
 

 

 

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 2022, 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. Asociația Eliot House, proiectul „Cavalerul danubian”, numărul și data încheierii contractului 

24893/08.06.2022, suma: 22.266,42 lei; 

2.Asociația Culturală CineCultura, proiectul „Caravana filmului românesc-Capodopere ale 

cinematografiei naționale” , numărul și data încheierii contractului 23830/02.06.2022, suma: 30.800 

lei; 

3. Asociația Culturală Metropolis, proiectul „Caravana Metropolis- cinema în aer liber” , numărul și 

data încheierii contractului 23850/02.06.2022, suma: 69.442,96 lei; 

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

publicul tânăr”, numărul și data încheierii contractului 23881/02.06.2022, suma: 65.000 lei; 

5. Asociația Seniori în Acțiune, proiectul „Publicații pentru tulceni”, numărul și data încheierii 

contractului 23899/02.06.2022, suma: 20.000 lei; 

6. Ong. CELISEA Tulcea, proiectul „144 de ani de la Unirea Dobrogei cu România”, numărul și data 

încheierii contractului 23939/02.06.2022, suma: 18.000 lei; 

7. Nicolae Ariton, proiectul „Călător – cititor prin timp(ul) Tulcei”,  numărul și data încheierii 

contractului 24255/06.06.2022, suma: 6.500 lei; 

8. Asociația „Clubul cu Dichis”, proiectul „Dichis’n’Blues-ediția a șasea”, numărul și data încheierii 

contractului 24270/06.06.2022, suma: 100.000 lei; 

9. Asociația de Dezvoltare Regională Aegyssus, proiectul „Festivalul de cARTe Danubius 2022”, 

numărul și data încheierii contractului 24586/07.06.2022, suma: 45.500 lei; 

10. Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, proiectul „RowmaniaFEST ”, numărul și data încheierii 

contractului 24561/07.06.2022, suma: 79.800,8 lei; 

11. Asociația Eliot House, proiectul „Fii conștient, nu dependent”, numărul și data încheierii 

contractului 24889/08.06.2022, suma: 4.500 lei; 

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

24878/08.06.2022, suma: 3.960 lei; 

13. Asociația Eliot House, proiectul „Doar împreună vom reuși, fii activ”, numărul și data încheierii 

contractului 24886/08.06.2022, suma: 3.000 lei; 

14. Asociația Centrul European pentru Diversitate, proiectul „Tin(T)erennic”, numărul și data 

încheierii contractului 22868/26.05.2022, suma: 4.880 lei; 

15. Asociația Club Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea, proiectul „Delta Triathlon 2022”, numărul și data 

încheierii contractului 24266/06.06.2022, suma: 17.064 lei; 

16. Asociația Club Sportiv Municipal Delta Tulcea, proiectul „Selecționarea, pregătirea și 

participarea sportivilor tulceni la finalele campionatelor naționale de lupte cadeți, juniori și seniori”, 

numărul și data încheierii contractului 24264/06.06.2022, suma: 26.098 lei; 

17. Asociația Club Sportiv Real Racing Team, proiectul „Echitație la porțile Deltei Tulcea 2022”, 

numărul și data încheierii contractului 24578/07.06.2022, suma: 59.274,6 lei; 

mailto:cultura@primaria-tulcea.ro


18. Asociația Județeană de Atletism Tulcea, proiectul „Semimaraton Porțile Deltei ediția VII”, 

numărul și data încheierii contractului 24574/07.06.2022, suma: 10.400 lei; 

19. Asociația Clubul Sportiv Deceneu Tulcea, proiectul „Baschet – sport spre marea performanță”, 

numărul și data încheierii contractului 24570/07.06.2022, suma: 43.200 lei; 

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

internațional Turneu Internațional”, numărul și data încheierii contractului 24873/08.06.2022, suma: 

8.000 lei; 

21. Asociația Club Sportiv Victoria Delta Tulcea, proiectul „Promovarea fotbalului tulcean la nivel 

national”, numărul și data încheierii contractului 24869/08.06.2022, suma: 52.164 lei;  

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

numărul și data încheierii contractului 24856/08.06.2022, suma: 27.720 lei. 

 

 

 

 

 


