
 

 

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

 

 
 Municipiul Tulcea,  cu sediul în Str. Păcii nr. 20, telefon / fax: 0240.511.440, Cod fiscal 4321429, e-mail: 

cultura@primariatulcea.ro, 

 

 Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de 

finanțare nerambursabilă din fonduri publice aferente anului de execuție financiară 2021, conform 

prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile 

Sport, Cultură, Activități sociale, de educație civică și de tineret, au fost atribuite contracte de finanțare 

nerambursabilă următorilor beneficiari:  

 

 

1. Nicolae Ariton, proiectul „Tulcea RESTITUTIO – pagini pierdute, oameni uitați”,  numărul și data 

încheierii contractului 33409/06.09.2021, suma: 4.400 lei; 

2. Dima Viorel, proiectul „Tulcea, Before and After”, numărul și data încheierii contractului 

33067/03.09.2021, suma: 4.500 lei; 

3. Asociația Culturală Metropolis, proiectul „KinOdiseea – Festivalul Internațional de film pentru 

publicul tânăr”, numărul și data încheierii contractului 33403/06.09.2021, suma: 32.000 lei; 

4. Asociația Centrul European pentru Diversitate, proiectul „Tulcea, esența diversității”, numărul și 

data încheierii contractului 33459/07.09.2021, suma: 2.704 lei; 

5. Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, proiectul „RowmaniaFEST – 10, Vâslim pentru comunități 

durabile”, numărul și data încheierii contractului 32901/02.09.2021, valoarea: 35.978 lei; 

6. Asociația de Dezvoltare Regională Aegyssys, proiectul „Muzeul din cartier”, numărul și data 

încheierii contractului 33401/06.09.2021, suma: 12.500 lei; 

7. Asociația Eliot House, proiectul „Cal și călăreț în cultura dobrogeană”, numărul și data încheierii 

contractului 33945/09.09.2021, suma: 18.555 lei; 

8. Asociația Eliot House, proiectul „Găsește calea spre succes”, numărul și data încheierii 

contractului 33946/09.09.2021 , suma: 4.500 lei; 

9. Asociația Eliot House, proiectul „Bullying RO-TL”, numărul și data încheierii contractului 

33948/09.09.2021, suma: 3.960 lei; 

10. Asociația Club Sportiv Volei Dream Team, proiectul „Memorial Iulian Rădulescu - ed. a II-a”, 

numărul și data încheierii contractului 34002/09.09.2021, suma: 27.720 lei; 

11. Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, proiectul „Descoperă Rowmania, concursuri de vâslit și 

ateliere pentru copii”, numărul și data încheierii contractului 32897/02.09.2021, suma: 23.764 lei; 

12. Asociația Club Sportiv Victoria Delta Tulcea, proiectul „Participarea la Campionatul de juniori 

U19 și U17”, numărul și data încheierii contractului 33971/09.09.2021, suma: 17.825 lei; 

13. Asociația Club Sportiv Tenis de masă Delta Dunării, proiectul „Organizarea evenimentului 

internațional Turneu Internațional”, numărul și data încheierii contractului 34009/09.09.2021, suma: 

8.003 lei; 

14. Asociația Club Sportiv Municipal Delta Tulcea, proiectul „Pregătirea și participarea sportivilor 

tulceni la finalele campionatelor naționale de lupte cadeți, juniori și seniori”, numărul și data 

încheierii contractului 33334/06.09.2021, suma: 8.320 lei; 

15. Asociația Clubul Sportiv Deceneu Tulcea, proiectul „Relansarea Baschetului Tulcean” – 

numărul și data încheierii contractului 34004/09.09.2021, suma: 19.800 lei. 
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