
  

 

                                                 Raport  

anual privind finanțările nerambursabile acordate din bugetul Județului 

Tulcea, pe anul 2021, pentru activitați nonprofit de interes general, în 

conformitate cu Legea nr.350/2005, cu modificările si completările ulterioare 

 

Autoritatea finanţatoare, Consiliul Județean Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Cod 

Fiscal 4321607, tel. 0240/502200, fax 0240/513071, e-mail: office@cjtulcea.ro, 

conform Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile acordate din 

bugetul Județului Tulcea, pe anul 2021, pentru activitați nonprofit de interes 

general, în conformitate cu Legea nr.350/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, publică raportul final; 

În urma selecției și evaluării proiectelor depuse în sesiunile iunie 2021 – 

Domeniile Sport și Activități social/culturale și de tineret și august 2021 – 

Domeniul Sport, Consiliul Județean Tulcea a încheiat contracte de finanțări 

nerambursabile, astfel: 

 

Sesiunea I - Domeniile Sport și Activități social/culturale și de tineret 

A.Domeniul Sport  
 

1. Asociația Sportivă Arrubium Măcin, proiect  „Promovarea sportului de 

performanță prin dezvoltarea activității handbalistice în orașul Măcin”, 

valoare contract 15.000 lei, număr contract 316/02.07.2021, finalizat, 

executat 15.000 lei;  

2. Asociația Club Sportiv Municipal Delta Tulcea, proiect „Dezvoltarea 

luptelor pe plan județean și îmbunătățirea rezultatelor  pe plan național și 

internațional pe anul 2021”, valoare contract 20.000 lei, număr contract 

312/02.07.2021 , finalizat , executat 20.000  lei; 

3. Asociația  Sportivă Arrubium Măcin, proiect „Promovarea sportului de 

performanță prin dezvoltarea activității fotbalistice în orașul Măcin”, valoare 

contract  10.000 lei, număr contract 315/02.07.2021, finalizat , executat 

10.000  lei; 

4. Asociația Club Sportiv Victoria Delta Tulcea, proiect „Sănătos și campion 

prin fotbal”, valoare contract 20.000 lei, număr contract 311/02.07.2021 , 

finalizat , executat 20.000 lei; 

5. Asociația Club Sportiv Natantibus, proiect „Cupa Internațională Delta 

Dunării – înot sportiv, ediția a III-a”, valoare contract 35.000 lei, număr 

contract 291/25.06.2021, finalizat , executat 35.000 lei; 
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6. Asociația Club Sportiv Dunărea Tulcea, proiect „Performanță în cadrul 

Campionatului Județean de Fotbal juniori, în vederea calificării la faza 

națională – Elite U19 și Elite U15”, valoare contract  20.000 lei, număr 

contract 287/25.06.2021, finalizat , executat 20.000 lei; 

7. Asociația Județeană de Baschet Tulcea, proiect „Babybaschet 2021”, valoare 

contract 13.760 lei, număr contract 276/18.06.2021 , finalizat , executat 

13.760 lei; 

8. Asociația Club Sportiv Pro Explorer Outdoor, proiect „Tulcea Pro Ciclism – 

Explorer MTB Challenge Niculițel”, valoare contract 19.992 lei, număr 

contract 307/01.07.2021, finalizat , executat 19.992 lei; 

9. Asociația Club Sportiv Karate Wado-Ryu Fudoshin Tulcea, proiect 

„Participarea/pregătirea sportivilor pentru Campionatul Național de Karate 

Wado-Ryu, Izvorani 2021”, valoare contract 9.999,36 lei, număr contract 

333/12.07.2021 , neimplementat din cauza condițiilor pandemice; 

10. Asociația  Club Sportiv Volei Dream Team, proiect „Înfrățire prin volei”, 

valoare contract 20.000 lei, număr contract 313/02.07.2021, finalizat , 

executat 17.246 lei; 

11. Asociația  Județeană de Fotbal Tulcea, proiect „Cupa județului Tulcea la 

fotbal”, valoare contract  50.000 lei, număr contract 303/30.06.2021, 

finalizat, executat 50.000 lei; 

12. Asociația Club Sportiv Progresul Isaccea, proiect „Promovarea sportului de 

performanță”, valoare contract 15.000 lei, număr contract 330/09.07.2021, 

finalizat , executat 15.000 lei; 

13. Asociația Clubul Sportiv Razim Jurilovca, proiect „Educație pentru 

performanță”, valoare contract 18.000 lei, număr contract 306/01.07.2021, 

finalizat , executat 16.732,42 lei; 

14. Asociația  Județeană de Fotbal Tulcea, proiect „Cupa Înfrățirii, Izmail 

2021”, valoare contract 16.000 lei, număr contract 304/30.06.2021, finalizat 

, executat 14.378 lei; 

 

B. Domeniul Activități social/culturale și de tineret 

 

1. ONG Celisea Tulcea, proiect „140 de ani de la nașterea marelui poet-filosof 

Panait Cerna”, valoare contract  38.500 lei, număr contract 289/25.06.2021, 

finalizat , executat 38.500 lei; 

2. Asociația Seniori în acțiune,  proiect „Phoenix – ediția a 5-a”, valoare 

contract  lei 18.900 , număr contract 280/23.06.2021, finalizat , executat 

18.900 lei; 



3.  Fundația Anonimul, proiect „Festivalul Internațional de Film Independent 

Anonimul, ediția a 18-a”, valoare contract 40.000 lei, număr contract 

283/23.06.2021 , finalizat , executat 40.000  lei; 

4. Asociația Psihologilor Antreprenori, proiect „Autismul – problema întregii 

comunități”, valoare contract 11.651  lei, număr contract 282/23.06.2021, 

finalizat , executat 9.320.08 lei; 

5. Asociația Mâini întinse, proiect „Actori promotori de schimbări!”, valoare 

contract 19.600 lei, număr contract 281/23.06.2021, finalizat , executat 

19.600 lei; 

6. Asociația Culturală „Centrul Cultural Delta Dunării“, proiect „Mahmudia – 

Tradiție și interculturalitate”, valoare contract 16.860 lei, număr contract 

299/29.06.2021, finalizat , executat 16.860  lei; 

7. Asociația Raza Soarelui – Sunlight,  proiect „Să povestim despre România-

II”, valoare contract 16.065  lei, număr contract 295/28.06.2021 , finalizat , 

executat 16.065 lei; 

8. Asociația Altona, proiect „Tradiții și obiceiuri la megleni”, valoare contract  

35.000 lei, număr contract 290/25.06.2021, finalizat , executat 35.000 lei; 

9. Asociația „Tradițional Moesis“ proiect „Etno Dobrogea de Nord, liant al 

tradiției”, valoare contract 115.000  lei, număr contract 314/02.07.2021, 

finalizat , executat 111.102,19 lei; 

10. Asociația Culturală Metropolis, proiect „Kinodiseea – Festivalul 

internațional de film pentru publicul tânăr”, valoare contract 30.100  lei, 

număr contract 302/30.06.2021, finalizat , executat 25.694,69 lei; 

11. Asociația Culturală Tulcea Delta Dunării,  proiect „Promovarea obiectivelor 

culturale din județul Tulcea”, valoare contract 26.700 lei, număr contract 

284/23.06.2021, finalizat , executat 26.700 lei; 

12. Asociația Centrul European pentru Diversitate, proiect „Festivalul 

„Săptămâna interetnică“ Ediția a XVI-a”, valoare contract  9.106,32 lei, 

număr contract 275/18.06.2021, finalizat , executat 8.685,97 lei; 

 

Sesiunea II 

A. Domeniul Sport 

 

1. Asociația Club Sportiv „Deceneu” Tulcea, proiectul Baschet – start spre 

marea performanță, valoare contract 25.350 lei, număr contract 

400/07.09.2021, finalizat, executat 22.389,36 lei; 

2. Asociația Club Sportiv Karate Wado-Ryu Fudoshin Tulcea, proiect 

Participarea la Campionatul European de Karate Wado-Ryu, Skopje, 

Macedonia,  valoare contract  39.900 lei, număr contract 401/07.09.2021, 

neimplementat din cauza condițiilor pandemice; 



3. Asociația Club Sportiv Victoria Delta Tulcea, proiectul Participarea în 

competiția Liga Elitelor U 15,  valoare contract 12.690 lei, număr 

contract 404/09.09.2021, finalizat, executat 10.152 lei ; 

4. Asociația Județeană de Baschet Tulcea, proiectul Streetball Tulcea 2021,   

valoare contract  7.610 lei, număr contract 406/14.09.2021, finalizat, 

executat 7.610 lei;  

 

 

 

  

  


