Anexa 1
DOMENIUL SPORT

ACTIUNE/
BENEFICIAR

NR.
CTR.
FINAN
T.

DATA

DENUMIRE PROIECT

OBIECTIVE PROPUSE

0

1

2

3

4
Atragerea și menținerea copiilor din
județul Constanța pentru practicarea
voleiului prin crarea unui cadru
stimulativ și emulativ, apropriindu-i
pe
aceștia
de
sportivii
de
performanță, promovarea activităților
de volei în Constanța și promovarea
spiritului de ,,Fair-Play
1. Formarea unor echipe competitive
de juniori la nivelul Municipiului
Medgidia și județului Constanța,
păstrarea titlului de campioni
naționali la nivel de minihandbal
cucerit în anul 2014-2015, medalie
de bronz la juniori IV în 2016,
calificarea la turneul final în anul
2018 prin asigurarea unor condiții de
pregătire și educație favorizante
pentru
performanțe
sportive.
2. 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;
3. Organizarea de turnee de verificare
pentru a evalua potențialul de punere
în aplicare a cunoștințelor asimilate,

Asociația
Club
Sportiv Academia
de
volei
Tomis
Constanța

Club Sportiv Happy
Kids 2010 Medgidia

20869

20989

01.08.2019

02.08.2019

„Constanța Beach –
Volleyball Tour”

,, Iubesc handbalul”

SUME
CONTRACT
lei

CHELTUIELI
ELIGIBILE
DECONTATE
DE CJC
lei

OBIECTIVE
REALIZATE

OBSERVATII

5

6

7

8

287.010,00

187.714,28

323.289,00

DA

Proiect
finalizat

DA

Proiect
finalizat

320.032,77

Asociația
Clubul
Sportiv Karate ,,
Dinamic Club”

22096
14.08.2019

,,Campioni și Viitori
Campioni dobrogeni”

cât și exprimate, trăsăturileor
personalității necesra esportului de
performanță;
4. Atragerea a cât mai mulți copii
pentru practicarea jocului de handbal.
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
- Prin proiectul ”CAMPIONII ȘI
VIITORII
CAMPIONI
DOBROGENI” urmărim obținerea
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
- având în vedere rezultatele obținute
în ultimii 15 ani, peste 20 campioni
mondiali, 28 titluri europene,
clasarea permanentă a sportivilor
clubului în primii zece sporivi ai
județului, obiectivele acestui proiect
sunt concepute în sensul de a avea

100.855,00

100.322,60

DA

Proiect
finalizat

Asociația
Club
Constanța

„Joacă fotbal cu
Farul Constanța”

Fotbal
Farul
28870

01.08.2019

FC

continuitate în pregătire, în obținerea
de performanțe de top, mai ales la
schimbările de genrații. De a ridica
nivelul de pregătire al instructorilor,
antrenorilor.
Evidențierea
contribuției
semnificative și constante a sportului
de performanță la reprezentarea și
creșterea prestigiului comunităților
locale;
Dezvoltarea disciplinei fotbal ca
sport tradițional la nivelul județului
Constanța;
Susținerea,
redresarea
jocurilor
sportive
prin
participarea
în
competiții de fotbal, a seniorilor în
întreceri
oficiale
naționale,
participare la campionatele de juniori
U19, U17, U15, U13și U11, grupe de
începători, conform regulamentului
FR Fotbal și AJ Fotbal.

1.747.700,00

1.572.344,72

DA

Proiect
finalizat

Întocmit,
Costencu Irina

Anexa 2
DOMENIUL CULTURĂ

ACTIUNE/
BENEFICIAR

NR.
CTR.
FINANT.

DATA

DENUMIRE PROIECT

0

1

2

3

Rusu I. Georgiana
P.F.A.

Uniunea Teatrală
din România
Asociația Uniunea
Democrată Tătară
Asociația
Nevăzătorilor din
România – Filiala
Județeană
Constanța

21033

20974

20829

20969

05.08.2019

02.08.2019

01.08.2019

02.08.2019

,,DOBROGEA
INTERETNICĂ”

,,GALA TÂNĂRULUI
ACTOR – HOP 2019”

,,KURULTAI”

,,Teatrul – Limba
Universală a
Nevăzătorilor”

OBIECTIVE PROPUSE

SUME
CONTRACT
lei

CHELTUIELI
ELIGIBILE
DECONTATE
DE CJC
lei

OBIECTIVE
REALIZATE

OBSERVATII

4

5

6

7

8

Contribuirea la creștera
nivelului de toleranță etnică al
populației tinere prin
promovarea deversității și
multicularității, în vederea
prevenirii și combaterii
factorilor care generează
dezavantaje, marginalizare și
excludere socială, în contextul
integrării armonioase a
indivizilor tineri în societate.
Contribuirea la stimularea și
dezvoltarea artei teatrale
contemporane prin lansarea
unor nume noi de tineri artiști.
Creșterea capacității de
înțelegere a istoriei, tradiției și
culturii etniei tătare ca parte
integrantă a României.
Participarea la Festivalul
Internațional de Teatru pentru
Nevăzători, reprezentând
România cu mândrie și
demnitate.

294.000,00

294.000,00

Proiect
finalizat
DA
229.300,00

Proiect
finalizat

229.300,00
DA

219.400,00

Proiect
finalizat

219.398,39
DA

DA
14.175,00

Contract
reziliat

0

Întocmit,
Costencu Irina

