

grupurilor vulnerabile 

social, protecţia 

persoanelor cu nevoi 

speciale şi a copiilor aflaţi 

în dificultate, protejarea şi 

promovarea 

patrimoniului cultural 

local.

FUNDATIA "DELTA 

DUNARII IN MEMORIA 

DOCHITA SUBTIRICA"

3102/B/2003 TULCEA COM.SF.GHEOR

GHE

-protejarea mediului si naturii din Delta Dunarii, combaterea 

poluarii, identificarea si diminuarea factorilor nocivi care 

afecteaza aceasta zona geografica, ocrotirea tuturor speciilor 

de plante, animale, pesti, pasari, insecte, etc, acordandu-se o 

atentie deosebita celor aflate pe cale de disparitie, celor 

declarate monumente ale naturii, organizarea si prestarea unor 

categorii specifice de servicii pentru a imbunatati conditiile de 

mediu si viata oamenilor care locuiesc in Delta, identificarea si 

folosirea unor surse de energie (solara, eoliana)

FUNDATIA "FOR GOD'S 

CHILDREN 

INTERNATIONAL"

4066/B/1998 DA TULCEA ORAŞ 

BABADAG

STR. NEAGOE BASARAB 

NR. 22, JUD. TULCEA

- ajutorarea copiilor instituţionalizaţi, acordarea de asistenţă 

socială copiilor instituţionalizaţi; prezentarea Evangheliei.

FUNDATIA "PRO FAMILI 

NUFARUL SI SFANTUL 

LAURENTIUS"

3097/B/2003 TULCEA COM. NUFARU -sprijinirea culturii si initiativelor culturale ;



FUNDAŢIA ”LA PORŢILE 

DELTEI”, în baza dovezii de 

disponibilitate nr.165694 

din 16.01.2018

621/B/2000 TULCEA TULCEA Tulcea, str. Gloriei nr.51, 

jud. Tulcea.

Scopul Fundatiei"Galeriile <acum>" va consta in promovarea 

valorilor civice,ale democratiei,promovarea tinerilor 

talentati,sustinerea financiara prin burse de studii si alte 

stimulente ale elevilor si studentilor merituosi si alte actiuni in 

beneficiul intereselor generale ale fundatiei si societatii civile 

romane.

Scopul principal al 

Fundaţiei este de a 

promova sub orice formă 

valoriule spirituale, 

istorice, culturale şi social 

europene, naţionale şi 

locale, de a susţine 

financiar şi prin acţiuni 

specifice realizarea 

intereslor generale, cu 

precădere ale locuitorilor 

nord-dobrogeni.

FUNDATIA BEATRIX 43/B/2001 TULCEA TULCEA SAT MALCOCI, STR. 

PRIMĂVERII NR.41, 

COMUNA NUFĂRU, JUD. 

TULCEA

Scopul Fundatiei Beatrix este acela de a stringe fonduri,din tara 

si din strainatate,folosind relatiile de prietenie si rudenie ale 

membrilor fondatori si a celorlalti membri ce vor adera pe 

parcurs in scopul oferirii acestor fonduri,altor asociatii sau 

fundatii,ce vor elabora programul de dezvolare socio-

economica a localitatilor din judetul Tulcea.

FUNDATIA CORAL DELTA 3967/B/2005 TULCEA TULCEA Tulcea, str. Babadag, 

nr.140, parter, bloc Coral 

Plaza, jud. Tulcea.

-dezvoltarea economica, culturala si sociala, promovarea si 

apararea drepturilor si libertatilor omului, promovarea 

sanatatii, educatiei, stiintei, artelor, traditiilor, culturii, 

prezervarea monumentelor culturale, asistenta sociala, 

ajutarea saracilor si defavorizatilor, asistenta oamenilor 

dezavantajati fizic a copiilor si a persoanelor civice, protejarea 

mediului si naturii, sprijinirea religiei si valorilor umane, 

sustinerea bunastarii sociale, sprijinirea lucrarilor publice si 

infrastructurii, sprijinirea sportului.

FUNDAŢIA ECOLOGICĂ 

GREEN "EDUCATION" 

(F.E.G. EDUCATION) - 

FILIALA TULCEA

1/B/2012 TULCEA TULCEA TULCEA, STR. VICTORIEI 

NR.22, JUD. TULCEA

Promovarea şi sprijinirea tinerilor pentru o bună educaţie, 

instruire şi pregătire profesională, ocuparea unui loc de muncă 

sau a unor funcţii publice, dezvoltarea unor afaceri, precum şi 

ajutarea tinerilor pentru rezolvarea problemelor lor sociale. 

Organizaţia îşi propune, totodată, să ofere servicii de informare 

şi consiliere pe piaţa muncii şi mediere a muncii, sprijinirea 

categoriilor sociale defavorizate (în special şomeri) şi includerea 

acestora în cadrul unor programe de calificare şi recalificare, de 

orientare şi reconversie profesională. Fundaţia se adresează cu 

prioritate tinerilor din judeţul Tulcea, dar şi celor din întreaga 

ţară.

FUNDATIA ECO-PONTICA 21/B/2004 TULCEA TULCEA STR.GRIVITEI, NR.1, 

BL.C.1, SC.A, AP.9

-este studiul si protectia eco-sistemelor din spatiul carpato-

pontic .

FUNDATIA OAMENILOR 

DE AFACERI TULCEA

395/B/2000 TULCEA TULCEA STR. CUZA VODA 22 Sprijinirea, dezvoltarea si infiintarea intrepriderilor particulare 

mici si mijlocii din judetul Tulcea.

FUNDATIA OAMENILOR 

DE AFACERI TULCENI

543/B/2000 TULCEA TULCEA STR.CUZA VODA NR.22 sprijinirea deyvolt[rii si infiintarii intreprinderilor particulare 

mici si mijlocii din judetul Tulcea



FUNDATIA PENTRU 

CERCETAREA ISTORIEI 

DACIEI "DACIA REVIVAL 

INTERNATIONAL SOCIETY" 

-FILIALA "GETIA MINOR" 

TULCEA

FUNDATIA PENTRU 

CERCETAREA ISTORIEI 

DACIEI "DACIA REVIVAL 

INTERNATIONAL SOCIETY" 

FUNCTIONEAZA IN BAZA 

SENTINTEI CIVILE 

NR.573/16.11.1999 A 

TRIBUNALULUI BUCURESTI 

SI ARE SEDIUL IN 

BUCURESTI, CALEA 

VICTORIEI, NR.83-85, BL.B, 

SC.1, ET.4, AP.11, SECTOR 

1.

30/B/2004 TULCEA TULCEA FLORILOR NR.35-37

FUNDAŢIA REWILDING 

DANUBE DELTA

16683/B/2017 TULCEA TULCEA TULCEA, STR. GRIGORE 

ANTIPA NR.10, SC.A, ET.5, 

AP.1, CAMERA 3, JUD. 

TULCEA

Fundaţia are ca scop în special, dar nu exclusiv, stimularea, ca 

zona de conservare a Rewilding Europe Initiative, a repopulării 

şi expansiunii naturii sălbatice şi a faunei sălbatice în Delta 

Dunării, precum şi stimularea dezvoltării naturii şi peisajului, pe 

baza proceselor naturale şi pentru beneficiul societăţii prin 

implementarea şi executarea viziunii şi planurilor de acţiune 

agreate de Rewilding Europe Initiative.

FUNDATIA S. O. S . DELTA 

DUNARII- TULCEA

33/B/2002 TULCEA TULCEA STR. FRASINULUI, NR.12, 

BL.3, SC. A, AP.3

a) realizarea unor studii sau observatii asupra mediului, in 

vederea punerii in evidenta a elementelor ce ii influenteaza 

evolutia sau care contribuie la schimbari semnificative asupra 

acestuia ;

FUNDATIA SCOALA 

ROMANA DE AFACERI A 

CAMERELOR DE COMERT- 

FILIALA TULCEA

978/B/2002 TULCEA TULCEA STR. VICTORIEI, NR.22 -formarea si specializarea profesionala a agentilor economici. Scopul şi obiectivele 

Fundaţiei Scoală Romana 

de Afaceri a Camerelor de 

Comerţ si Industrie Filiala 

Tulcea decurg din 

atribuţiile Camerei de 

Comerţ ,Industrie si 

Agricultura Tulcea, 

referitoare la formarea şi 

specializarea profesională 

a personalului agenţilor 

economici şi a altor 

persoane interesate.

HERACLEEA 1312/B/1996 TULCEA BABADAG STR. GRIVITEI NR. 6 atragerea de sponsori coordonare si facilitare a activitatilor de 

sponsorizare pentru crearea de noi spatii de invatamint

MARIA 921/B/1998 TULCEA TULCEA STR. AVRAM IANCU NR. 

37

organizeaza si desfasoara actiuni de ajutorare materiale a 

copiilor cu sit. financiare reduse ce provin din casele de copii

MIXTA CASCADA 1311/B/1996 TULCEA TULCEA STR. AVRAM IANCU NR. 

39

sa ajute dezvoltarea copiilor cu nevoi speciale care locuiesc in 

familiile lor

MIXTA CASCADA 341/B/1995 TULCEA TULCEA STR. AVRAM IANCU NR. 

39

sa pregateasca voluntari pentru vizite la domiciliu pregatind 

parinti la educarea copiilor lor

NADEJDEA 508/B/1999 TULCEA BABADAG STR.NEAGOE BASARAB 

NR.22

sa ajute dezv. copiilor cu nevoi speciale din romania

NEKRASOVTI 920/B/1998 TULCEA COM. 

SARICHIOI 

mentinerea identitatii etnice a rusilor de rit vechi

O SOCIETATE DESCHISA 923/B/1998 TULCEA TULCEA STR. RADU NEGRU NR.34 sprijinirea afirmarii si realizarii pe plan social profesional a 

copiilor cu aptitudini deosebite



O VOCE A SPERANTEI 2208/B/1997 TULCEA TULCEA STR. AVRAM IANCU NR. 

39

sprijinirea autoritatii publice in vederea descentralizarii activ. 

de protectii a drepturilor copilului in romania

OCROTIREA DOBROGEI 2207/B/1997 TULCEA COM. SOMOVA fondarea unor programe pentru tineri care vor iesi din 

orfelinate prin a le gasi locuri de munca ,cazare, educatie 

crestina

OMENIE SI ADEVAR 2209/B/1997 TULCEA TULCEA STR. SPITALULUI NR. 2 acordarea de asistenta legistica organizatiile si institutiile 

destinate integrarii sociale a tinerilor

PENTRU AGRICULTURA 1310/B/1996 TULCEA TULCEA STR. MAHMUDIEI NR. 

10BIS

inscrierea si propunerea proiectelor de acte normative prin 

care sa se promoveze si sa se protejeze interesele membrilor 

fundatiei

PENTRU COPII  ARISTO 2204/B/1997 TULCEA TULCEA STR. DOBROGEANU 

GHEREA NR. 1

organizeaza si desfasoara activ. care asigura supravegherea 

copiilor in efectuarea temelor zilnice

PENTRU PROMOVAREA 

INTREPRINDERILOR 

PARTICULARE

287/B/2000 TULCEA TULCEA STR. BABADAG NR. 163 sprijinirea dezvoltarii sectorului intreprinderilor particulare mici 

si mijlocii din jud. Tulcea

PENTRU TINERET ,SPORT 

SI INVATAMINT 

922/B/1998 TULCEA TULCEA STR. ISACCEI NR. 23 organizarea de activ. sportive , concursuri demonstratii , stagii 

de pregatire si cantonament

PRIETENII DELTEI DUNARII 70/B/1992 TULCEA SULINA STR. IIA NR. 39 stimularea simtului de respect si iubire pentru viata , natura 

mediu inconjurator

PROFESIA 290/B/2000 TULCEA TULCEA PODGORIILOR NR. 6 activitati de educatie si invatamint

REFRESH 4261/B/2009 TULCEA COMUNA 

SARICHIOI

CAMERA OFICIALĂ DIN 

IMOBILUL NR.691A -

PARTER

promovarea principiilor ecologice şi materializarea acestora în 

diverse activităţi de monitorizare,reconstrucţie şi protecţia 

mediului ,contribuirea la creşterea calităţii vieţii prin 

promovarea şi apărarea valorilor reale,a drepturilor şi 

libertăţilor omului , prin cunoaştere , educaţie şi acces la 

informaţii,venind în sprijinul oamenlor defavorizaţi social

SCOALA XXI 506/B/1999 TULCEA TULCEA STR. SABINELOR NR. 29 instruirea si formarea profesionala in conditii moderne si de 

inalta competenta a persoanelor interesate in precticarea unei 

meserii

SFINTA ANA 510/B/1999 TULCEA TULCEA STR. ALEEA SOCULUI sprijinirea batrinilor copiilor orfani si a unor bolnavi care au 

nevoi de recuperare

SPORTIVA PROMOTOR 2203/B/1997 TULCEA TULCEA STR. GEORGE ENESCU NR. 

19

subventionarea prin bunuri si fonduri banesti ale fundatiei a 

diverselor institutii , organizatii, cluburi


