
Raport trimestrial NR 3/ 2017            
                                                                                                                                                                    Nr de înregistrare ADI ITI : 1915 / 16.10.2017 

   

A. DATE DE IDENTIFICARE 

1. Instituţia: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII 

2. Perioada raportată: 01.07.2017 – 30.09.2017 

3. Numele şi prenumele: Doina SURCEL 

4. Funcţia: COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII 

 

Cererea de finanțare aferentă proiectului - „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționarii compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD 

PROIECT 1.1.025, POAT 2014-2020: 

 

- Replanificarea, din motive obiective, a unor proceduri de achiziție prin cumpărare directă, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea 

funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv: 

 ACHIZIȚIE SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII MIJLOACE DE TRANSPORT – datorită nefinalizării procedurii de achiziție mijloace de 

transport, respectiv autoturisme, nu s-a putut stabili tipul mijloacelor de transport care necesită reparația, fapt care a dus la imposibilitatea stabilirii unor 

cerințe și specificații concrete în cadrul caietului de sarcini. Prin urmare, procedura va fi reluată imediat după finalizarea procedurii de achiziție a 

autoturismelor. 

- Pregătirea, în vederea relansării prin procedură simplificată, a unor achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării 

compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:  

 ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT – cu toate că această procedură a fost demarată în conformitate cu termenele prevăzute în cadrul Planului de 

Achiziții al proiectului aprobat, ea a fost anulată de trei ori, ca urmare a faptului că la nici una dintre lansările anunțate în sistemul informatic SEAP, nu a 

existat nici un ofertant care să prezinte o ofertă viabilă și la parametrii stabiliți în cerințele caietului de sarcini.  

În vederea modificării modalității de achiziție a acestui pachet (achiziție mijloace de transport - procedură simplificată), a fost  inițiat Actul Adițional 

nr.4/28.06.2017  prin care se solicita transferarea  sumei aferente de la capitolului “10.1. Cheltuieli de leasing cu achiziție” la  capitolul “14. Cheltuieli  cu 

achiziția de mijloace de transport pentru AT “. După semnarea actului adițional, procedura va fi reluată. 

 ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL – ca urmare a lipsei de ofertanți privind achiziția unor mijloace de transport/autoturisme, nici acestă procedură nu a putut fi 

finalizată la termenele prevăzute în Planul de Achiziții al proiectului, aprobat prin contractul de finanțare.  

Urmează  ca  procedura să fie reluată după demararea procedurii de achiziție a autoturismelor, documentația aferentă necesară pentru demararea pachetului, 

fiind pregătită. 

- Proceduri de achiziție finalizate, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta 

Dunării”, COD PROIECT 1.1.025: 

 ORGANIZARE WORKSHOP-uri, SEMINARII, ÎNTÂLNIRI DE LUCRU – procedura este finalizată la momentul prezentului raport, însă  contractul de 

servicii urmează să fie semnat cu firma căștigătoare iar în perioada următoare:  

- echipa de experți urmează să participe la cursurile organizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a graficului de execuție a 

contractului – anexă a caietului de sarcini; 

- se vor demara activitățile de organizare/desfășurare a workshop-urilor și a întâlnirilor prevăzute în activitățile proiectului „Asistență tehnică pentru 

asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025. 

 



 

 ACHIZIȚIE ANUNȚURI PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE - ca 

urmare a vacantării postului de expert comunicare, în perioada de referință, a fost organizată, derulată și finalizată această procedură, urmând ca pe viitor 

procedura să fie reluată la parametri cantitativi și calitativi asumați prin contractul de finanțare, ori de câte ori va fi cazul (respectiv, vacantarea unui post)   

- Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a tuturor documentelor elaborate pentru proiectul 

„Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, după cum urmează:  

 Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a cererii de rambursare și a 

raportului de progres ce însoțește cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare nr. 3/06.07.2017, cuprinzand cheltuielile salariale efectuate în 

perioada  04.04-04.07.2017. 

 Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de prefinanțare nr.4 și completarea 

documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimate pentru perioada de plată 05 iulie – 04 septembrie 2017. 

 Revizuirea și retransmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de rambursare aferentă 

cererii de prefinanțare nr. 3, revizia 1/13.07.2017 și a documentelor aferente, conform solicitarii de clarificări transmisă de reprezentanții AMPOAT cu 

adresa  nr. 40959/ 12.07.2018. 

 Revizuirea și retransmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de prefinantare nr.4, 

revizia 1, conform solicitării de clarificări transmisă de reprezentanții AMPOAT cu  adresa  nr. 40956/12.07.2017. 

 Revizuirea și retransmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de rambursare nr.4, 

revizia 1 și a documentelor aferente conform solicitării de clarificări  transmisă de reprezentanții AMPOAT cu adresa  nr. 50057/22.08.2017. 

 Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de rambursare și a raportului de 

progres ce însoțește cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare nr. 4 (cuprinzând cheltuielile salariale efectuate în perioada  05.07–

04.09.2017). 

 Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a cererii de prefinanțare nr.5 și completarea 

documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimate pentru perioada de plată  05 septembrie-04 noiembrie 2017. 

 Elaborarea documentației aferente solicitării de Act Adițional  nr. 4/18.08.2017 confom  solicitării de clarificări transmisă de AMPOAT cu adresa nr. 

46967/07.08.2017 și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise 

următoarele documente - anexă: 

- Anexa buget  - Bugetul în urma actului adițional cu secțiunile  – 6.1, 6.2, 6.3  

- Anexa 4 F - Format modificare buget -  Bugetul comparativ  

- Secțiunea 5.3   Achiziţii în cadrul proiectului 

- Cererea de finanțare actualizată cu noile modificări. 

- Documentele privind îndeplinirea condițiilor referitoare la experiența profesională a persoanei angajată pe postul de asistent manager; 

- Anexa privind detalierea costului unitar la linia bugetară 8.3. 

- Introducerea/completarea în sistemul informatic MySmis 2014 a modulului CERERI DE FINANȚARE pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea 

funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării” , COD PROIECT 1.1.025, cod MySmis 2014: 116755, atașarea tuturor documentelor solicitate 

atât în etapa de verificare administrativă cât și în etapa de evaluare tenico-financiară, încărcarea răspunsurilor la clarificările solicitate, completarea tuturor 

câmpurilor solicitate în cadrul modului ACHIZIȚII, semnarea documentelor electronic, generarea formatului de cerere și transmiterea ei către departamentul 

reponsabil cu siste,ul informatics MySmis, din cadrul AM POAT 2014-2020, etc. 

- Introducerea / completarea în sistemul informatic MySmis 2014 a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului CONTRACTARE pentru proiectul „Asistență 

tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, cod MySmis 2014: 116755, 

încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea ei către departamentul reponsabil cu sistemu informatic MySmis, 

din cadrul AM POAT 2014-2020. 



B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT 

1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) 
<< se vor detalia>>:  

Acțiunile proactive derulate ADI ITI : 

o colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;  
o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);  

o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;  

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv: 
o dezbateri/reuniuni ale  Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD)) 

o proiectul de HD privind aprobarea SIDDDD 

o  portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.) 
o stadiul aprobării/implementării proiectelor 

o documente de sinteză 

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare 

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI. 

o Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință  (respectiv iulie-septembrie 2017), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de 

prezență), la sediul ADI ITI DD, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții 

societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privați, asociații, fundații, ONG-uri, etc) având în vedere lansarea sesiunilor de 

depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, atât în cadrul PNDR 2014-2020, pentru submăsurile cu alocare distinctă ITI, precum și în 

cadrul POR (pentru: AP. 10, AP. 8, AP. 7, AP. 5, AP. 2 și AP. 3) și nu numai.  

La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte: 

 Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date inițială  elaborată de experții ADI ITI  (în cadrul SIDD DD), proiecte propuse de potențialii 

beneficiari publici. În acest sens, au fost atinse aspecte referiotare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, 

măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management ale Programele Operaționale 2014-2020, 

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite conditionalitățile din ghidurile dedicate ITI (în special, cele prevăzute în cadrul 

ghidurilor elaborate de AM PNDR 2014-2020, AM POR 2014-2020), existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului 

juridic al acestora, etc. 

 Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finantare, cum ar fi: obiectivele 

proiectelor, partenerii, identificarea și cuantificarea grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte 

finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri, etc.  

 Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte, în functie de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe 

PNDR, POR, POPAM, POCA, POC, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD 

pentru orizontul de timp 2016-2020, identificarea unor tipuri de proiecte generate de nevoile specifice ale teritoriului ITI – cum ar fi de exemplu 

transportul public naval, construirea unor facilități de acostare atât pentru navele publice cât și pentru cele private, etc.  

 Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, respectiv modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către 

solicitanții care doresc să  acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: ”Cererea de avizare”,”Fișa Generală de prezentare 

a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD” și anexa – ”Declarație pe propria răspundere” 

 Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care 

permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea Portofoliului de proiecte pe Surse de Finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe 

tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc. 



 Elaborarea de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale 

ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au 

alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020 (de ex: revizuirea / propunerea de revizuire a calendarului 

de lansări pentru fiecare PO, elaborarea de comentarii/propuneri/observații pe ghidurile consultative lansate în cadrul POR, PNDR, POC, etc.) 

 Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari, referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, stadiul de pregătire și maturitate a acestora, 

probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea statutului juridic al terenurilor, clădirilor, 

elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, stadiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, 

încheierea contractelor pentru consultanța de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și 

obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de 

depunere agreate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finantare la nivel national/ITI,etc.pentru fiecare 

program operational – POR; PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU (conform listelor de prezență). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității  
o Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate 

de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren sau a atenționărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a 

instituțiilor publice sau a societății civile din teritoriul ITI (ONG-uri, Asociații, Fundații, etc), ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări 

punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al 

Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de ex. condiționalități ale ghidurilor dedicate ITI)  doar Autoritățile de Management ale 

PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Nr.crt. Data Participanți Program 

1. 03.07.2017 Reprezentanții ai UAT Grindu PNDR(SM 6.4) 

2. 07.07.2017 Reprezentanții ai mediului privat PNDR(SM 6.1) 

3. 17.07.2017 Reprezentanți ai UAT Sulina și ai mediului privat POR 

4. 20.07.2017 Reprezentanții ai mediului privat PNDR(SM 6.1, SM 6.2, SM 4.1a) 

5. 27.07.2017 Reprezentanții ai mediului privat PNDR(SM 6.3, SM 6.4) 

6. 01.08.2017 Reprezentanți ai UAT Babadag POR(AXA 3, 5, 7) 

7. 02.08.2017 Reprezentanți ai UAT Isaccea POR(AXA 3, 5, 7) 

8. 07.08.2017 Reprezentanți ai UAT Jurilovca PNDR(SM 6.2) 

9. 07.08.2017 Reprezentanți ai UAT Sulina POR(AXA 3, 5, 7) 

10. 17.08.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 4.1) 

11. 23.08.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.1, SM 6.2) 

12. 28.08.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.4) 

13.  31.08.2017 Reprezentanți ai A.R.B.D.D. POIM(AXA 4) 

14. 05.09.2017 Reprezentanți ai A.F.I.R., A.P.I.A. PNDR 

15. 07.09.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.1) 

16. 25.09.2017 Reprezentanți ai UAT Sulina și ai mediului privat POIM(AXA 2.4) 

17. 28.09.2017 Reprezentanți ai A.R.B.D.D. POIM(AXA 4.1) 

18. 28.09.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.2, SM 6.4) 



Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar, imposibilitatea accesării sumelor indicative 

prevăzute pentru acest mecanism. 

o De asemenea, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, pentru a se asigura vizibilitatea Asociației și a veni în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri 

nerambursabile, referitoare la consultanță de specialitate în domeniul elaborării și pregătirii documentației necesare pentru accesarea unor finanțări europene, au 

considerat oportun realizarea unei baze de date cu firmele private, firme care desfășoară activități economice în acest teritoriu, și pot oferi astfel de servicii de 

consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor ESI. În acest 

sens, toate firmele interesate au avut acces să se înscrie în această baza de date, prin completarea unui formular de înscriere în cadrul căruia și-au prezentat 

activitatea desfașurată. Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor care au dorit să se înscrie în baza de date, formularele 

completate au fost publicate pe pagina de  internet www.itideltadunarii.com . Lista firmelor de consultanţă postată pe pagina web a ADI ITI Delta Dunării, nu este 

exhaustivă şi nu include toate firmele de consultanţă care au competenţe în întocmirea si implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Această listă este 

orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea şi contactarea firmelor de consultanţă de către potenţialii beneficiari. Lista este actualizată în 

permanență, până la data prezentului raport, în cadrul bazei de date fiind înscrise un număr de 26 firme de consultanță.    

o Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul 

fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta 

Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirele/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație (publicarea pe site a documentelor 

referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor 

elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.) 

o Activitatea de help desk desfășurată de echipa de experți ai Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, 

în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin: 

 POCU 2014 -2020:  

- transmiterea către beneficiari a  unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din  ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de 

către AM POCU, atat în scopul  familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate 

teritoriului ITI DD, cât și la solicitarea beneficiarilor interesați - Consiliul Județean Tulcea, UAT Municipiul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean, 

beneficiari ai mediului privat - SC VARD SA -Tulcea , SC ALUM SA –Tulcea, etc; 

- participarea la întâlnirile de lucru organizate la sediul ADI ITI DD sau la sediul  beneficiarilor interesați din teritoriul ITI DD, atât din mediul public cât și 

privat (inclusiv cu firmele de consultanță interesate), în vederea  informării acestora asupra  corrigendum –urilor aferente ghidului –condiții generale  precum 

și a ghidurilor solicitanților–condiții specifice, pentru obiectivele specifice: 3.8- România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională 

– Resurse umane competitive, 3.9- Măsuri de Outplacement, 4.16- Înființarea/dezvoltarea  de  întreprinderi sociale, O.S. -4.5-4.6-4.10 - Servicii comunitare 

integrate, Q.S. 6.3 -6.5-6.6 - Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii;  

- participarea la întâlnirea de lucru dedicată reprezentanților Departamentului Resurse Umane din cadrul S.C. Vard S.A Tulcea, în vederea clarificării 

aspectelor de eligibilitate pentru finanțările dedicate din POCU, prin mecanismul ITI DD,  precum și preluării informațiilor și datelor tehnice referitoare la 

resursele umane existente, nevoile lor specifice ce ar putea face obiectul proiectelor viitoare. Totodată a fost abordată și problema eligibilității acestui 

solicitant pentru ghidul aflat în consultare aferent O.S. 3.12, solicitându –se, în acest sens, un punct de vedere de la AM POCU, respectiv, extinderea/ 

completarea  listei codurilor CAEN eligibile, astfel încât acest beneficiar să  poată contura o idee de proiect materializată pe viitor printr-o cerere de finațare. 

Aceleași discuții au fost purtate și cu un alt beneficiar major din categoria întreprinderilor mari existent în teritoriul ITI, respectiv SC ALUM SA-Tulcea, 

pentru care a fost identificată nevoia de formare profesională a propriilor angajați. 

 POIM 2014-2020: 

- prezentarea beneficiarilor publici interesați în obținerea de finanțări nerambursabile, respectiv reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, a condițiilor 

prevăzute în cadrul Ghidului specific elaborat de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, 

http://www.itideltadunarii.com/
http://www.itideltadunarii.com/


în cadrul Axei prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Discutarea atât a indicatorilor de program 

aferenți acestei axe, indicatori ce trebuiesc îndepliniți, cât și a indicatorilor prevăzuți în cadrul SIDD DD, precum și modalitatea în care aceștia pot fi corelați. 

- participare în perioada de referință, respectiv luna iulie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la OI Transport, alături de reprezentanții Aeroportului Delta 

Dunării și reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, referitoare la demararea tuturor diligențelor necesare (adrese către instituțiile abilitate) în vederea 

preluării Portului Tulcea de către UAT Consiliul Județean Tulcea și depunerea unei Cereri de Finanțare în conformitate cu alocările indicative prevăzute 

pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea acestei infrastructuri portuare, atât de utilă teritoriului din Delta Dunării. 

- transmiterea către toți potențialii solicitanți interesați a  unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din  ghidurile solicitanților – condiții 

specifice, publicate de către AM POIM, în scopul  familiarizării  cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul  accesării alocărilor 

financiare dedicate teritoriului ITI DD 

- organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții CJ Tulcea și dicutarea stadiului pregătirii cererilor de finanțare ce urmează a fi depuse atât pentru 

modernizarea infrastructurii portuare, ca urmare a preluării în administrare a acesteia, cât și a cererilor ce vor fi încărcate în MySmis în cadrul altor programe 

operaționale (de ex. POR – drumuri județene) 

 POR 2014-2020: 

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a  unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din  ghidurile solicitanților – condiții 

specifice, publicate de către AM POR, în scopul  familiarizării  cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul  accesării alocărilor 

financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. 

- derularea de acțiuni proactive în vederea popularizării prevederilor ghidurilor elaborate în cadrul Axei Prioritare 3 – Tranziția către o economie cu emisii 

reduse de carbon, PI 3.1.C – Eficiență energetică, Iluminat public, cu reprezentanții unităților administrative teritoriale din teritoriul ITI (orașe, commune) 

în cadrul cărora au fost atinse teme referitoare la: regimul de proprietate a rețelelor de iluminat existente la nivelul localităților, modalități de reabilitare/ 

extindere/ modernizare a ei, recomandări privind soluțiile de accesare a finanțărilor pentru iluminatul public, etc. 

- demersuri întreprinse de reprezentanții Asociației ITI Delta Dunării către instituțiile abilitate, Autoritatea de Management a Programului Operațional 

Regional, referitoare la includerea în categoria proiectelor eligibile a unor proiecte/ lucrări specifice teritoriului ITI, ce pot fi finanțate prin intermediul 

acestui program, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice. 

- demararea tuturor diligențelor necesare (adrese de solicitare către instituțiile abilitate) în vederea introducerii unei noi posibilități de finanțare, unei noi linii, 

prin intermediul Programului Operațional Regional, care să vină în ajutorul orașelor clasificate ca orașe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum 

sunt cele patru orașe din teritoriul ITI – UAT Oraș Babadag, UAT Oraș Sulina, UAT Oraș Isaccea și UAT Oraș Măcin, având în vedere problemele existente 

în cadrul acestora legate de lipsa unor modalități de finanțare care să poată permite derularea de investiții în clădirile destinate utilizării publice sau investiții 

în spațiile destinate utilizării publice - parcuri, spații verzi, trotuare, infrastructura stradală din intravilanul localității, etc 

- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost  cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor 

Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI 

- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor intalniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al 

alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să 

soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de 

transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020, 

redeschiderea unui nou apel cu extinderea conditionalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea 

durabila a turismului, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.  

 



 PNDR 2014-2020: 

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM 

PNDR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile  ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI 

DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM PNDR în perioada de referință. 

- analiza documentelor elaborate de solicitanții eligibili (respectiv: UAT Sarichioi, UAT Frecăței, UAT C.A.Rosetti, etc) ce doresc accesarea finanțărilor 

nerambursabile alocate pentru mecanismul ITI în cadrul PNDR, documente ce trebuie anexate/atașate cererilor de finanțare, analiza stadiului în care se află 

documentațiile tehnico-economice, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru PNDR privind condițiile de eligibilitate, 

măsura în care pot fi îndeplinite conditionalitățile din ghidurile dedicate ITI (PNDR - măsurile 7.2 si 7.6), constatându-se problemele cu care aceștia se 

confruntă. Ca urmare a acestor analize și pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, au fost întreprinse de către experții Asociației o serie de demersuri către 

AM PNDR în vederea prelungirii termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru unele măsuri deschise în perioada de referință, astfel încât solicitanții 

să aibe timpul necesar obținerii tuturor avizelor necesare 

- acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor în elaborarea documentelor ce trebuiesc depuse în vederea obținerii Avizului de conformitate cu SIDD DD, 

respectiv: ”Cererea de avizare”,”Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU 

SIDD DD” și anexa – ”Declarație pe propria răspundere” 

- sprijinirea acordat tuturor beneficiarilor interesați în refacerea/revizuirea documentației depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, 

precizarea modalității în care indicatorii prevăzuți în cadrul programului pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc. 

 POC 2014-2020: 

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților publicate în consultare de către AM POC, 

în scopul  familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, 

ținând cont de apelul ce urmează a fi lansat de către AM POC pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acţiunea 1.2.1: Stimularea cererii 

întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul 

inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din 

cadrul Axei Prioritare 1. 

- discuții avute cu potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, respectiv cu reprezentanții SC ALUM SA și reprezentanții SC LIDAS SRL, pe marginea 

ghidului consultativ elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acţiunea 1.2.1: Stimularea cererii 

întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul 

inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din 

cadrul Axei Prioritare 1. Aceste discuții au avut în vedere o serie de aspecte referitoare la: cuprinderea în cadrul ghidului a unei alocării bugetare indicative 

dedicată teritoriului ITI - fie ori sub formă de procent ori sub forma unei sume concrete care să acopere valoarea a două sau trei proiecte, ținându-se cont de 

faptul că numărul investitorilor/ întreprinderilor privați/ private care, pe de o parte, să introducă inovarea în activitatea proprie prin implementarea unor 

proiecte ce dezvoltă produse/ procese/ tehnologii noi (sau substanțial îmbunătățite) în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare, iar, pe de altă 

parte, să poată asigura cofinanțarea unor astfel de investiții (50% pentru IMM-uri) este relativ mic la nivelul teritoriului ITI; solicitarea AVIZULUI DE 

CONFORMITATE CU SIDD DD pentru beneficiarii din acest teritoriu care vor dori să acceseze sumele dedicate ITI; oferirea posibilității de a derula 

activitățile de ”management de proiect” și activității de ”informare și publicitate”, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, în ”regie proprie” (interne 

companiei); detalierea sintagmei ”evoluția venituri și cheltuieli din activitatea de cercetare pe ultimii 2 ani” pentru o întreprindere privată care nu are 

activitate principală activitatea de CD iar acest departament este folosit pentru dezvoltarea internă de noi produse, servicii; etc. 



- centralizarea atât a comentarilor/ observațiilor primite de la potențialii solicitanți eligibili cât și a propunerilor făcute de experții Asociației și transmiterea 

lor către autoritățile competente din cadrul Autorității de Management, în vederea inserării lor în documentele finale – Ghidurile finale ce vor fi lansate de 

AM POC. 

- acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA, reprezentanților Unității de Implementare a Proiectelor din 

cadrul Ministerului Culturii – pentru proiectul e-cultură) în elaborarea documentelor ce trebuiesc depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD 

DD, respectiv: ”Cererea de avizare”,”Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE 

CU SIDD DD” și anexa – ”Declarație pe propria răspundere” 

- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost  cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor 

Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI. 

  POCA 2014-2020: 

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții 

specifice, publicate de către AM POCA, în scopul  familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor 

financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință 

- transmiterea către reprezentanții Ministerului Turismului (minister nou înființat în această perioadă de referință și potential solicitant eligibil în calitate de 

autoritate publică centrală), a unor documente care să îi ajute în fundamentarea unei posibile idei de proiect ce poate fi finanțată prin POCA 2014-2020, 

AP.1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI, (extras din Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării ,în cadrul căreia se justifică 

necesitatea dezvoltării regiunii Deltei Dunării ca ”destinație turistică integrată”. De asemenea, în cadrul Tabelului 12 – Tipuri deintervenție/ proiecte și 

justificare (pag.125) se vorbește despre ”Instituționalizare a unei Organizații de Management al Destinației în Delta Dunării (OMD) corelat cu dezvoltarea 

brandului Delta Dunării”, Programul de implementare – condiții obligatorii necesare pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 

a Deltei Dunării), etc. 

- transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA 

în perioada de referință (IP8/2017, IP9/2017, CP1/2017-less, CP5/2017, IP1/2015-apel retrospectiv) - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum 

și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare 

tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul 

electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției. Sprijin în creionarea ideii 

de proiect, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și asistență tehnică oferită pentru reprezentanții UAT Municipiul Tulcea în introducerea 

cererii de finanțare în sistemul informatics MySmis. 

 POPAM 2014-2020: 

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a  unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții 

specifice, publicate de către AM POPAM, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul  accesării alocărilor 

financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POPAM în perioada de referință 

- suport tehnic acordat reprezentanților GAL-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării, ca urmare a deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili 

ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați 

ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul GAL-urilor. 

 

 



o ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea 

interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de 

implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru.  

Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele moduri:  

 help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul. De asemenea, în perioada IULIE-

SEPTEMBRIE 2017, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației 

ADI ITI, în secțiunea avize,  a fost actualizat zilnic - ”Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE” emise de experți. Totodată, a fost postat pe 

site și este actualizat permanent “Centralizator avize eliberate PNDR 2014-2020”, ca urmare a faptului că pentru acest program sesiunile de depunere a 

proiectelor pentru beneficiarii din teritoriul ITI se apropie de final. 

 Pentru întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile ESI disponibile pe teritoriul ITI Delta Dunării, ADI ITI Delta Dunării a 

realizat o bază de date cu firmele care desfășoară activități privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate și consultanță specifică în domeniul 

fondurilor ESI, firme care activează în teritoriul ITI Delta Dunării și nu numai.  Înscrierea firmelor este benevolă, pe baza completării unui formular on-

line, descărcat de pe site.  

 De asemenea, în perioada de referință au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, 

după cum urmează: 

- aproximativ 332 de e-mail-uri transmise și 331 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna iulie 2017 

- aproximativ 381 de e-mail-uri transmise și 382 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna august 2017 

- aproximativ 136 de e-mail-uri transmise și 137  prin office@itideltadunarii.com – în luna septembrie 2017 

 Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, 

documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv 

www.itideltadunarii.com .  

o Actualizarea permanentă cu informații relevante - deschidere apeluri, ghiduri in consultare (variante consultative de Ghiduri ale solicitanților pentru POCU), 

ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte (lansarea cererilor de proiecte în cadrul POR, POPAM, POCA,POIM), prelungire termen depunere a Cererilor 

de Finanțare pentru sM 4.1 componenta zootehnic PNDR 2014-2020, calendar estimativ si alocari propuse, planuri anuale de lucru (POPAM), clarificari pe 

problematici identificate, raspunsuri AM-uri - pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, în domeniul fondurilor europene care pot fi 

accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / 

întâlnirile/ workshop-urile organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație, după cum urmează:  

 10 documente publicate pe site, în luna iulie 2017  

 18 documente publicate pe site, în luna august 2017 

   8 documente publicate pe site, în luna septembrie 2017 

Articole publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com în perioada de referință (iulie-septembrie 2017): 

   8 articole, în luna iulie 2017 

   7 articole, în luna august 2017 

   8 articole, în luna septembrie 2017 
Comunicate publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com în perioada de referință (iulie-septembrie 2017):  

   7 comunicate  – în luna iulie 2017 

   6 comunicate  – în luna august 2017 

   8 comunicate – în luna septembrie 2017 

Postări pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii 

 18 postări  

http://www.itideltadunarii.com/
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o Elaborarea de hărți tematice cu absorția alocărilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ 

sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind Sistemul Informational Geografic – GIS, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului 

”Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, 

implementării instrumentului de Investitii Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul <<Strategiei Integrată de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunării >>” și finanțat 

prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/ privați interesați a stadiului de 

accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta 

Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 
 

<<se vor detalia elemente privind>>: 

 întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program 

Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);  

 modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și 
comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;  

 susținerea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării 
întârzierilor sau rezilierii contractelor;  

 serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurilor de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);  

 avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD); 

 

 Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât 

din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor 

Operaționale - POIM, POC, POCA,  POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecansimul ITI; identificarea de propuneri 

de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. 

 Transmiterea, către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene a documentelor elaborate de Autoritățile de Management a Programelor 

Operaționale cu alocări indicative pentru mecanismul ITI Delta Dunării, în vederea centralizării comentariilor/observațiilor și transmiterii lor către direcția 

responsabilă din cadrul instituției în vederea inserării lor în documentele finale (ghidurile specifice ITI elaborate de către Autoritățile de Management a PO care 

au alocări indicative pe mecanismul ITI) 

 Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în 

consultare la nivel național și care urmează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în 

vederea inserării lor în documentele finale (de ex.: propuneri privind completarea/modificarea Ghidului Solicitantului-condiţii specifice de accesare a 

fondurilor, pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acţiunea 1.2.1, OS 1.3, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, AM POC 2014-2020; pentru 

ghidurile elaborate de AM POIM, AM POR, AM POCU, în cadrul apelurilor ce urmează a fi lansate) 

 Consultarea tuturor Unităților Administrativ Teritoriale Orașe din teritoriul ITI, respectiv Orașul Babadag, Orașul Isaccea, Orașul Sulina, Orașul Măcin și 

Municipiul Tulcea și estimarea necesarului de fonduri care să permită reabilitarea/modernizarea/extinderea iluminatul public din aceste localități, având în 

vedere posibilitatea finanțării unor astfel de acțiuni în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Iluminat public și posibilitatea lansării de către 

Autoritatea de Management a unui apel dedicat pentru teritoriul ITI. 

 Solicitări elaborate către AM POR 2014-2020, AM PNDR 2014-2020, în vederea găsirii unor modalități prin care să poată fi rezolvate o serie de nevoi 

identificate de experții Asociației în colaborare cu actorii relevanți din sectorul public sau sectorul privat, nevoi specifice teritoriului deltaic, cum ar fi de 

exemplu: mobilitatea la nivelul deltei (înființarea unui serviciu de transport public pe apă), introducerea conceptului de ”pensiune deltaică” întrucât în ghidurile 

dedicate pentru ITI și lansate de către AM PNDR, solicitanții pot accesa finanțări nerambursabile pentru agropensiune, însă derularea de activități agricole pe 

acest teritoriu este mai puțin atractivă pentru turiștii care doresc ca o dată ajunși în Delta Dunării să se bucure atât de specificitatea locului unic în Europa cât și 

de gastronomia locală (elaborarea de propuneri de modificare a Ordinului nr.65 și a Ordinului nr. 221 emise de Autoritatea Națională de Turism). 



 

 Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale 

care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la  Cererile de Finanțare ce vor 

fi  încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz). 

 Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează: 

 În luna iulie 2017: 

- PNDR - au fost acordate 67 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

- POC – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

 În luna august 2017: 

- PNDR - au fost acordate 60 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării  

- POC – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

- POPAM – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

 În luna septembrie 2017:  

- PNDR - au fost acordate  17 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

- POR -  au fost acordate  2 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

- POPAM – au fost acordate 7 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării  

- POIM – au fost acordate 2 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării  

 Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință (iulie-

septembrie 2017), pentru fiecare program operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date 

de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă 

prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii 

avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date. De asemenea, o dată cu finalizarea etapei 

de evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, în cadrul unor Programe Operaționale (de ex. PNDR, 

POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la finanțare/respins la 

finanțare, contract semnat, valoarea finanțării, etc. 

POIM 2014-2020: 

 Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare, a observațiilor/ comentariilor/ propunerilor 

elaborate în urma studierii ghidului elaborat pentru transportul naval (modernizarea/ reabilitarea, etc) 

 Participare, în perioada de referință, respectiv luna iulie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la Organismul Intermediar - Transport, alături de reprezentanții 

Aeroportului Delta Dunării și reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, referitoare la demararea tuturor diligențelor necesare (adrese către instituțiile abilitate) 

în vederea preluării Portului Tulcea de către UAT Consiliul Județean Tulcea și depunerea unei Cereri de Finanțare, în conformitate cu alocările indicative 

prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea acestei infrastructuri portuare, atât de utilă teritoriului Deltei Dunării. În cadrul 

acestei întâlniri au fost discutate și aspecte privind modificările de program care vor fi transmise spre aprobare reprezentanților Comisiei Europene, condițiile 

de eligibilitate pentru modernizarea Portului Tulcea, aspecte privind modificarea regulamentului de acordare a ajutorului de stat în domeniul transportului naval, 

etc. 

 Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte (în perioada de referință, respectiv 04 si 20 Iulie, 01, 28 si 31 August) unde 

au participat și reprezentanții Universității Dunării de Jos Galați, Institutul GeoEcoMar Constanța și Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină 

“Grigore Antipa” Constanţa, în calitate de parteneri pentru patru dintre propunerile de proiecte, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor de finanțare 

pentru proiectele: Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Imbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele 

naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matița-Merhei, Somova 

Parcheș, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a 



resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația 

Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-

Nuntași; Lacul Murighiol, Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context 

international, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea, Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru 

salvarea de la extincție a populaţiei de nurcă europeană.  

 Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții CJ Tulcea, ca urmare a preluării în administrate a infrastructurii portuare Tulcea, situație care permite 

demararea pregătirii proiectului (cererii de finanțare), în vederea obținerii finanțării necesare modernizării portului.  

 Mediatizarea tutror informațiilor prezentate în cadrul Comitetului de Monitorizare POIM către toți beneficarii publici/ privați din teritoriul ITI (stadiul 

îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POIM – riscul privind neimplementarea programelor, implementarea POIM în anul 2016, aprobarea 

modificării POIM – inclusiv actualizarea listei cu proiectele majore, stadiul apelurilor de proiecte lansate în cadrul POIM, stadiul pregătirii portofoliului de 

proiecte – previziuni, stadiul implementării POIM - plăți/ rambursări, previziuni privind implementarea – previziuni de contractare, previziuni de plăți, etc.) 

 Mediatizarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul celei de-a patra reuniune a Sub-comitetului Sectorial de MEDIU, CM POIM 2014-2020 către toți 

beneficarii publici/ privați interesați (referitoare la: stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante – POIM – Planul Național de Gestionare a Deșeurilor; stadiul 

lansării apelurilor pentru Axele 3,, 4 și 5 din cadrul POIM – progresul înregistrat; portofoliul de proiecte pentru POIM Axele 3, 4 și 5 – stadiul actual și 

previziuni de contractare 2017; lista proiectelor majore; previziuni privind implementarea și plățile; proiecte în implementare, etc.) 

PNDR 2014-2020: 
 Au fost identificate probleme ale beneficiarilor publici care au dorit să depună cereri de finațare pentru apelurile lansate de AM PNDR, respectiv sub-măsurile 

7.2 si 7.6, probleme referitoare la statutul documentelor de proprietate (finalizarea documentelor) condiție prevăzută de ghidul solicitantului.  

 Au fost făcute solicitări către departamentul responsabil din cadrul AM PNDR, referitoare la prelungirea duratei de depunere a proiectelor pentru sub-măsurile 

4.1 Zootehnic, 4.1a – Exploatații pomicole, 4.3 Irigații, 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. 

 A fost analizat stadiului pregătirii proiectelor, din baza de date inițială  elaborată de experții ADI ITI  (în cadrul SIDD DD), propuse de potențialii beneficiari 

publici. În acest sens, au fost  discutate aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și 

măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru PNDR privind condițiile de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite 

conditionalitățile din ghidurile dedicate ITI (PNDR - măsurile 7.2 si 7.6), etc. 

 Apelurile dedicate teritoriului ITI și deschise în perioada de referință în cadrul PNDR 2014-2020 (sau deschise într-o perioada anterioară, sau prelungite în 

perioada de referință), au avut în vedere posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile pentru măsurile/ sub-măsurile: 

- sM 4.1a - Investiții în exploatații pomicole (deschisă în 03.05,2017, prelungită până la data de 30.09.2017) 

- sM 4.2 (deschisă în 13.02.2017, se va închide în 12.11.2017) 

- sM 4.2a (deschisă în 13.02, se va închide în 12.11.2017) 

- sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – drumuri silvice (prelungită până la 31.07.2017) 

- sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – irigații (prelungită până la 30.09.2017) 

- sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (deschisă în 13.02.2017, se va închide în 12.11.2017) 

- sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (prelungită până la data de 31.08.2017) 

- sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (deschisă în 03.05.2017, închisă pe 31.07.2017) 

- M 7 – Investiții în cerearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, sM 7.2 cu cele 3 componente (deschisă în 28.03.2017, închisă pe 

31.07.2017; sM 7.6 - deschisă în 28.03.2017, închisă pe 31.07.2017). 

POCU 2014-2020: 

 A fost revizuit, actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte, respectiv fișele de proiect, conturat ulterior aprobării SIDD DD, ce urmează a fi 

finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, portofoliu elaborat în urma întalnirilor de lucru organizate cu potențialii solicitanți 

eligibili (sau în urma discuțiilor purtate telefonic), deoarece: 



- ideile de proiecte /fișele de proiect aferente portofoliului din SIDD DD au fost întocmite pe baza unor date și informații primare/ generale din cadrul  

POCU 2014-2020, iar  ulterior, prin ghidurile specifice s-au prevăzut pentru fiecare obiectiv specific condiții concrete de finanțare, fapt pentru care unele 

fișe au suferit anumite modificări de conținut sau chiar au fost transformate în propuneri de proiecte noi (ca urmare a valorilor maxime/ minime ale 

bugetelor proiectelor, a tipurilor de activități eligibile pentru care se poate solicita finanțare nerambursabilă); 

- anumite obiective specifice au fost grupate pentru finanțare într-un singur ghid (ex.: O.S. 6.3-6.5-6.6,- Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii 

timpurii a școlii, O.S.4.5-4.6-4.10- Servicii comunitare integrate), sau au fost elaborate ghiduri distincte pentru același obiectiv (ex.O.S.  3.8 - România 

profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive), motiv pentru care a fost necesară revizuirea sau 

completarea corespunzătoare a conținutului fișelor de proiect (de ex. propunerile elaborate de către ISJ Tulcea); 

- o serie de obiective specifice  pentru care s-au elaborat fișe de proiect nu mai pot fi finanțate din alocările dedicate mecanismului ITI DD, fiind  eligibili 

doar solicitanții stabiliți prin mecanismul non-competitiv, conform prevederilor ghidurior (ex. O.S.4.5-4.6-4.10- Servicii comunitare integrate);  

- ca urmare a faptului că mare parte din apelurile naționale lansate în perioada anterioară aprobării SIDD DD nu vor fi relansate (nici la nivel național și 

nici pentru teritoriul ITI DD), a fost necesară conturarea unor idei noi de proiecte în conformitate cu prevederile ghidurilor elaborate la acest moment; 

- documentele lansate în consultare s-au dovedit a fi incomplete la anumite capitole (sau în ceea ce privelte anexele atașate  ghidurilor), comparativ cu 

documentele finale lansate, nefiind astfel realizate consultări cu toate categoriile de beneficiari eligibili (ex.: furnizorii de formare profesională din 

teritoriul ITI DD, precum și Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, în cazul apelului pentru O.S. 3.8); 

 Au fost transmise la AM POCU adrese/ solicitări referitoare, în principal, la propuneri privind modul de lucru între ADI ITI DD și AM POCU în ceea ce 

privește procedura de întocmire a ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD și a lansării apelurilor dedicate în baza acestora, în data de 14.07.2017 și 31.07.2017, 

(a fost atașată, spre consultare și aprobare, o nouă variantă a calendarului estimativ privind apelurile dedicate teritoriului ITI DD ce vor fi lansate în cadrul 

POCU 2014-2020, pentru perioada de programare 2017-2018, întocmit în conformitate cu varianta de calendar prezentată în cadrul CM POCU-20.07.2017); 

 Transmiterea către potențialii solicitanți eligibili a unor informări punctuale/ sinteze realizate cu informații utile extrase din ghidul –conditii generale sau din  

ghidurile solicitanților – condiții specifice, ce au fost publicate de către reprezentanții AM POCU, în vederea familiarizării acestora cu cerințele și condițiile  ce 

trebuiesc îndeplinite în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD (ex. Consiliul Județean Tulcea, Primăria Tulcea, Inspectoratul 

Școlar Județean Tulcea, anumiți beneficiari din mediul privat - ex. SC VARD SA -Tulcea); 

 Participare la întâlnirile de lucru organizate la sediul ADI ITI DD sau la sediul beneficiarilor interesati din teritoriul ITI DD, atat din mediul public cat si privat 

(inclusiv cu firmele de consultanta interesate), în vederea informării acestora asupra corrigendum–urilor aferente ghidului–condiții generale precum și a 

ghidurilor solicitanților–condiții specifice, respectiv, pentru: OS 3.8 - România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse 

umane competitive, OS 3.9 - Măsuri de Outplacement, OS 4.16 - Înființarea/ dezvoltarea de întreprinderi sociale, OS 4.5-4.6-4.10 - Servicii comunitare 

integrate, OS 6.3 -6.5-6.6 - Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii;  

POC 2014-2020: 
 AP.1 CDI  

 A fost actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte ce urmează a fi finanțat din POC 2014-2020, în urma contactării telefonice sau a corespondenței 

electronice derulate cu potențialii solcitanți eligibili identificați în teritoriul ITI, în conformitate cu tipurile de apeluri pe care AM POC intenționează să le 

lanseze în anul 2017.  

 Au fost transmise către AM POC, propunerile de completare/ modificare a Ghidului Solicitantului (condiţii specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de 

proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acţiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întrerinderi 

individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de 

creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, POC 2014-2020, făcute de reprezentanții ADI ITI DD, precum și 

centralizarea propunerilor făcute de potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, aspecte care au avut în vedere (cf. adresei nr. 1596/08.08.2017 și a e-mail-

urilor transmise în lunile iulie și august 2017 către reprezentanții AM POC): 

- cuprinderea în cadrul ghidului a unei alocării bugetare indicative dedicată teritoriului ITI. Propunerea experților ADI ITI DD a fost ca această alocare 

estimativă să fie ori sub formă de procent ori sub forma unei sume concrete care să acopere valoarea a două sau trei proiecte, ținându-se cont de faptul 



că numărul investitorilor/ întreprinderilor privați/ private care, pe de o parte, să introducă inovarea în activitatea proprie prin implementarea unor proiecte 

ce dezvoltă produse/ procese/ tehnologii noi (sau substanțial îmbunătățite) în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare, iar, pe de altă parte, 

să poată asigura cofinanțarea unor astfel de investiții (50% pentru IMM-uri) este relativ mic la nivelul teritoriului ITI. Cu toate acestea,  în urma întâlnirilor 

organizate în vederea mediatizării diferitelor acțiuni care pot fi finanțate prin fonduri europene și a discuțiilor purtate cu potențialii beneficiari eligibili 

au fost identificați doi solicitanți interesați să aplice în cadrul acestui apel, pentru care se intenșionează o lansare. De la unul dintre aceștia am primit 

chiar și o solicitare de eliberare a AVIZULUI DE CONFORMITATE cu SIDD DD. Totodată, ca urmare a faptului că acest apel va fi un apel competitiv, 

și, având în vedere că valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei (în conformitate cu prevederile 

ghidului solicitantului), am considerat oportun ca valoare pentru proiectele derulate în teritoriul ITI să fie distinctă și să nu acopere doar suma maximă 

calculată pentru două – trei proiecte, astfel încât orice solicitant/ întreprindere cu activitate de cercetare-dezvoltare din România care dorește să realizeze 

inovări de produs/proces, inovare bazată pe cercetare realizată în cadrul proiectului ce va fi implementat în teritoriul ITI, să poată participa la competiție; 

- solicitarea AVIZULUI DE CONFORMITATE CU SIDD DD pentru beneficiarii din acest teritoriu care vor dori să acceseze sumele dedicate ITI; 

- oferirea posibilității de a derula activitățile de ”management de proiect” și a celei de ”informare și publicitate”, conform prevederilor Ghidului 

Solicitantului, în ”regie proprie” (interne companiei); 

- detalierea sintagmei ”evoluția venituri și cheltuieli din activitatea de cercetare pe ultimii 2 ani” pentru o întreprindere privată care nu are activitate 

principală activitatea de CD iar acest departament este folosit pentru dezvoltarea internă de noi produse, servicii sau fluxuri tehnologice  

 AP. 2 TIC  

 La începutul lunii august a fost aprobată nota privind solicitarea de modificare a beneficiarului eligibiil aferent Acțiunii 2.1.1 (bandă largă) pentru AP 2: TIC, 

în conformitate cu propunerea făcută de experții ADI-ITI DD și transmite către reprezentanții AM POC – OI MCSI.  

POPAM 2014-2020: 

 Mediatizarea către beneficiarii publici/ privați a tuturor aspectelor prezentate și discutate în cadrul celui de-al treilea Comitet de Monitorizare al POPAM 2014-

2020, organizat la sfârșitul lunii iunie 2017, în cadrul căruia, ca urmare a solicitărilor transmise de către DG MARE, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale (MADR), prin  Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a decis 

organizarea unor întâlniri săptămânale având ca scop stimularea/sprijinirea potențialilor beneficiari în a depune un număr cât mai mare de proiecte eligibile. 

De asemenea, au fost atinse în cadrul comitetului și subiecte referitoare la:  

- principalele cauze/ elemente/ impedimente care au condus la respingerea unor proiecte depuse; 

- demersuri necesare în vederea remedierii definiențelor identificate; 

- prezentarea celor 26 de măsuri lansate; 

- întrebări punctuale adresate experților DGP AMPOPAM privind situații specifice; 

 Mediatizarea către potențialii beneficiari ce pot aplica în cadrul POPAM pentru teritoriul ITI a link-uluir: http://www.ampeste.ro/popam-2014-

2020/evenimente-popam-2014-2020.html , unde aceștia pot consulta Minutele sesiunilor de informare în vederea elaborării de comentarii sau observații față 

de aspectele discutate, având în vedere faptul că, la acel moment, erau deschise apeluri de proiecte pentru 12 Măsuri, după cum urmează: 

 I. 1 - Inovare 29.06.2017 - 13.08.2017, 80.000 euro 

 I. 2 - Servicii de consiliere 29.06.2017 - 13.08.2017, 400.000 euro 

 I. 6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit 04.07.2017 - 18.08.2017, 1.600.000 euro 

 I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor 29.06.2017 - 13.08.2017, 180.000 euro 

 I.17 - Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor 04.07.2017 - 18.08.2017, 180.000 euro 

 I.21 - Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor 29.06.2017 - 13.08.2017, 240.000 euro 

 I.22 - Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite 04.07.2017  18.08.2017, 400.000 euro 

 I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi 04.07.2017 - 02.09.2017, 2.000.000 euro 

II. 1 – Inovare 29.06.2017 - 13.08.2017, 80.000 euro 

II. 2 - Investiții productive în acvacultură 04.07.2017 - 02.09.2017, 18.000.000 euro 

http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/evenimente-popam-2014-2020.html
http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/evenimente-popam-2014-2020.html


II. 3 - Investiții productive în acvacultură, eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor și a substanțelor chimice, reciculare sisteme de 

minimizare a utilizării apei 04.07.2017 - 02.09.2017, 900.000 euro 

II.4 - Investiții productive în acvacultură, creșterea eficientei energetice, energie regenerabila 04.07.2017 - 18.08.2017, 1.000.000 euro 

POCA 2014-2020:  

 Transmiterea către reprezentanții Ministerului Turismului (minister nou înființat în această perioadă de referință și potential solicitant eligibil în calitate de 

autoritate publică centrală), și nu numai, a unor documente care să îi ajute în fundamentarea unei posibile idei de proiect ce poate fi finanțată prin POCA 2014-

2020, AP.1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI, după cum urmează: 

- Extras din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aprobat de CE în 25 februarie 2015 – în care se vorbește despre Investiția 

Teritorială Integrată (ITI) precum și alocarea financiară prevăzută pentru acest mecanism 

- Extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) anexă a HG 602/2016 – în cadrul căreia se justifică necesitatea 

dezvoltării regiunii Deltei Dunării ca ”destinație turistică integrată”. De asemenea, în cadrul Tabelului 12 – Tipuri deintervenție/ proiecte și justificare 

(pag.125) se vorbește despre ”Instituționalizare a unei Organizații de Management al Destinației în Delta Dunării (OMD) corelat cu dezvoltarea 

brandului Delta Dunării” (pag.126) iar la sursa de finanțare este trecut POCA, AP.1 și AP.2, însă, conform prevederilor ghidurilor elaborate până în 

prezent de reprezentanții Autorității de Management a POCA 2014-2020, acest lucru nu prea este posibil. Ar trebui purtate discuții cu acești reprezentanți, 

să se poată vedea în ce măsură anumite tipuri de acțiuni, pe care Ministerul Turismului dorește să le deruleze, pot fi finanțate prin acest program.  

- Programul de implementare – condiții obligatorii necesare pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

 Transmiterea către solicitanții eligibili (Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea) a apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA – respectiv 

apelurile pentru: IP8/2017, IP9/2017, CP1/2017 (less), CP5/2017, IP1/2015 (apel retrospectiv) - anunțul de lansare în care este precizat tipul apelului, valoarea, 

durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare 

administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea 

Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis, etc.. 

 Reactualizarea permanentă a sit-ului www.itideltadunării.com/poca  și postarea tuturor documentelor elaborate de AM POCA pentru fiecare tip de apel lansat. 

POR 2014-2020:  

 A fost actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte ce urmează a fi finanțat prin intermediul POR 2014-2020, ca urmare a ăntâlnirilor de lucru 

organizate atât cu reprezentanții unităților administrative teritoriale din teritoriul ITI DD cât și cu reprezentanții mediului privat (firme de consultanță, asociații, 

fundații, etc) având în vedere apelurile lansate pentru teritoriul ITI sau apelurile ce urmează a fi lansate de reprezentanții Autorității de Management în această 

perioadă de referință.  

 Au fost facute demersuri către instituțiile abilitate pentru includerea în categoria proiectelor eligibile a unor proiecte/ lucrări specifice teritoriului ITI, ce pot fi 

finanțate prin intermediul POR 2014-2020, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: 

- facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice  

 Demararea tuturor diligențelor necesare (adrese de solicitare către instituțiile abilitate) în vederea introducerii unei noi posibilități de finanțare, unei noi linii, 

prin intermediul Programului Operațional Regional, care să vină în ajutorul orașelor clasificate ca oreșe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt 

cele patru orașe din teritoriul ITI – Babadag, Sulina, Isaccea și Măcin, având în vedere problemele existente în cadrul acestora legate de lipsa unor modalități 

de finanțare care să poată permite derularea de investiții în clădirile destinate utilizării publice sau investiții în spațiile destinate utilizării publice - parcuri, spații 

verzi, trotuare, infrastructura stradală din intravilanul localității, etc. 

 Transmiterea către Autoritatea de Management a POR 20144-2020, ca urmare a solicitărilor primate de la reprezentanții mediului privat din teritoriul ITI, a 

solicitărilor de prelungire a termenului limită de depunere de proiecte pentru anumite apeluri lansate POR 2017/ 2/ 2.1 și dedicate teritoriului ITI, din cauze 

obiective – perioadele de depunere a proiectelor s-au suprapus, fiind deschise concomitent mai multe linii de finanțare (apeluri deschise pe PNDR, apeluri 

deschise pe POR), iar firmele de consultanță neavând personal suficient nu au reușit să se încadreze în termenele prevăute  de fiecare sesiune în parte.  

 

http://www.itideltadunării.com/poca


 Înițierea/organizarea, în luna septembrie 2017, a unor intalniri de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor 

prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la:  

- Elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, repsectiv găsirea unor modalități 

care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe 

apa, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbana, POR 2014-2020.  

- Referitor la AXA 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabila a turismului, a fost propusă redeschiderea unui nou apel cu extinderea 

conditionalităților din Ghidul Solicitantului privind activitățile eligibile în cadrul proiectelor, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția 

lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.  

- Având în vedere că Obiectivul specific al Priorității de Investiție 6.1 îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor județene iar accentul este pus pe amenajarea unei rețele de drumuri județene compatibilă cu 

infrastructurile europene similare, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a regiunii Deltei Dunării, s-a concluzionat că ar fi necesară o revizuire a 

prevederilor SIDD DD – cap IV. 3 Secvențialitate și prioritizarea intervențiilor prevăzute în Strategie, Grupa 2: Intervenții cu prioritate medie și Grupa 

3: Intervenții cu prioritate scăzută prin introducerea de noi obiective de investiții pentru finanțare în cadrul intervențiilor în zona ITI Delta Dunării - POR, 

Axa 6. 

 

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR 

 Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor 

Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel national 

fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererior de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest 

lucru. 

 Participarea experților/coordonatorului (după caz) din cadrul Asociației ADI ITI DD la 2 (două) Comitete de Monitorizare organizate de Autoritățile de 

Management a Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință și la 1 (un) Sub-comitet Sectorial de Mediu, organizat 

în cadrul CM POIM (a-IV-a reuniune), după cum urmează: 

- 18 iulie 2017 – SUB-COMITETUL SECTORIAL DE MEDIU, CM POIM 2014-2020 (a-IV-a reuniune) 

În cadrul celei de-a patra reuniune a Sub-comitetului Sectorial de MEDIU, din cadrul CM POIM 2014-2020 au fost prezentate și discutate următoarele 

teme: stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante – POIM – Planul Național de Gestionare a Deșeurilor; stadiul lansării  apelurilor pentru Axele 3,, 

4 și 5 din cadrul POIM – progresul înregistrat de la cea de-a treia reuniune a CM POIM; portofoliul de proiecte pentru POIM Axele 3, 4 și 5 – stadiul 

actual și previziuni de contractare 2017; aprobarea modificării POIM, inclusive actualizarea listei proiectelor majore; previziuni privind implementarea 

și plățile ce vor fi efectuate în cadrul POIM pentru Axele 3, 4 și 5 pentru anul 2017; proiecte în implementare – principalele probleme întâmpinate de 

beneficiari atât în faza de pregătire/scriere a Cererilor de Finanțare cât și în faza de contractare/implementare a proiectelor, etc. 

- 19 iulie 2017 – CM POIM 2014-2020 

În cadrul acestui comitet de monitorizare au fost prezentate/ aprobate și discutate următoarele teme: Regulamentul de Organizare și Funcționare a CM 

POIM ca urmare a modificărilor instituționale survenite în această perioadă (aprobarea lui), stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile 

POIM – riscul privind neimplementarea programelor, implementarea POIM în anul 2016, aprobarea modificării POIM – inclusiv actualizarea listei cu 

proiectele majore, stadiul apelurilor de proiecte lansate în cadrul POIM, stadiul pregătirii portofoliului de proiecte – previziuni, stadiul implementării 

POIM - plăți/rambursări, previziuni privind implementarea – previziuni de contractare, previziuni de plăți, etc.  

- 29 septembrie 2017 - CM PNDR 2014-2020 

În cadrul acestui comitet de monitorizare au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: propuneri de modificare a programului PNDR 2014-2020, 

calendarul lansărilor, alocările propuse și punctajele revizuite pentru submăsurile PNDR care urmează a fi lansate până la sfârșitul anului 2017, stadiul 

implementării măsurilor din PNDR 22014-2020 și progresele înregistrate, stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante, precum și analiza studiilor de 



evaluare finalizate în prima parte a anului 2017, etc. Pentru teritoriul ITI DD s-a stabilit că în luna decembrie 2017 se va redeschide sub-masura 4.1a – 

Investiții în exploatații pomicole ITI, cu disponibilul rămas după închiderea submăsurii în data de 30.09.2017.  

 Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui 

comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), 

calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile 

de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc. 

 Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost  cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-

2020 ( MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc. 

3. Statusul implementării proiectelor - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ 
 

<< se vor elabora >> : 

- tabele (.xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI/cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu 
achiziții publice, aviz de mediu,  valoare/data cerere de plata sau rambursare transmise la AM, plați primite de beneficiar; sinteza stadiului  realizării indicatorilor asociați SIDD, defalcaţi pe fiecare PO;justificare privind 

întârzierile înregistrate;furnizarea unei situaţii rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO: acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăţi aprobate, etc. >>elaborarea 

de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în format excel  
 

4. Dificultăţi în implementarea soluţiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ 
<< se vor detalia>> : 

- problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu tinte nerealiste/dificil de atins; propuneri de îmbunătăţire a implementării mecanismului ITI etc. 

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE  
1. Descrierea problemei / 

problemelor identificate: 
 Îngreunarea activității  expertilor ADI ITI în ceea ce privește  monitorizarea implementării  proiectelor pentru care a fost acordat 

AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, prin lipsa accesului la sistemele informatice ale programelor operaționale care au 

alocări indicative pe mecanismul ITI și care solicită depunerea on-line a aplicațiilor de finanțare (de ex.: sistemul informatic 

MySmis) 

 De asemenea, pentru o parte a obiectivelor de patrimoniu din teritoriul ITI nu este reglementată situația juridică a 

proprietății/administrării, fapt care duce la imposibilitate depunerii unor aplicații în cadrul PO (de exemplu: Cetatea Halmyris, 

Cetatea Enisala). Din această cauză, singura solutie viabilă este efectuarea unor demersuri comune ale solicitanților de 

finanțare și ministerul de linie, respectiv Ministerul Culturii și Identității Naționale, pentru reglementarea situaţiei juridice 

a obiectivelor de patrimoniu-obiecte ale proiectelor. În acest sens, ADI ITI DD în parteneriat cu Direcția Județeană de 

Cultură Tucea a transmis către minister astfel de solicitări de clarificare a regimului juridic pentru obiectivele de 

patrimoniu din teritoriul ITI, până la momentul prezentului raport neprimindu-se nici un răspuns în acest sens.  

 Centralizarea tuturor problemelor din teritoriul ITI DD identificate, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP.5 - 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea urabilă a patrimoniului cultural, P.I 5.1 – Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, care depășesc nivelul de competență  al  Asociației pentru 

Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și care pot produce efecte majore în procesul de implementare a alocărilor financiare 

indicative prevăzute pentru acest mecanism, au fost transmise prin adrese oficiale tuturor instituțiilor centrale cu responsabilități în 

domeniu și au fost prezentate și în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Primului Forum de Monitorizare 

ITI Delta Dunării organizat la Tulcea în perioada 12-13 iunie 2017, la care au participat și reprezentanții Autorităților de 

Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI DD.  

2. Soluția propusă: Probleme sesizate  depășesc nivelul de competenta al ADI ITI  Delta Dunării.  

3. Măsuri întreprinse: Conducerea Asociației, alături de echipa de experți a inițiat: 

http://www.itideltadunarii.com/


 În repetate rânduri, diverse adrese către autoritățile/instituțiile centrale, care au competență în propunerea unor soluții ce pot 

reglementa parțial/total problemele identificate. 

 Solicitarea de acces la sistemul informatic MYSMIS2014 (adresa nr.3755/13.10.2016), către toate Autoritățile de Management a 

Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de programare 2014-2020, în vederea 

realizării etapei de monitorizare proiectelor ce vor fi finanțare din acestor alocări, conform prevederilor capitolului VII 

Monitorizare și evaluare, din cadrul SIDD DD. 

 


