Anexa 1
DOMENIUL SPORT

ACTIUNE/
BENEFICIAR

NR.
CTR.
FINAN
T.

DATA

DENUMIRE PROIECT

OBIECTIVE PROPUSE

0

1

2

3

4
-Descoperirea, selecția și pregătirea
fizică, tactică și tehnică a copiilor cu
vârste între 6-18 ani de către personal
calificat
în
vederea
atingerii
rezultatelor estimate
- Atragerea copiilor către sport și
mișcare
Conștientizarea
importanței
activităților
sportive
pentru
menținerea sănătății individuale și
colective
- Promovarea jocului de fotbal
1.Trezirea conștiinței comunității cu
privire la problema obezității,
practicarea sportului și a alimentației
sănătoase, și, în același timp,
încurajarea părinților de a motiva
copiii prin sport
2.Educarea copiilor și a părinților
despre beneficiile sportului începând
de la o vârstă fragedă
3.Creșterea gradului de susținători ai
acestui proiect
4.Creșterea încrederii comunității în
sportul d emasă și cel d eperformanță
și încurajarea dezvoltării acestuia
5. Extinderea proiectului și în
comunele și satele din județul
Constanța

ACADEMIA
DE
FOTBAL
FARUL
CONSTANŢA

ASOCIAȚIA
BASCHET
CLUB
ATHLETIC

9920

9808

18.04.2016

18.04.2016

„ PROGRAMUL
JUDEŢEAN PENTRU
SUSŢINEREA ŞI
PROMOVAREA
SPORTULUI DE MASĂ FOTBAL JUVENIL”

,,SĂNĂTATE PRIN
SPORT, PERFORMANȚĂ
PENTRU VIITOR –
CAMPIONAT NAȚIONAL
E BASCHET U18”

SUME
CONTRAC
T lei

CHELTUIELI
ELIGIBILE
DECONTATE
DE CJC
lei

OBIECTIVE
REALIZATE

OBSERVATII

5

6

7

8

1.050.000

955.129,15

144.421,20

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

121.390,38

ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIIV
FIANCHETTO
CONSTANȚA

9772
18.04.2016

ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV ,,RUGBY
TEAM”
CONSTANȚA

„Rugby-ul
viață”
9913

CLUB
SPORTIV
RUGBY TINERET
MUNICIPAL
CALLATIS

„PARTICIPAREA LA
CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE ȘAH A
ECHIPELOR DE JUNIORI
ȘI SENIORI DIN CADRUL
ASOCIAȚIEI CLUB
SPORTIV FIANCHETTO
CONSTANȚA”

9816

pentru

18.04.2016

18.04.2016

CLUB
SPORTIV
TOMITANII
CONSTANŢA
9858

valori

18.04.2016

„SĂ VORBIM DESPRE
MANGALIA PRIN
RUGBY”

,,RUGBY, SPORTUL MEU
PREFERAT”

6. Calificarea echipei U 18 M la
turneul semifinal al Campionatului
Național de Baschet
7. Promovarea a cel puțin 2 jucători
la loturile naționale pe categorii de
vârstă
8. Cooptarea în staff-ul tehnic a
lotului național a unui profesor
antrenor.
Participarea
la
Campionatele
Naționale de Șah a echipelor de
juniori și seniori din cadrul
Asociației Club Sportiv Finachetto
Constanța

Implementarea jocului de rugby la
nivel de copii în cele 5 centre de
dezvoltare din județul Constanța. Din
toate centrele de dezvoltare se va
crea o echipă de copii pe criterii de
vârstă
Participarea copiilor din Mangalia și
din localitățile limitrofe, componenți
și viitori componenți ai echipelor de
Juniori U16, U14 și U12 la toate
competițiile
și
turneele
și
campionatele de rugby pentru aceste
categorii de vârstă, organizate de
Federația Română de Rugby și de
Asociația județeană de Rugby
-Pregătirea și formarea jucătorilor
tineri din județ, rezultatul acestui
proecs promovarea jucătorului pentru
echipa de seniori a județului
Constanța
- În următorii 3-4 ani echipele din
cadrul Asociației Club Sportiv
”Tomitanii” să fie clasate printre
primele trei echipe la nivel național

21.600

856.318

207.338

1.229.150

15.675
DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

641.342,15

170.097

826.108,98

ASOCIAŢIA
„SPORTIVĂ
VICTORIA
CUMPĂNA

ASOCIAŢIA
„SPORTIVĂ
VICTORIA
CUMPĂNA

9737

9736

15.04.2016

15.04.2016

,,FOTBAL JUVENIL –
EDUCAȚIE ȘI
SĂNĂTATE PRIN
SPORT”

„SPORTUL, UN MOD DE
VIAȚĂ LA CUMPĂNA”

pentru grupele de vârstă U15, U16,
U19 și U20, juniori și seniori, iar cei
mai talentați dintre aceștia să acceadă
la echipa națională
-Crearea și dezvoltarea unui mediu
propice desfășurării ramurii sportive
fotbal, totul bazat pe principiul
dezvoltării valorilor moral-volative a
educației și sănătății, a performanței,
managementului bazat pe rezultate.
Selecția pentru descoperirea și
pregătirea fizică-tehnică-tactică a
copiilor cu vârste între 7-18 ani.
Promovarea
imaginii
comunei
Cumpăna, și în special a județului
Constanța,
prin participarea la
competiții și stagii de pregătire și
perfecțioanre, , atât în plan județean
cât și național
-Calificarea în primele 5 echipe ale
turnelui de Rugby de la Castres,
Franța și/sau jucarea unei semifinale
- Obținerea de performanțe în
sezonul competițional 2016 –
calificarea în primele 3 echipe la
nivel național
- Creșterea nivelului de educație,
socializare și a stării sănătății copiilor
din mediul rural
- Promovarea minirugby-ului în
cadrul școlilor, familiilor și a massmedia
Formarea
și
perfecționarea
resurselor umane din domeniul
educației fizice și a sportului
- Dotarea cu materiale sportive și
echipamente a tutror grupelor dde
vârstă și participarea la competiții
- participarea la competiții naționale
și internaționale

72.000

171.886

70.344,64

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

147.809,01

ASOCIAŢIA
TERRA
SEMPER
FIDELIS
PERSPECTIVĂ
PENTRU VIITOR

- Dezvoltarea sportului de masă,
promovarea sportului, a sănătății și a
unui stil de viață sănătos
- Dezvoltarea jocului de baschet prin
alinierea la cerințele și standardele
din actualul context internațional prin
organizarea de evenimente sportive
atractive: Streetball și All Star Game
- Campionat județean adresat atât
copiilor cât și foștilor practicanți de
baschet, dar și adulților d epeste 30
de ani iubitori d emișcare: Liga de
Baschet Amator Constanța LBAC
Stabilirea
clasamentelor
și
premierea sportivilor participanți pe
fiecare activitate și eveniment
sportiv.
9739

15.04.2016

CLUB
SPORTIV
KARATE DINAMIC
10313

21.04.2016

201.465

185.495,39

,,JUDEȚUL CONSTANȚA
JOACĂ BASCHET”

„CAMPIONO ȘI VIITORI
CAMPIONI
DOBROGENI”

Participarea sportivilor clubului
laconcursurile sportive naționale și
internaționale pentru a obține noi
performanțe sportive. Astfel:
-Pregătirea sportivilor la un nivel
înalt, participarea lor la cât mai multe
competiții pentru mărirea capacității
de
înaltă
performanță
prin
acumularea intensă de experiență
- Dotarea cu materiale necesare
pregătirii
sportive
de
înaltă
performanță, material și echipamente
noi care sunt extrem de necesare
pregătirii specifice
-Participarea sportivilor, antrenorilor
și instructorilor la cantonamente și
stagii de specialitate
- Organizarea anuală a concursului
național DOBROGEA KARATE
CUP – ediția 10
- Prin proiectul ”CAMPIONII ȘI
VIITORII
CAMPIONI

49.841

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

48.899,45

CLUB
SPORTIV
KARATE
TRADIȚIONAL
CONSTANȚA
9920

18.04.2016

15.04.2016

„TENISUL
CONSTĂNȚEAN –
VALOARE ȘI
PERFORMANȚĂ ”

28.06.2016

,,IARNA CAR ȘI VARA
SANIE FACEM SPORT ȘI
SUNTEM SĂNĂTOȘI”

MEDEȘAN SERGIU
DARIE
9740
ASOCIAŢIA
CLUBUL SPORTIV
AL SPORTURILOR
DE
IARNĂ
MAMAIA
15492

,,PARTICIPAREA LA
CAMPIONATUL
EUROPEAN DE KARATE
TRADIȚIONAL
SHOTOKAN FUDOKAN –
CRACOVIA/POLONIA”

DOBROGENI” urmărimobținerea de
rezultate maxime la competițiile
europene și mondiale, formarea
noilor de sportivi de înaltă
performanță, identificarea talentelor
sportive, atragrea de noi copii către
sport, implicit spre karate, educarea
și dezvoltarea la sportivi a unor
calități care să reprezinte pentru
fiecare un mod de viață
-Pregătirea sportivilor în vederea
participării
la
Campionatele
Mondiale, Europene și promovarea la
loturile naționale reprezentative
- Selecție la nivelul copiilor și
cadeților
Promovarea
sportului
de
performanță
- Educația prin karate tradițional și
combatere a violenței în rândul
tinerilro
Asigurarea condițiilor optime de
practicare a tenislului de câmp la
nivel de performanță a sportivului,
într-un cadru modern, creșterea
calității
sportive,
valorificarea
aptitudinilor într-un sistem organizat
de pregătire și competiții pentru
realizarea de noi pe rformanțe,
asigurarea unui program complex de
pregătire, recuperare și nutriție în
vederea obținerii de performanțe la
nivel național și internațional care să
sporească prestigiul județului
Însușirea deprinderilor specifice
practicării bobului și skeletonului,
care va contribui la dezvoltarea fizică
și psihică a tinerilor.
Promovarea disciplinelor sportive
bob și skeleton prin practicare, atât

18.175

36.350

422.376,75

15.303,80

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

36.002,56

331.007,78

CLUB
SPORTIV
TAE
KEON
HÂRȘOVA

15500

28.06.2016

,,PARTICIPARE ÎN
COMPEIȚII,
PROMOVARE
TAEKWONDO-ULUI,
DEZVOLTAREA
CLUBULUI SPORTIV”

ca activitate fizică de agrement, cât și
ca sport de performanță, având în
vedere accesibilitatea la orice vârstă.
Finalitatea planificată a activităților
sportive specifice
prin derularea
acestui proiect va determina:
-Descoperirea unor tineri cu potențial
biologic pentru participarea la
programul de inițiere în bob și/sau
skeleton;
- Stabilirea unor unități de măsură
cuantificabile pentru procesul de
selecție primară
- Folosirea unor mijloace de testare
accesibile;
- Proiecția în timp, prin etapizare, a
activităților
de
desfășurare
a
proiectului;
- Selecția și pregătirea unui grup de
tineri cu aptitudini pentru practicarea
bobului și skeletonului;
- Dezvoltarea principalelor calități
motrice;
- Legitimarea în cadrul structurilor
sportive din raza județului Constanța;
- Dezvoltarea spiritului de competiție
și de fair-play;
- Obișnuirea cu lucrul în echipă;
Prevenirea
îmbolnăvirii
și
menținerea stării de sănătate;
- Participarea la competiții oficiale
naționale și internaționale de bob și
skeleton.
Atragerea unui număr cât mai mare
de tineri către sport, pentru
dezvoltarea disciplinei și a conduitei,
dezvoltarea relațiilor sociale și a
autocontrolului,
integritate,
perseverență, dezvoltarea atenției,
corectitudinii și respectului.

62.655

48.052,36
DA

Proiect
finalizat

ASOCIAȚIA
JUDEȚEANĂ DE
BASCHET
CONSTANȚA

15503

28.06.2016

ASOCIAȚIA

28.06.2016

„BASCHET MADE IN
CONSTANȚA! RENAȘTE
O TRADIȚIE –
CAMPIONAT NAȚIONAL
DE BASCHET
MASCULIN LIGA 1”

28.06.2016

,,PREGĂTIREA ȘI
PARTICIPAREA
ECHIPELOR CS
PHOENIX ÎN
CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE
BASCHET JUNIORI 20162017”

BASCHET CLUB
ATHLETIC
CONSTANȚA

15505

CLUB SPORTIV
PHOENIX
CONSTANȚA

15517

„CAMPIONAT
JUDEȚEAN DE
MINIBASCHET ȘI
BABYBASCHET
(MASCULIN/FEMININ”

-Organizarea de evenimnte și acțiuni
sportive prin jocul de baschet ce se
adresează unui spectru larg de
populație: competiții pentru copii cu
vârste cuprinse între 5-10 ani;
- Creșterea numărului de practicanți
și specialiști în județul Constanța;
- Dezvoltarea jocului de baschet prin
alinierea la cerințele și standardele
din actualul context internațional prin
organizarea de evenimente sportive
atractive;
- Campionatul județean pentru copii
între 5-10 ani: mini și babybaschet;
Stabilirea
clasamentelor
și
premierea sportivilor participanți pe
fiecare activitate și evenimente
sportive.
- Participarea la Campionatul
Național Liga 1 Masculin;
- Participarea la competițiile oficilae,
de pregătire și verificare în
Campionatul Național Liga 1
Masculin;
- Creșterea numărului de practicanți
și de specialiști în județul Constanța;
Promovarea
sportuluid
e
performanță
și
dezvoltarea
baschetului, în mod special,
în
contextul concurenței internaționale;
- Selecția și pregătirea copiilor pentru
formarea de viitori campioni
Pregătirea, înscrierea și participarea
echipelor CS Phoenix Constanța la
Liga Națională de Baby și Mini
Baschet și Campionatul Național de
Baschet Juniori 2016-2017.
Menținerea în primele 8 locuri în
țară, cu cel puțin o echipă d ejuniori
la Campionatul Național de Baschet
Juniori 2016-2017 și clasarea în

80.667

154.260,80

85.096

66.862,80

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

85.913,53

84.512,37

ASOCIAȚIA
JUDEȚEANĂ DE
ȘAH

15517

28.06.2016

,,SUSȚINEREA
PARTICIPĂRII
JUNIORILOR
CONSTĂNȚENI LA
CAMPIONATELE
NAȚIONALE PE ECHIPE
ȘI CAMPONATUL
EUROPEAN”

CLUB SPORTIV
NAUTIC
MOTORSPORT

15534

28.06.2016

,,CONSTANȚA RALLY
SHOW 2016”

ASOCIAȚIA
SPORTIVĂ
HANDBAL CLUB
DOBROGEA SUD
CONSTANȚA

15535

28.06.2016

,,HANDBAL PENTRU
CONSTANȚA”

CLUB SPORTIV
HAPPY KIDS 2010

15536

28.06.2016

,,HANDBALUL, VIAȚA
MEA”

primele 15 locuri în țară, cu cel puțin
1 echipă de juniori la Liga Națională
de Baby și Mini Baschet 2016.
Pregătirea sportivilor prin cele trei
competiții la Campionatul National
pe echipe, Trofeul Litoralului,
Trofeul Techirghiol și Festivalul
Șahului Juvenil pentru Campionatul
European Individual ce se va
desfășura la Praga în perioada 17-28
august 2016
Având în vedere că timp de 20 de ani
(1993-2003) Dobrogea a fost absentă
total de pe harta motorsportului
românesc, din 2013 CS Nautic
Motorsport
este
organizatorul
singurului eveniment automobilistic
de talie internasțională din Dobrogea,
Danube Delta Rally, proiect pe care
organizatorii
intenționează
să-l
promoveze și să-l dezvolte de la an la
an introducându-l în competițiile
naționale și internaționale, cu
peridiciocitate anuală, scopul final
fiind orgasnizarea unei competiții din
cadrul
FIA
Euroepan
Rally
Championship în județul Constanța.
1.
Participarea
în
competiții
organizate de Federația Română de
Handbal, Federația Europeană de
Handbal, competiții proprii de
pregătire și verificare la eșaloanele
de sportivi de performanță și înaltă
performanță.
2.
Selecția
pentru
creșterea
performanței sportive în jocul de
handbal
la
nivelul
județului
Constanța, Național și Internațional
- Formarea unor echipe competitive
de juniori la nivelul Municipiului
Medgidia și județului Constanța,

46.011

109.380

2.460.057,3
0

36.481,15

DA

Proiect
finalizat

NU

CONTRACT
REZILIAT

0

1.369.062,09

Proiect
finalizat
DA
84.420

79.374,68

Proiect
finalizat
DA

MEDGIDIA

ASOCIAȚIA CS
TOP STAR TABLE
TENIS

15543

28.06.2016

,,DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚII CS TOP
STAR TT CONSTANȚA”

păstrarea titlului de campioni
naționali la nivel de minihandbal
cucerit în anul 2014-2015, prin
asigurarea unor condiții de pregătire
și educație favorizante pentru
performanțe sportive;
- Organizarea de tabere sportive cu
obiective de instruire sportivă
combinate cu activități educative ce
pot asigura dezvoltarea armonioasă a
copiilor dar și dezvoltarea unor
trăsături pozitive ale personalității
copiilor;
- Organizarea de turnee de verificare
pentru a evalua potențialul de punere
în aplicare a cunoștințelor asimilate,
cât și exprimate, trăsăturileor
personalității necesra esportului de
performanță;
- Atragerea a cât mai mulți copii
pentru practicarea jocului de handbal;
- Dezvoltarea handbalului în satele
din județul Constanța;
- Formarea centrelor în județul
Constanța în localitățile: Năvodari,
Murfatlar, Cernavodă, Meedgidia,
Constanța.
Obținerea
finanțării
necesare
desfășurării activităților clubului în
vederea îndeplinirii următoarelor
obiective:
- Câștigarea turului Diviziei A a
Campionatului Național de Tenis de
Masă pe Echipe, clasarea pe un loc
(la sfârșitul anului calendaristic
2016) care să poată da speranțe de
promovare în Superliga Națională de
Tenis de Masă pe Echipe, obținerea
de rezultate pozitive în toate
competițiile la nivel național și
internațional;

170.632

136.957,53

Proiect
finalizat
DA

ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV ATENA
SPORT CLUB
CCONSTANȚA

15549

28.06.2016

RADU LARISA
SIMONA

31790

25.11.2016

,,CONSTANȚA, TE
LANSEAZĂ LA APĂ –
EDIȚIA A II-A”

,,TENISUL – CREATOR
DE CAMPIONI SĂDIȚI ÎN
PĂMÂNT
CONSTĂNȚEAN”

Participarea
la
competiția
internaționaă E.T.T.U. CUP;
- Participarea la competiția internă
Cupa Româniai.
1. Încurajarea practcării activităților
fizice și sportive, în mod continuu, de
cât mai mulți cetățeni;
2. Atragerea și stimularea tuturor
categoriilor de cetățeni, fără nicio
discrminare, în mod liber și voluntar,
independent sau în cadru organizat,
pentru practicarea activităților fizice
și sportive;
3. Organizarea de competiții sportive
la nivel județean;
4. Promovarea valențelor educative
ale sportului;
5. Folosirea cât mai eficientă a
bazelor sportive și locațiilor cu
petențial
sportiv
din
județul
Constanța:
6. Asocierea imaginii județului
nostru cu cea a practicării sportului și
a turismului sportiv, care poate fi un
vector economical județului și al
promovării imaginii la nivel național
și internațional;

93.375

90.679,16

Proiect
finalizat
DA

Obținerea de rezultate opozitive în
competițiile individuale la nivel
național (clasare pe locurile 1-8 la
terneele la care participă, clasarea în
primii 10 la CN –U16, și în primii 30
la U18.
Menținerea
și
îmbunătățirea
activității de performanță a tenisului
de câmp la nivelul juniorilor și
seniorului.
Participarea
la
competiții
internaționale și atingere punctajului
de clasare printre primi 250TE și

19.605

15.579,92

Proiect
finalizat
DA

Internațional
(ITF).

PALOȘI IONUȚ
FRANCISC

31819

25.11.2016

ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV MC BALL
MANGALIA

31810

25.11.2016

,,DRUMUL SPRE ÎNALTA
PERFORMANȚĂ –
TENISUL
CONSTĂNȚEAN CREȘTE
CAMPIONI – 2016”
,,PREGĂTIREA ȘI
PARTICIPAREA
ECHIPELOR DE JUNIORI
ÎNSCRISE ÎN
CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE
BASCHET ȘI
PROMOVAREA
SPORTULUI DE MASĂ”

ASOCIAȚIA
JUDEȚEANĂ DE
SCRIMĂ

31791

25.11.2016

,,VIITORUL OLIMPIC AL
SCRIMEI ÎN JUDEȚUL
CONSTANȚA”

ASOCIAȚIA CLUB
SPORTIV
HANDBAL CLUB
FARUL

31832

25.11.2016

,,TRECUT, PREZENT ȘI
VIITOR PENTRU
HANDBALUL
MASCULIN
CONSTĂNȚEAN”

Tennis

Federațion

Contribuția
semnificativă
și
constantă a tenisului de performanță,
la reprezentarea cu prestigiu a
județului Constanța, pe plan local,
național și internațional.
La data de 31.12.2016 să aibă o
clasare cât mai bună la nivel Naționl
U16, U18, Seniori.
In clasamentul I.T.F. JUNIOR să se
claseze în primii 300 mondial.
Asigurarea pregătirii necesare și
participarea în Campionatul Național
de Baschet – Juniori, în anul 2016,
competiție organizată de Federația
Română de Baschet.
Promovarea sportului de performanță
și a sportului de masă pentru
încurajarea și atragerea unui număr
cât mai mare de participanți, copii și
nu numai, în vederea practicării
sportului.
Participarea la tradiționala Cupa 1
Decembrie, efervescenta și bucurie în
cadrul copiilor și juniorilor, băieți și
fete.
Participarea
la
concursurile
internaționale și păstrarea unei forme
sportive ridicate.
Câștigarea Turului Campionatului
Național Handbal Masculin 20162017, Divizia A, Seria A, clasarea pe
primul loc (la sfârșitul anului
calendaristic 2016) cu promovare
directă în Liga Națională a
Campionatului Național Handbal
Masculuin, obținerea de rezultate
pozitive prin formarea noilor
generații de sportivi de înaltă

6.734

5.808,98

Proiect
finalizat
DA
19.556

18.347,24

Proiect
finalizat
DA
31791

25.11.2016

Proiect
finalizat
DA
37.709

28.819

Proiect
finalizat
DA

performanță, identificarea talentelor
sportive.
Clasarea în locurile I-III a Turului
Campionatului Național Handbal
Masculin Juniori I, Seria B 20162017, clasarea pe un loc care să poată
da speranțe de promovare în
calificarea la Turneul Final al
Campionatului Național de Handbal
Masculin Juniori.

Întocmit,
Costencu Irina

Anexa 2
DOMENIUL CULTURĂ

ACTIUNE/
BENEFICIAR

NR.
CTR.
FINANT.

DATA

DENUMIRE PROIECT

0

1

2

3
,,ORGANIZARE
SESIUNE
CULTURALĂ ȘI
REALIZARE ALBUM
CU ARTIȘTI
DOBROGENI
CONTEMPORANI”
,,ORGANIZAREA
UNUI SPECTACOL
DE DANS GRECESC
SIRTAKI CU
PARTICIPAREA A
PESTE 6000 DE
PARTICIPANȚI,
ORGANIZAREA
UNUI SPECTACOL
DE MUZICĂ
GRECEASCĂ”
,,MANIFESTĂRRI
CULTURALȘTIINȚIFICE
DEDICATE
ANIVERSĂRII A 120
DE ANI AI
COLEGIULUI
NAȚIONAL MIRCEA
CEL BĂTRÂN
CONSTANȚA”

ASOCIAȚIA
ARTIȘTI
DOBROGENI

COMUNITATEA
ELENĂ ELPIS

FUNDAȚIA
ACADEMICA
ALUMNI

10741

10744

10743

27.04.2016

27.04.2016

27.04.2016

OBIECTIVE PROPUSE

SUME
CONTRACT
lei

CHELTUIELI
ELIGIBILE
DECONTATE
DE CJC
lei

OBIECTIVE
REALIZATE

OBSERVATII

4

5

6

7

8

Promovarea identității
culturale, ca instrument al
dialogului intercultural, al
creativității și comunicării prin
imagine.

12.000

11.737,54
Proiect
finalizat
DA

175.051

162.296

Proiect
finalizat
DA

Organizarea manifestării
cultural – științifice și artistice
circumscrise aniversării a 120
de ani ai Colegiului Național
,,Mircea cel Bătrân”

64.451

58.291
Proiect
finalizat
DA

29574
ASOCIAŢIA
„TERRA SEMPER
FIDELIS
PERSPECTIVA
PENTRU VIITOR”
CONSTANŢA

15.12.2015

,,MUZEU
ARHEOLOGIC
VIRTUAL TOMIS
REBORN
TROPHEUM
TRAIANI”

Promovarea
turismului
dobrogean. Program cultural şi
educativ pentru copiii şi
tineretul din judeţul Constanţa.
Proiectul
şi-a
propus
reconstrucţia
Edificiului
Roman cu Mozaic spre a fi
accesibil turiştilor, elevilor,
localnicilor într-un mediu
virtual.

234.000

166.847,51
DA

Proiect
finalizat

Întocmit,
Costencu Irina

