
PROIECTE CONTRACTATE ITI - 30.06.2022 CURS EURO: 4,9479 lei

Valoare eligibilă 
euro (UE+BS)

Denumire beneficiar Denumire axă Valoare rambursată 
euro (UE+BS)

Alocare ITI
(FESI+BS)

Număr proiecte 
contractate

PNDR

5 12.990.061,00 € 6.499.975,57 €Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală

19.2 12.900.000,00 €

53 25.221.343,00 € 16.374.893,25 €Investiţii în exploataţii agricole 4/ 4.1 33.000.000,00 €

9 4.739.234,00 € 2.771.223,12 €Investiții în exploatații pomicole4/ 4.1.a 5.000.000,00 €

8 15.310.897,00 € 7.922.590,02 €Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole4/ 4.2. agricol 10.600.000,00 €

0 0,00 € 0,00 €Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol4/ 4.2.a 800.000,00 €

4 3.347.047,00 € 2.132.868,54 € Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice - infrastructura de acces agricolă 

4/ 4.3 agricol 3.000.000,00 €

13 12.783.239,00 € 9.410.596,21 €Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice - irigații

4/ 4.3 irigatii 7.000.000,00 €

2 1.421.820,00 € 566.055,36 €Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice - infrastructură silvică 

4/ 4.3 silvic 1.700.000,00 €

223 9.100.000,00 € 8.832.444,44 €Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 6/ 6.1 10.000.000,00 €

86 5.579.000,00 € 3.993.000,01 €Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale 6/ 6.2 5.000.000,00 €

209 3.131.250,00 € 3.043.000,00 €Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 6/ 6.3 5.000.000,00 €

51 9.687.314,00 € 5.508.778,26 €Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole6/ 6.4 10.000.000,00 €

11 14.471.443,00 € 11.682.882,30 €Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică - infrastructură de apă/apă uzată 

7/ 7.2 apa 17.000.000,00 €

9 2.818.286,00 € 1.496.320,95 €Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică - infrastructură educațională și socială 

7/ 7.2 educatie si s 5.000.000,00 €

29 27.689.617,52 € 22.859.044,82 € Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică - infrastructură rutieră de interes local 

7/ 7.2 rutier 33.000.000,00 €

27 7.805.259,00 € 3.992.376,18 €Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 7/ 7.6 9.000.000,00 €

156.095.810,52 € 107.086.049,03 €739168.000.000,00 €

POAT

2 5.541.819,35 € 3.704.103,51 €Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a 
pregăti şi implementa proiecte

1/1.1 5.903.529,00 €

27.399.309,07 lei 18.313.458,15 €

5.541.819,35 € 3.704.103,51 €25.903.529,00 €

27.399.309,07 lei 18.313.458,15 lei
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Valoare eligibilă 
euro (UE+BS)

Denumire beneficiar Denumire axă Valoare rambursată 
euro (UE+BS)

Alocare ITI
(FESI+BS)

Număr proiecte 
contractate

POC

1 4.572.251,92 € 1.287.436,79 €Mari infrastructuri de CD1/1.1 0,00 €

22.605.670,70 lei 6.365.216,23 €

4 14.477.076,12 € 1.383.070,49 €Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de 
CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în 
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere PROIECT 
TEHNOLOGIC INOVATIV

1/1.2.1 40.000.000,00 €

71.576.112,03 lei 6.838.038,81 €

1 832.693,78 € 817.079,46 €Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet2/2.1.1 20.000.000,00 €

4.116.921,34 lei 4.039.722,56 €

7 979.834,50 € 674.191,47 €Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură

2/2.3.3 0,00 €

4.844.399,73 lei 3.333.270,05 €

20.861.856,31 € 4.161.778,21 €1369.000.000,00 €

103.143.103,80 lei 20.576.247,65 lei

POCA

2 342.226,09 € 342.226,09 €Administrație publică și sistem judiciar eficiente1/1.1 8.000.000,00 €

1.692.000,00 lei 1.692.000,00 €

35 13.588.207,32 € 661.001,76 €Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 
instituțiilor publice 

2/2.1 8.000.000,00 €

67.181.455,83 lei 3.268.058,80 €

3 206.919,95 € 58.146,91 €Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 
locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în 
concordanță cu SCAP 

2/2.2 0,00 €

1.023.032,92 lei 287.484,13 €

14.137.353,36 € 1.061.374,76 €4018.080.000,00 €

69.896.488,75 lei 5.247.542,93 lei

POCU

2 1.116.509,59 € 1.043.368,50 €Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea 
gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor 
de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta 
Dunării

3/3.1 - 3.6 18.000.000,00 €

5.520.135,08 lei 5.158.518,19 €

2 1.864.726,00 € 418.664,10 €Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/ aptitudini 
aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC 
și SNCDI ale angajaților

3/3.12 0,00 €

9.219.391,80 lei 2.069.917,16 €

1 1.204.461,68 € 537.760,97 €Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin 
furnizarea de servicii la nivelul comunității/ Creșterea numărului 
tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 
18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă/ Creșterea 
numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

4/4.12 - 4.14 0,00 €

5.954.978,99 lei 2.658.744,01 €
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Valoare eligibilă 
euro (UE+BS)

Denumire beneficiar Denumire axă Valoare rambursată 
euro (UE+BS)

Alocare ITI
(FESI+BS)

Număr proiecte 
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1 1.416.586,13 € 190.208,15 €Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a 
funcționa într‐o manieră aoto-sustenabilă

4/4.16 0,00 €

7.003.743,50 lei 940.408,11 €

4 10.088.898,33 € 3.292.528,98 €Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială din comunitățile marginalizate (non‐roma), prin 
implementarea de măsuri integrate

4/4.2 20.000.000,00 €

49.880.522,22 lei 16.278.592,54 €

6 3.246.289,96 € 1.100.206,70 €Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării 
socio-profesionale

4/4.4 0,00 €

16.049.982,21 lei 5.439.531,93 €

9 4.106.263,21 € 2.071.311,55 €Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a 
elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non‐
universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI

6/6.14 22.000.000,00 €

20.301.775,95 lei 10.240.771,43 €

23.043.734,91 € 8.654.048,94 €2567.800.000,00 €

113.930.529,75 lei 42.786.483,37 lei

POIM

3 275.991.448,08 € 196.158.548,29 €Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T (CNAIR)2/ 2.1 200.000.000,00 €

1.364.529.318,43 lei 969.827.478,60 €

2 14.011.870,29 € 11.231.125,52 €Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor2/ 2.3 5.000.000,00 €

69.276.087,90 lei 55.527.807,68 €

6 86.165.205,90 € 23.247.170,75 €Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale 
şi porturi

2/ 2.4 59.000.000,00 €

426.009.394,48 lei 114.936.336,92 €

1 6.648.024,92 € 6.185.599,97 €Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de 
pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

3/ 3.1 60.000.000,00 €

32.868.500,00 lei 30.582.224,81 €

1 1.520.270,24 € 603.488,96 €Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, 
precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
populaţiei

3/ 3.2 0,00 €

7.516.368,08 lei 2.983.709,77 €

15 53.797.704,46 € 15.191.699,53 €Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi 
refacerea ecosistemelor degradate

4/ 4.1 66.350.000,00 €

265.981.230,60 lei 75.109.281,66 €

2 25.473.234,62 € 1.463.083,90 €Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de 
fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de 
schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

5/ 5.1 44.235.294,00 €

125.942.219,30 lei 7.233.633,09 €

6 21.098.003,99 € 8.157.814,51 €Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la 
dezastre a echipajelor de intervenție

5/ 5.2 8.988.235,00 €

104.310.641,54 lei 40.333.050,74 €
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euro (UE+BS)
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0Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin 
cogenerare de înaltă eficienţă

6/ 6.4 4.423.529,00 €

484.705.762,49 € 262.238.531,44 €36479.576.470,57 €

2.396.433.760,33 lei 1.296.533.523,27 lei

POPAM

0Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite I.22 400.000,00 €

4 1.896.345,25 € 1.212.763,31 €Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și 
adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura 
porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de 
debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea 
adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

I.23 2.039.652,00 €

9.375.720,57 lei 5.996.023,10 €

16 15.848.184,43 € 9.357.054,63 €Investiții productive în acvaculturăII.2 22.356.011,88 €

78.355.008,63 lei 46.262.213,81 €

1 1.746.861,66 € 1.226.594,43 €Dezvoltare locală (funcționare FLAG)III.2 2.000.000,00 €

8.636.658,74 lei 6.064.405,52 €

44 7.401.932,69 € 4.446.190,64 €Dezvoltare locală (proiecte FLAG)III.3 8.000.000,00 €

36.595.895,41 lei 21.982.411,15 €

3 994.655,00 € 773.775,64 €Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură IV.4 3.000.000,00 €

4.917.673,78 lei 3.825.624,14 €

27.887.979,03 € 17.016.378,66 €6849.333.334,00 €

137.880.957,13 lei 84.130.677,72 lei

POR

3 1.606.303,09 € 327.715,62 €Infrastructura de educație: Creșe și grădinițe10/10.1A/ITI 1.734.259,00 €

7.941.723,09 lei 1.620.258,82 €

17 11.637.890,29 € 2.048.898,75 €Infrastructura de educație: Școli primare și gimnaziale10/10.1B/ITI 12.347.969,00 €

57.538.893,37 lei 10.129.960,31 €

3 9.379.603,75 € 250.868,85 €Infrastructura de educație: Învățământ profesional și tehnic10/10.2/ITI 10.016.582,00 €

46.373.698,89 lei 1.240.320,67 €

3 11.550.087,62 € 598.350,02 €Regenerare urbană orașe mici13/13.1/ITI 11.492.449,00 €

57.104.788,21 lei 2.958.302,34 €

118 19.235.773,94 € 18.192.165,69 €Microîntreprinderi2/2.1/ITI 20.362.262,00 €

95.103.589,96 lei 89.943.886,41 €

1 6.530.203,84 € 12.135,67 €Incubatoare/ acceleratoare afaceri2/2.1B/ITI 6.893.439,00 €

32.285.980,79 lei 59.999,95 €

229 162.716.197,09 € 117.248.156,47 €Competitivitate economică IMM2/2.2/ITI 95.422.596,00 €

804.485.150,04 lei 579.686.610,38 €

8 5.123.636,40 € 446.003,28 €Eficiență energetică în clădiri rezidențiale3/3.1A/ITI 5.362.121,00 €

25.331.770,71 lei 2.205.084,84 €

20 29.893.722,11 € 3.997.217,00 €Eficiență energetică în clădiri publice3/3.1B/ITI 39.769.671,00 €

147.797.551,48 lei 19.762.640,56 €
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euro (UE+BS)

Denumire beneficiar Denumire axă Valoare rambursată 
euro (UE+BS)

Alocare ITI
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Număr proiecte 
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3 6.275.305,65 € 107.106,55 €Eficiență energetică - iluminat public3/3.1C/ITI 4.874.262,00 €

31.025.738,67 lei 529.545,50 €

5 34.194.878,26 € 228.436,88 €Reducere CO2 pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă3/3.2/ITI 31.391.994,00 €

169.062.897,60 lei 1.129.414,79 €

1 5.069.162,34 € 32.782,86 €Reducere CO2 pe baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în 
parteneriat

3/3.2/ITI parteneri 11.529.411,00 €

25.062.445,51 lei 162.081,75 €

11 36.031.239,59 € 8.776.340,08 €Patrimoniu cultural5/5.1/ITI 42.599.421,00 €

178.142.051,68 lei 43.391.103,01 €

0Revitalizare orașe5/5.2/ITI 0,00 €

6 59.089.934,96 € 33.019.345,04 €Îmbunătățirea infrastructurii rutiere6/6.1/ITI 79.792.015,00 €

292.146.547,45 lei 163.250.943,81 €

8 23.514.921,79 € 1.283.633,27 €Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea turismului7/7.1/ITI 15.333.013,00 €

116.260.124,80 lei 6.346.411,25 €

2 17.279.917,72 € 53.721,64 €Ambulatorii8/8.1 A/ITI 11.500.000,00 €

85.433.641,22 lei 265.605,16 €

1 875.198,86 € 805.923,98 €Ambulatorii nefinalizate8/8.1 A/ITI nefinali 3.285.714,00 €

4.327.070,66 lei 3.984.568,77 €

1 43.288.383,39 € 190.440,53 €Spital Județean ITI8/8.2 B/ITI SJTL 46.642.857,00 €

214.022.096,34 lei 941.557,01 €

1 1.345.328,68 € 8.722,50 €Unități de primiri urgențe8/8.2 B/ITI UPU 4.241.274,00 €

6.651.439,51 lei 43.124,90 €

1 2.496.634,35 € 1.980.721,58 €Unități de primiri urgențe nefinalizate8/8.2 B/ITI UPU ne 2.142.857,14 €

12.343.609,90 lei 9.792.885,58 €

2 1.231.800,50 € 426.700,34 €Infrastructura socială: Persoane cu dizabilități8/8.3 B/ITI 3.882.312,00 €

6.090.144,83 lei 2.109.649,14 €

2 1.762.236,95 € 102.753,92 €Infrastructura socială: Copii8/8.3 C/ITI 2.375.510,00 €

8.712.675,72 lei 508.025,67 €

490.128.361,16 € 190.138.140,54 €446462.991.988,14 €

2.423.243.630,43 lei 940.061.980,62 lei

1369 1.222.402.677,14 € 594.060.405,07 €1.320.685.321,71 €
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