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A. DATE DE IDENTIFICARE 
1. Instituţia: ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII 
2. Perioada raportată: 01.07.2019-30.09.2019 
3. Numele şi prenumele: Doina SURCEL 
4. Funcţia: COORDONATOR - ITI DELTA DUNĂRII 
Proiect - „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 
a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560   POAT 2014-2020: 
Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560   POAT 2014-2020: 

 Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică 
pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, 
COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560  după cum urmează:  

 Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a  cererii de rambursare nr. 2 , inregistrata 
cu nr.  1722 / 05.07.2019  si cuprinzand cheltuielile  cu  salariile  membrilor echipei de implementare aferente perioadei 05.04.- 02.05.2019   si   introducerea în 
sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului  .    

 Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a  cererii de rambursare nr. 3 , inregistrata 
cu nr.  1932 / 31.07.2019  si a raportului de progres nr. 3  cuprinzand cheltuielile  cu  salariile  membrilor echipei de implementare aferente perioadei 03.05.- 
04.07.2019   si   introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului   

 Elaborarea și transmiterea cererii de prefinantare nr.2, transmisă in MY SMIS cu nr. 2020 / 08.08.2019. 
 Elaborarea și transmiterea notificarii cu privire la reconcilierea contabila  - Anexa 10  transmisa cu nr. 2075 / 19.08.2019 
 Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate pe rapoartele de progres elaborate în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru 

susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD 
DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019,  COD SMIS 124560  încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic .   Completarea raportului de 
progres nr.2  inregistrat cu nr.1850 / 23.07.2019   si a raportului revizuit conform solicitarii de clarificari și transmiterea  acestuia cu adresa nr. 1939 / 01.08.2019. 

 Elaborarea Raportului nr . II / 2019 al ADI ITI DD si transmiteriea lui ,spre aprobare,  către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, 
respectiv: număr de rapoarte trimestriale aprobate, să poată fi îndepliniți la parametrii calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare. 

 Stadiul achizitiilor prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei 
Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 sunt dupa cum urmează: 

 Proceduri simplificate finalizate: consumabile IT, Servicii de informare, comunicare și publicitate ce include și materiale de promovare, publicitate și vizibilitate 
a proiectului, a mecanismului, a proiectelor derulate în teritoriul ITI, servicii de intretinere si reparare echipamente informatice si de comunicatii, periferice de 
calcul si instalatii, inclusiv piese si componente pentru reparatii, servicii inchiriere ambarcatiune; 

 Proceduri simplificate planificate/in pregatire: achizitia serviciilor hoteliere, restaurante si transport avion, servicii de consultanta furnizate de experti 
cheie; 

Nota: documentatiile sunt in lucru avand in vedere complexitatea achizitiilor. Urmeaza ca in luna octombrie sa fie facut anuntul, urmand ca procedura sa se finalizeze pana la 
sfarsitul lunii noiembrie; 

 Aprobarea Raportului trimestrial nr. II/2019 al ADI ITI DD în vederea transmiterii lui spre verificare si aprobare de către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul 
proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD 1.1.025, respectiv: număr de rapoarte trimestriale 
aprobate, să poată fi îndepliniți la parametrii calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare. 



 În ceea ce privește indicatorii de evaluare a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice 
din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560: 

o Indicatorul “Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2021 este 75%:  
 ținta realizata urmează să se calculeze după finalizarea anului 2019, în cadrul raportului de activitate IV, 

o Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este 50%:   
 ținta realizata urmează să se calculeze după finalizarea anului 2019, în cadrul raportului de activitate IV.  

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. 

Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD,  precum și la 
sediile beneficiarilor, 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 atât lansarea unor sesiuni de depunere a cererilor 
de finanțare de către potentialii beneficiari  din  teritoriul ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și semnarea 
unor contracte de finanțare de către reprezentanții AM cu beneficiarii care au aplicat pentru alocările prevăzute pe mecanismul ITI. La aceste întâlniri au fost atinse / 
discutate următoarele aspecte: 

o Analiza stadiului proiectelor ce au fost depuse sau urmează a fi depuse de către beneficiarii din teritoriul ITI, constând în analiza stadiului elaborării  
documentatiilor proiectelor ce vor fi înaintate in sesiunile anului 2019. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile 
tehnico-economice aferente acestor propuneri, documentatiile aferente cererilor de finantare, 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, sau apeluri nationale cu alocare ITI  existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului 
juridic al acestora, etc. 

o 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” 

o 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. 

o 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.  

o Crearea / actualizarea permanentă a bazei de date privind documentele întocmite de către fiecare expert în parte referitor la programele pe care le gestionează, 
și anume: POR, POIM, PNDR, POPAM, POC, POCA, POCU, fiecare expert fiind răspunzator de datele colectate și evidențele ținute încarcă folderele existente,  
documente precum: adrese transmise către AM/GLF/ministere/beneficiari/solicitanți etc., minute întâlniri de lucru, rapoarte privind concluziile întâlnirilor, 
prezentări, situații centralizatoare privinc avize, proiecte, documente întocmite privind  propuneri de proiecte pilot ce au dus la modificarea programelor (cum ar 



fi transportul public naval, spitalul județean de urgență), comentarii transmise la ghiduri etc. În aceste documente sunt centralizate măsurile de sprijin acordat 
beneficiarilor de către experții ADI ITI DD. 

o Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari, referitor la: elaborarea clarificărilor solicitate de către reprezentanții Autorităților de Management 
pentru proiectele care au intrat în etapa de verificare administrativă sau etapa de evaluare tehnică-financiară, 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), 
etc.  

o Aplicarea  PROCEDURII   OPERAȚIONALE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD  finanțate prin  PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL REGIONAl 2014-2020, etc, precum și  etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu 
procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD 

o .Identificarea, în cadrul întâlnirilor organízate, 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, stadiul pregătirii documentațiilor anexă necesare depunerii cererilor de finanțare pentru apelurile 
care sunt deschise, stadiul elaborării SF-urilor, PT-urilor, după caz, stadiul pregătirii proiectelor pentru apelurile care urmează să se deschidă în perioada 2019-
2020, etc. 

În conformitate cu listele de prezență, subiectele abordate în cadrul întâlnirilor sunt detaliate, după cum urmează: 
Nr. 
Crt. Data Participanți Program Subiecte abordate 

1. 10.07.2019 Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea POCA(AP.2) 

Au avut loc discuții cu privire la stadiul implementării proiectului. Achizițiile se 
derulează în conformitate cu termenele asumate. Până la prezenta întâlnire nu au 
fost înregistrate probleme deosebite de către beneficiar în implementarea 
proiectului. 

2. 18.07.019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.1) 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate etapele monitorizării proiectelor 
implementate în teritoriul ITI Delta Dunării. Beneficiarul a semnat contractul de 
finanțare pentru cererea de finanțare depusă în sesiunea 2017, pe măsura 6.1 pentru 
proiectul”Înființarea unei exploatații vegetale ce aparține PFA Săceanu Laurențiu”. 
Beneficiarul așteaptă vizita în teren pentru a depune ultima tranșă de plată. 

3. 18.07.2019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.3) 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate etapele monitorizării proiectelor 
implementate în teritoriul ITI Delta Dunării.Beneficiarul a depus spre finanțare 
proiectul „Dezvoltarea exploatației vegetale Dima „ în sesiunea 2018 pe măsura 
6.3. Deasemenea a semnat contractul de finanțare și așteaptă să primească prima 
tranșă de plată. 

4. 19.07.2019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.2) 

Au fost discutate problemele apărute în implementarea proiectului „Înființarea 
agropensiunii Mariana din comuna Niculițel, Județul Tulcea”. Datorită etapelor de 
obținere a avizelor pe PUZ-ul necesar obținerii ulterioare a autorizației de 
construire au fost întârziate ca și proceduri. După stabilirea priorităților au fost 
îndeplinite condițiile pentru derularea contractului de finanțare.  

5. 24.07.2019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.2) 
În cadrul întâlnirii au fost discutate problemele întâmpinate în implementarea 
proiectului „Agropensiunea David și Maria”, proiect depus în sesiunea 2017 pe 
măsura 6.2. 

6. 05.08.2019 Reprezentați ai Asociației Împreună pentru 
Viitorul Dobrogei POCU(AP4/OS 4.4) 

Beneficiarul este interest și va întocmi o cerere pentru ghidul lansat. A fost acordată 
consultanță în vederea avizului de conformitate cu SIDD DD a proiectelor ce se 
depun în cadrul apelurilor dedicate. 

7. 05.08.2019 Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea POCA(AP.2) 

În urma discuțiilor avute s-a constatat  că procedurile de achiziție sunt în 
conformitate cu graficul activităților, aprobat de AM POCA. Nu au fost înregistrate 
întârzieri în implementarea proiectului. Cele trei cereri de rambursare au fost 
rambursate integral și o cerere urmează a fi depusă . 



8. 06.08.2019 Reprezentanți ai UAT Beștepe POCU(AP4/OS 4.4) 
Beneficiarul este interesat să aplice pentru „Bunicii comunității” doar în cazul 
relansării unui apel , din cauza faptului că la momentul actual are acreditarea, ca 
furnizor de servicii sociale, expirată. 

9. 09.09.2019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.2) 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate condițiile de accesare a fondurilor din PNDR 
2014 – 2020 pentru accesarea submăsurii 6.2 „Înființarea de activități non-agricole 
în zona rurală „ submăsură pe care ar putea fi finanțată activitatea desfășurată de 
solicitantul finanțării, în măsura în care se vor mai deschide noi sesiuni de primire 
cereri de finanțare pentru eventuale fonduri ce se vor disponibiliza în actualul 
exercițiu financiar. 

10. 09.09.2019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.1) 

Beneficiar al unui proiect finanțat prin PNDR 2016 (apel national), submăsura 6.1 
este interest în obținerea unor alte finanțări, atât pentru dezvoltarea fermei agricole, 
cât și pentru dezvoltarea altor activități de tip non-agricol.Discuțiile s-au purtat și 
pe tema condițiilor impuse de contractul de finanțare, respectiv obligația de a nu 
modifica dimensiunea economică a exploatației – nu mai mult de 15%. 

11. 19.09.2019 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 4.1, SM 4.2a) 

In cadrul întâlnirii au avut loc discuții referitoare la posibilitățile de finanțare a 
proiectelor din domeniul pomicol în UAT Valea Nucarilor și UAT Municipiul 
Tulcea. Deasemenea s-au discutat despre modalitățile de finanțare a unui proiect 
de pensiune sau agropensiune în UAT Tulcea sau în Delta Dunării. 

12. 26.09.2019 Reprezentanți ai R.A.Aeroportul Delta 
Dunării Tulcea POIM(AXA 2, OS 2.3) 

În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la stadiul derulării procedurilor de 
achiziții. Cu excepția a două proceduri de achiziții întârziate(Contractele de 
echipamente IT și Publicitate) toate celelalte respectă calendarul de implementare 
al proiectului. În cursul lunii septembrie au fost depuse două cereri, una de plată și 
cealaltă de rambursare existând un decalaj față de graficul de rambursare asumat 
prin contractul de finanțare. 

13. 30.09.2019 Reprezentanți ai UAT Ceatalchioi POR(AP 10/10.1B) 
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre stadiul proiectului și al  achizițiilor 
derulate. Proiectul se derulează conform planificării, nu sunt probleme 
înregistrate. 

 
 Diseminarea procedurii de monitorizare  (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii), elaborată de experții ADI ITI DD, procedură ce are acordul 

reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, la nivelul beneficiarilor care au semnat, 
până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, contracte de finanțare cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI și pentru care 
ADI ITI DD a încheiat ACORDURI DE COLABORARE pentru a putea demara procedura de monitorizare a indicatorilor prevăzuți în Strategia SIDD DD (cap.VII) 
aprobată prin HG 602 / 2016. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI 
contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru 
SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare. 

 Încheierea ACORDURILOR DE COLABORARE cu beneficiarii din teritoriul ITI cărora li s-a emis AVIZ DE CONFORMITATE cu SIDD DD și care au semnat 
contractele de finanțare cu reprezentanții Autorității de Managemnt, repsectiv beneficiarii alocărilor indicative prevăzute pentru PNDR, POR, POCA, POPAM, în paralel 
efectuându-se etapa de monitorizare a proiectelor de către experții Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării. 

 Actualizarea permanentă a PLANULUI DE MONITORIZARE pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, și 
completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul 
contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar. 

 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/notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice 
sau a mediului privat 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 exemplu: 
calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.). 
numai 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 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. 

 Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor întâlniri și vizite de lucru / ateliere de lucru, atât cu beneficiarii publici cât și cu beneficiarii privați, 
după cum urmează: 

• In data de 01.08.2019, la Sediul ITI DELTA DUNARII, a avut loc un Atelier de lucru in cadrul POIM, ce a avut ca scop: discutarea stadiului implementarii 
proiectului: „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (acronim MIPoNoDo, cod SMIS 116964) care isi propune asigurarea unei stări favorabile 
de conservare pentru 10 tipuri de habitate naturale și 202 specii de interes comunitar si național din 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean. 
Implementarea proiectului a inceput in urma cu un an, la 1 august 2018, si se desfasoara conform graficului, fiind realizate pana acum toate activitatile propuse; 
Nu sunt probleme aparute in implementare, dar beneficiarul se confrunta cu un volum mare de munca care trebuie depus pentru intocmirea Rapoartelor de Progres 
si a Cererilor de Rambursare, avand in vedere ca acestea se depun lunar. Activitatile proiectului se realizeaza in house cu experti din cadrul UIP, care insumeaza 
75 de persoane, singurele activitati externalizate fiind cele de asistenta juridica.  
Beneficiarului i-a fost prezentata echipa ADI ITI DD, respectiv expertii POIM, experti programe, expertii comunicare, achizitii publice, baze de date si financiar, 
si i-a fost comunicata disponibilitatea intregii echipe pentru sprijin in rezolvarea probelemelor ce pot aparea in implementarea proiectului. 

• In data de 29.08.2019, a avut loc atelierul de lucru cu tema «Analiza implementării proiectelor finanțate prin Măsura 6 a PNDR», cu scopul de a oferi 
cadrul de discuții privind problemele întâmpinate de către beneficiarii proiectelor finanțate prin această măsură, atât la scrierea și depunerea cererilor de 
finanțare, cât și în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin cele 4 submăsuri ale M6. Observațiile legate de problemele întampinate în 
implementarea proiectelor finanțate prin SM 6.2 vor fi avute în vedere de către experții PNDR din cadrul ADI ITI DD pentru următoarele sesiuni pe perioada 
exercițiului financiar viitor, aceste probleme vizând, în principal, condițiile de eligibilitate, care fac ca, inițial, un astfel de proiect să pară simplu de pregătit, 
pentru ca, în realitate, la implementare, să devină foarte dificil datoriră unor deficiențe ale ghidului solicitantului, cum ar fi: 

- nesolicitarea unor avize încă din prima etapă de depunere a cererii de finanțare,  
- neprecizarea tuturor documentelor necesar a fi anexate proiectului la semnarea contractului de finanțare,  
- condiția artificială de a construi agropensiuni pe terenuri care nu se află în proprietatea beneficiarului, nu au cadastrul realizat anterior depunerii 

proiectului, etc.  
S-a amintit, în timpul discutiei cu beneficiarii si consultanții ce au participat la atelierul de lucru, și necesitatea propunerii de actualizare a Studiului de analiză a 
resurselor turistice, ce datează din anul 2008, elementele actuale bazate pe dezvoltarea din ultimul deceniu a turismului și agroturismului fiind diferite și reliefînd 
alte nevoi pentru fiecare comunitate ce dispune de resurse de mediu, culturale, tradiționale. 
Chestiunile ridicate de către participanți vor fi abordate / incluse în demersuri viitoare realizate de către ADI ITI DD, fie către AM PNDR fie către alte entități 
(Inspectoratul de Stat in Construcții), cât și în cadrul grupurilor de lucru ce vor fi organizate în următoarea perioadă de către MADR, cu scopul analizei 
implementării pe perioada 2014 – 2020 și a formulării unor propuneri pentru perioada 2021 – 2027, punctând importanța rezolvării acestora și clarificării, 
acolo unde este cazul, a unor elemente care îngreunează atat depunerea unor cereri de finanțare cât, mai ales, implementarea in condiții optime a proiectelor 
din teritoriul ITI DD. 

• In data de 25.09.2019, a fost organizat atelierul de lucru cu tema «Îmbunătățirea performanței economice a pădurilor prin proiecte finanțate prin PNDR 
2014 – 2020, în Teritoriul ITI Delta Dunării», cu scopul  de a identifica problemele din teritoiru ITI  legate de împaduriri si cresterea interesului pontențialilor 
beneficiari pentru a depune proiecte  care vizeaza  creşterea diversităţii biologice prin refacerea habitatelor şi ecosistemelor locale pe  terenurile agricole şi 
neagricole care se pretează împăduririi.  
Cu această ocazie, au fost lansate cele două proiecte finanțate prin sM 4.3 – Silvic, al căror beneficiar este Direcția Silvică Tulcea. Totodată a fost prezentată 
situația proiectelor contractate pe PNDR din alocarea ITI, oportunitatea de depunere a unor proiecte de împadurire a terenurilor - finanțate în teritoriul ITI din 
alte surse de finanțare (sM 8.1 a PNDR). Au fost  identificate oportunitățile de colaborare viitoare dintre administratorii suprafețelor forestiere și alte entități 
(GAL-urile din Teritoriul ITI Delta Dunării).  
Ca și concluzie ale acestui atelier de lucru, s-a subliniat faptul că, in perioada în care se vor organiza grupurile de lucru pentru dezbaterile referitoare la Politica 
Agricolă Comună post-2020 și Planul Național Strategic (ce va înlocui PNDR 2014 – 2020), reprezentanții ADI ITI DD vor face propuneri privitoare la 
condițiile de selecție și eligibilitate pe proiectele similare celor depuse pe submăsura 4.3s, astfel incat Direcția Judeteană Silvică să poată aplica pentru finanțarea 



unor acțiuni de imbunătățire a accesibilității către pădurile din teritoriul ITI DD dar și pentru activități în cooperare cu GAL-urile din teritoriu, care să vizeze 
domeniul turistic (respectiv pentru turismul de nișă – cicloturism in zonele forestiere) și de agrement. 

 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.).  

 
ACTIVITATEA DE HELP DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERȚI PE PROGRAME din cadrul 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: 
 
POIM 2014-2020: 
 Au fost efectuate 2 vizite de monitorizare in cadrul axei 4.1 din cadrul POIM in data de 18.09.2019, la sediul ARBDD, unde au fost semnate si Acordurile de Colaborare 

pentru monitorizarea proiectelor „Conservarea Padurii Caraorman” si „Revizuirea Planului de Management si a Regulamentului ARBDD”  
 In data de 23.09.2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a lansat  Ghidul solicitantului pentru Implementarea 

planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar 
aprobate, aferent axei prioritare 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calitătii aerului și decontaminare a siturilor poluate 
istoric”, obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității si refacerea ecosistemelor degradate”. 

 In data de 13.09.2019 a avut loc la sediul ADI ITI DD o sedinta tehnica de lucru cu Reprezentantul UIP din partea ARBDD pentru detalierea stadiului proiectelor 
depuse, a contractelor de finantare, a problemelor intampinate. De asemenea a fost analizata si s-a incercat incadrarea pe diverse domenii de finantare si de asemenea 
prioritizarea listei de proiecte viitoare a ARBDD, in conditiile estimarii deschiderii unui nou apel de finantare pe Axa dedicata Biodiversitatii in perioada imediat 
urmatoare.  

 Reuniunea ordinara a Subcomitetului de Mediu si a Comitetului de Monitorizare in perioada 18-19 iulie 2019 a avut pe ordinea de zi prezentarea Stadiului de 
Implementare POIM aferent anului  2019, prin care se prezinta informatii si evaluari privind progresele înregistrate în atingerea obiectivelor programului. La solicitarea 
reprezentantilor Comisiei Europene, expertul ADI-ITI Delta Dunarii a prezentat situatia implementarii proiectelor beneficiarilor din teritoriul ITI pe fiecare din axele POIM 
pe care exista alocare distincta. 

 A fost încarcata în sistemului informatic MySmis cererea de finantare pentru proiectul economic - “Creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta 
Dunării” Tulcea – Siguranța și securitatea pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS2014+ 127704 – proiect al cărui beneficiar este RA 
Aeroportul Delta Dunarii Tulcea. In cursul lunilor iulie - septembrie, ADI-ITI Delta Dunarii, prin expertul pe program, a sprijinit beneficiarul pentru elaborarea si 
redactarea clarificarilor transmise de OI Transporturi. 

 Cu suportul expertului ADI-ITI Delta Dunarii, colectivul RA Aeroportul Delta Dunarii a inceput implementarea contractului de finantare pentru proiectul non-economic 
“Creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securităţii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – 
cod SMIS2014+ 123542  semnat de Aeroportul Delta Dunarii Tulcea la finele anului 2018. Au fost incheiate achizitiile de echipamente din cadrul proiectului, fiind in 
evaluare procedura de achizitie pentru lucrari.  

 Operatorul regional  SC AQUASERV SA a refăcut Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ce vizează reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de apă și apă 
uzată, a statiilor de tratare apă potabilă și a stațiilor de epurare aferente rețelelor din UAT-urile care fac parte din operatorul regional (Tulcea – inclusiv Mineri și 
Tudor Vladimirescu, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina,  Crișan, Maliuc, C.A. Rosetti, Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Murighiol, Văcăreni). Operatorul regional 
pregateste cererea de finanțare pentru contractele de lucrari. ADI ITI Delta Dunarii s-a implicat si a sprijinit beneficiarul pentru obtinerea avizelor necesare.  

 Pentru proiectul vizând reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a Portului Sulina a fost depusa documentația pentru emiterea avizului Ministerului 
Transportului, ultimul document necesar înainte de depunerea cererii de finanțare pentru proiectul de execuție a lucrărilor. Expertul ADI ITI DD a lucrat în colaborare cu 
beneficiarul și consultantul, în toată această perioadă.  

  
 

http://www.itideltadunarii.com/


POR 2014-2020: 
 Transmiterea, către toți beneficiarii publici, a unor informări/sinteze realizate din ghid – 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. Acestea s-au referit, în special, la apelurile deschise pe Axele 3 și 8.   

 Reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție 
publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în 
care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, 
existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora. 

 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 mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI 

 Primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că mai mulți dintre aceștia nu au reușit să pregătească 
documentațiile până la închiderea apelurilor existente. A urmat centralizarea acestor solicitări, proces în urma căruia s-a transmis o solicitare către AM POR în acest sens. 

 Actualizarea periodica a informatiilor publicate pe site-ul asociatiei, www.itideltadunarii.com 
 In data de 02.07.2019 a avut loc la sediul Jaspers o intalnire de lucru la care au participat si reprezentantii ADI ITI DD impreuna cu cei ai AM POR si CJ Tulcea. Intalnirea 

avut ca tema transportul public naval in Delta Dunarii. Discutiile s-au purtat in jurul caietului de sarcini pentru achizitia unui consultant care sa realieze un plan de mobilitate 
navala la nivelul Deltei Dunarii si procedura de obtinere SEA, a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca, precum si costul estimativ al studiilor. 

 In perioada 4 – 5 iulie reprezentantii ADI-ITI DD au participat la reuniunea CM POR 2014-2020, la Pitesti. Cu aceasta ocazie au fost discutate stadiul implementarii 
proiectelor ITI si a fost realizata o informare privind următoarea perioadă de programare 2021-2027 

 Pe toata perioada prezentului raport, o data la doua saptamani, au avut loc la sediul ADI-ITI DD si la sediul Consiliului Judetean Tulcea, sedinte de progres pentru 
proiectele de investitii prin POR in Spitalul Judetean Tulcea si in transportul public naval in Delta Dunarii.     

 Ca urmare a deciziei AM POR ca proiectul de reabilitarea, extindere si modernizare a Spitalului judetean Tulcea sa fie analizat de catre expertii Jaspers, in cursul lunii 
august au fost organizate mai mlte intalniri ale expertilor POR ITI cu reprezentantii CJ Tulcea pentru analiza si completari la fisa de proiect 

 Lunar, in perioada de referinta, au fost actualizate situatiile platilor efectuate de catre AM POR 204-2020 si transmise catre Directia de analiza si programare din MFE 
 In data de 29.08.2019, la sediul AM POR a avut loc o intalnire a reprezenantilor MDRAP, CJ Tulcea, ADI ITI DD care a avut ca tema proiectul de reabilitarea, extindere 

si modernizare a Spitalului judetean Tulcea, publicarea ghidului aferent, estimarea finalizarii evaluarii Jaspers. Totodata a fost discutata si posibilitatea unei redistribuiri 
de sume intre axele POR care au si alocare ITI, pentru a reusi o majorare a sumelor din cadrul axei 8 pentru finantarea Spitalului si Ambulatoriului Tulcea 

 Având în vedere că urmare a devizelor estimative pentru spital și pentru ambulatoriu, valoarea alocată pentru aceste priorități de investiții este insuficientă, ADI ITI DD a 
făcut toate demersurile necesare pentru a se redistribui sume către acestea. Aceeași situație este valabilă pentru PI 2.2., unde depunerea de proiecte a fost mult mai mare 
decât alocarea existentă. Astfel, s-au transmis solicitări privin redistribuirea de sume în cadrul aceleiași axe prioritare și între axe. Referitor la redistribuirea în cadrul axei 
prioritare 2, aceasta a fost acceptată de către AM POR, suplimentându-se sumele alocate pentru 2.2. Privind redistribuirea între axe, aceasta implică o modificare de 
program, ceea ce nu s-a inițiat până la acest moment.  

 În urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR 
cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunere cerere de finanțare, 
beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie. 

 Pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, OI POR, lunar, experții și-au făcut propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, 
în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc. 

 Experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de 
finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.  

 Experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de 
implementare 

 Pentru actualizarea hărții proiectelor depuse în cadrul POR pe ITI, s-a solicitat ADR SE o situație pe localizare și buget aferent proiectelor depuse pentru ITI Delta Dunării. 
În baza situației transmise de către aceștia, experții POR au centralizat datele necesare actualizării hărții. 

 Experții POR au transmis situații privind solicitările venite din partea GLF AI, referitoare la stadiul depunerii, contractării cererilor de finanțare.  

http://www.itideltadunarii.com/


 Având în vedere că ghidul pentru spital a fost din nou publicat în consultare publică, ADI ITI DD împreună cu CJ Tulcea a transmis comentarii către AM POR pentru a fi 
inserate în versiunea finală a ghidului specific. 

 Au avut loc mai multe întâlniri în cadrul ADI ITI DD, între experții pe programe și coordonatorul ITI pentru a analiza cea mai bună variantă de a monitoriza indicatorii 
stabiliți în cadrul SIDDDD. Astfel, pentru a putea obține sinteze și raportări pe tipuri de indicatori aferenți diverselor domenii din SIDDDD, s-a realizat o codificare a 
acestora. TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDDDD sunt  
A Indicatori corespunzători proiectelor - selectați de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate 
B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursa date de la INS, ISJ etc 
C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje  
D Indicatori care nu sunt aplicabili  

 Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din  POR 2014-2020: 
o Din cele 274 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 72 Acorduri 

de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 26,3%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul 
axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acesți beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații 
privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență 
din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reiterând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare 
a acestei situații, ADI ITI DD consideră necesară emiterea unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari 
și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR). 

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează: 

Prioritatea de investiții ITI 
Proiecte contractate Acorduri de 

colaborare 
semnate 

Nr. Valoare 
 mil lei  

2.1.A - Microîntreprinderi 118 96,48 35 

2.2- IMM 113 400,12 3 

3.1.B. – Clădiri publice 7 55,30 7 

5.1. – Patrimoniu cultural 8 114,79 7 

6.1- Drumuri judetene 6 295,52 6 

8.1A - Ambulatorii 1 4.33 1 

8.2B - UPU 1 6,65 2 

8.3B- Persoane cu dizabilitati 2 6,09 2 

10.1A - Gradinite 3 7,95 2 

10.1B - Scoli 11 40,23 5 

10.2 – Licee tehnologice 3 46,37 2 

TOTAL - - 72 

 
 



 În perioada de raportare, experții POR au efectuat 7 vizite de monitorizare pe proiecte POR: 
Nr. 

Crt. Data Participanți Program Stadiul proiectului 

1. 18.07.2019 Reprezentantul beneficiarului 
privat și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 5.1) 

Proiectul Consolidare, restaurare si punere in valoare a Bisericii Sf. Arhangheli Mihail si Gavrila, 
construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente. Au fost completate toate 
anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

2. 08.08.2019 Reprezentantul beneficiarului 
privat și experți ai ADI ITI DD 

POR 
(PI 10.1.B) 

Proiectul Extindere, reabilitare, modernizare si dotari Scolala Gimnaziala Greci - corp A. Au fost 
completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

3. 10.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 8.3B) 

Proiectul Servicii sociale integrate prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si 
creearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate. Au fost completate toate anexele din 
procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

4. 10.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 8.3B) 

Proiectul Servicii sociale integrate prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si 
creearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate. Au fost completate toate anexele din 
procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

5. 30.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR 
(PI 10.2) 

Proiectul Construire si dotare atelier scolala si spatii tehnologice in loc. Luncavita, jud. Tulcea. Au 
fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

6. 30.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR 
(PI 10.1.B) 

Proiectul Construire scoala noua sat Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. Au fost completate toate 
anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

7. 30.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 10.1.B) 

Proiectul Reabilitare scoala gimnaziala Ceatalchioi jud. Tulcea. Au fost completate toate anexele din 
procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

 
PNDR 2014-2020: 
In perioada de referință pentru prezentul raport, expertii PNDR din cadrul ADI ITI au intreprins urmatoarele acțiuni proactive in sprijinul beneficiarilor,  dupa cum urmeaza: 
 Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați interesați a unor notificări realizate pe baza informatiilor din ghidurile specifice publicate de către AM PNDR și 

AFIR pentru sesiunile anului 2019, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor dedicate teritoriului ITI DD din 
PNDR  în cadrul sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa si beneficiarii din teritoriul ITI DD (este  cazul submăsurilor  pentru care au fost epuizate fondurile 
alocate ITI din PNDR 2014-2020, în sesiunile deschise în anii 2017 - 2019); 

 Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost  cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari, pe teme cum ar fi 
condiționalitățile specificate în ghidurile naționale pentru două submăsuri pe care se acceptă depunerea cererilor de finanțare înaintate de beneficiarii din teritoriul ITI; 

 Primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR, pentru situațiile în care aceștia nu indeplinesc punctajele 
menționate in ghidul solicitantului pe național, pentru sM 6.3 (referitor la criteriul raselor autohtone).  

 Efectuarea de deplasari la sediile primăriilor dîn teritoriul ITI pentru a inventaria stadiul pregătirii proiectelor beneficiarilor privați care intentționează să depună cereri de 
finanțare prin submăsurile cu alocare ITI din PNDR 2014-2020, în cursul trimestrului III al anului 2019, pe sM 6.3 și sM 4.2a ; 



 Desfășurarea la sediul ADI ITI DD, în datele de 29 august și 25 septembrie, a două ateliere de lucru, organizate cu reprezentanții GAL-urilor, OJFIR Tulcea, FLAG, 
APIA și respectiv cu consultanții și reprezentanții beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI, reuniuni în care a fost făcută analiza situației proiectelor selectate / 
contractate pe diferite submăsuri.  

 Organizarea, în  perioada de raportare, la sediul ADI ITI DDD, de intâlniri cu reprezentanții beneficiarilor privați interesați de depunerea, spre finanțare din fondurile 
naționale / ITI – PNDR. In cadrul întâlnirilor,  beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare  privind condițiile de finanțare specifice sau detaliile privind 
obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor. 

 Implementarea proiectelor cu finantare ITI din PNDR 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) este monitorizată  
astfel:  

• Situatia fiecarui proiect din teritoriul ITI este urmarita de experții ADI ITI DD prin legatura directa cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiții a procesului 
de monitorizare a proiectelor, dupa semnarea contractelor de finanțare, expertii ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor și la locul de 
implementare a proiectelor,  atât pentru pentru semnarea de către beneficiari a Acordurilor de colaborare  ADI ITI DD – Beneficiari  –  Anexa 3 la PROCEDURA 
OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD  ce vor fi finanțate prin  PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 
RURALĂ 2014 - 2020, cât  și  pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD 
DD.  

• Situația Acordurilor de colaborare  încheiate pentru proiectele contractate în  teritoriul ITI cu finanțare din  PNDR 2014-2020: Din cele 637  contracte de finantare 
(din totalul de 642, au fost eliminate contractele reziliate – 5) semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AFIR, pana la data prezentului raport, au fost semnate 
de ambele parti (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 429 Acorduri  de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 67,35 %.  

 Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos:  

Submăsura PNDR - ITI 
Proiecte contractate  

 
 Proiecte reziliate Acorduri de 

colaborare in 
curs de 
semnare 

Acorduri 
de 

colaborare 
semnate 

Nr. 
Valoare 

Nr. 
Valoare 

euro euro   

Submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole"  49 21.671.274 - - 10 39 

Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"  8 4.358.466 1 535.708 0 7 

Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole"  6 10.959.866 - - 0 6 

Submăsura 4.3 "Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - irigații"  

7 6.794.507 - - 1 6 

Submăsura 4.3 "Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - infrastructura de acces agricolă"  

4 3.347.047 - - 1 3 

Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - infrastructură silvică"  

2 1.421.820 - - 0 2 

Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"  201 8.180.000 - - 46 155 

Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale"  74 5.000.000 3 210.000 19 52 

Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"  186 2.786.250 - - 109 77 

Submăsura 6.4 "Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"  45 8.532.091 1 199.953 12 32 



Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - 
infrastructură de apă/apă uzată"  

9 11.729.437 - - 1 8 

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - 
infrastructură rutieră de interes local"  

26 24.700.601 - - 3 23 

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - 
infrastructură educațională și socială"  

6 1.792.188 - - 3 3 

Submăsura 7.6 "Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural"  14 4.009.097 - - 3 11 

Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" 5 12.990.061 - - 0 5 

TOTAL 642 128.271.759 5 945.661 208 429 

 
 Urmărirea stadiului implementării proiectelor in concordanță cu  PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD 

DD  ce vor fi finanțate prin  PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020, se realizează prin vizitele de monitorizare la locul de implementare al 
proiectelor 

 În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 33 vizite de monitorizare pe proiecte PNDR, astfel: 
Nr. 
Crt. Data Participanți Program Locul de implementare și stadiul proiectului 

 
1 18-19.07.2019 Reprezentantul beneficiarului privat SC DANUBE 

DELTA VILLA SRL   si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.4 ) Proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE  este in curs  de implementare in localitatea Sfantu-Gheorghe, jud. 
Tulcea.  

 
2 18-19.07.2019  Reprezentantul beneficiarului privat SC VISION 

DELTA DRILL  SRL si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.2 ) Proiectul  PENSIUNE AGROTURISTICA DRILL  este in curs  de implementare in localitatea Sfantu Gheorghe, jud. 
Tulcea. 

 
 
3 

18-19.07.2019 Reprezentantul beneficiarului privat SC EST 
STED VOYAGE SRL si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.2 ) 

Proiectul  CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA SFANTU GHEORGHE, JUDET 
TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea. Proiectul este avansat si in 
urmatoarea  lună apreciem că se vor face demersuri de autorizare a agropensiunii la Ministerul Turismului. 

 
 
4 

30.07.2019 
 Reprezentantul beneficiarului privat APIBIO 

HONEYBEES FARM S.R.L. si experti ai ADI ITI 
DD 

PNDR (SM 6.1) 
Proiectul DEZVOLTARE FERMĂ APIBIO HONEYBEES FARM este in curs  de implementare in localitatea Tucea, 
jud. Tulcea. Beneficiarul proiectului PEPTANARU RAMONA considera ca nu va putea finaliza proiectul datorita 
problemelor aparute urmare decesului sotului.  

 
5 31.07.2019  Reprezentantul beneficiarului privat TUZLARU 

GEORGE PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE PFA TUZLARU GEORGE  este in curs  de 
implementare in localitatea Tulcea, jud. Tulcea.  

 
 
6 31.07.2019 Reprezentantul beneficiarului privat SC ALDO 

ESTLEG SRL  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 4.1) 
Proiectul CONSTRUIRE SI DOTARE SERĂ DE LEGUME este in curs de implementare in localitatea Nufaru, jud. 
Tulcea. Au fost finalizate PT-ul si PUZ-ul si urmeaza sa se depuna la Primaria Nufaru documentatia pentru obtinerea  
autorizatiei de construire. 

 
7 01.08.2019  Reprezentantii beneficiarului privat TIMOFTE 

IONEL MARIUS PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.1) Proiectul INSTALAREA TANARULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA SEF DE 
EXPLOATATIE este in curs  de implementare in localitatea Bestepe, jud. Tulcea.  

 
8 01.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat DECĂ 
ELENA CĂTĂLINA PFA si experti ai ADI ITI 

DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA - CĂTĂLINA PFA este in curs  de implementare in localitatea 

Bestepe, jud. Tulcea.  

 
9 01.08.2019 Reprezentantul beneficiarului privat IFRIM 

FLORENTINA PFA  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.1) Proiectul INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE 
EXPLOATAȚIE este in curs  de implementare in localitatea  Bestepe, jud. Tulcea. 

 
 

10 
01.08.2019 

 Reprezentantii beneficiarului privat 
MIHĂLCEANU ELENA PFA si experti ai ADI 

ITI DD 
PNDR (SM 6.1) 

Proiectul  INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA este in curs  de implementare in localitatea 
Bestepe, jud. Tulcea, unde beneficiarul are exploatatia agricola. Vizita s-a facut la sediul  firmei din municipiul  
Tulcea.  

 
11 02.08.2019  Reprezentantii beneficiarului privat SC 

ANCOTEH YARD SRLsi experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.2) Proiectul  INFIINTARE CENTRU REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI, LOC. MAHMUDIA, JUD. 
TULCEA A este in curs  de implementare in localitatea Mahmudia, jud. Tulcea.  



 
12 

 
02.08.2019 Reprezentantii beneficiarului public UAT 

BESTEPE  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 7.2) 
Proiectul  MODERNIZARE STRĂZI IN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE SI BALTENII DE SUS  este in curs  de 
implementare in satele comunei BESTEPE  , jud. Tulcea. A fost initiata procedura pentru incheierea actului additional 
la contract pentru  actualizare preturi.  

 
13 

 
31.07.2019 

Reprezentantii beneficiarului privat JALBA 
MARIANA AGRO -NATUR PFA si experti ai 

ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  INSTALARE TANAR FERMIER JALBA MARIANA AGRO -NATUR PFA LOC MALCOCI JUD. 

TULCEA  este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, com.Nufaru , jud. Tulcea.  

 
 

14 

 
 

31.07.2019 

Reprezentantii beneficiarului privat JALBA 
CONSTANTIN AGRO PFA si experti ai ADI ITI 

DD 
PNDR (SM 6.1) 

Proiectul  INSTALARE TANAR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA LOC MALCOCI JUD. TULCEA 
este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, com.Nufaru , jud. Tulcea.. Beneficiarul va depune documentele 
pentru incasarea ultimei transe. 

 
15 

 
01.08.2019  Reprezentantii beneficiarului public UAT 

NUFARU  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 7.2) 
Proiectul  STRAZI IN COMUNA NUFARU JUDETUL TULCEA este in curs  de implementare in localitatile  
Comunei Nufaru, jud. Tulcea. Beneficiarul solicita sprijin pentru urgentarea de catre CRFIR 2 Constanta a avizării  
PT –ului.  

 
16 

 
01.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat ISTRATE V. 
ANCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  si 

experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  FERMA VICTORY este in curs  de implementare in localitatea Victoria, comuna Murighiol, jud. Tulcea.  

 
 

17 

 
 

02.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat 
SOLOMENCU VALENTINA PFA si experti ai 

ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) 

Proiectul  INSTALAREA TANARULUI  FERMIER SOLOMENCU VALENTINA  PFA PENTRU PRIMA DATA 
CA SEF DE EXPLOATATIE este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, comuna Nufaru, jud. Tulcea. Nu 
poate depune documentele pentru transa 2 deoarece nu a obtinut Avizul de mediu pentru platforma de gunoi. 

 
18 

 
02.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat MOHAMED 
-ABDEL - WAHAB ADIL PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.2) Proiectul INSTALAREA TANARULUI FERMIER MOHAMED -ABDEL-WAHAB  PENTRU PRIMA DATA CA 

SEF DE EXPLOATATIE  este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, comuna Nufaru, jud. Tulcea.  

 
 

19 
02.08.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat COMAN N. 
COSTEL APICULTOR PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE  COMAN N. COSTEL  APICULTOR  PFA MALCOCI 

TULCEA  este in curs  de implementare in localitatea  Malcoci, comuna Nufaru, jud. Tulcea. 

 
20 08.08.2019  Reprezentantul beneficiarului privat S.C. 

MONIDA SMART SRL si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.4) Proiectul  CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDETUL TULCEA este 
in curs  de implementare in localitatea Greci, jud. Tulcea.  

 
 

21 
08.08.2019 Reprezentantul beneficiarului privat MONCIU I. 

FLORIN PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.1) 
Proiectul  INFIINTAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSA DE UN TANAR FERMIER , IN COMUNA 
GRECI, JUDETUL TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Greci, comuna Greci, jud. Tulcea. Proiectul 
este in stadiu avansat de implementare. 

 
 
 

22 

26.09.2019 
Reprezentantul beneficiarului privat IUTELE 
CRISTIAN - COSTEL PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 4.1) 

Proiectulul DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE a  fost  implementat in localitatea 
Garvăn , comuna Jijila, jud. Tulcea. 
 Proiectul  este finalizat,  beneficiarul a incasat  si transa a  II-A. Beneficiarul a realizat toate  activitatile prevazute in 
planul de afaceri. Proiectul de afla in etapa de monitorizare de 3 ani incepand cu luna iulie 2019. 

 
23 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat STOICA 
PETRINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA si 

experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  INSTALAREA TANARULUI FERMIER STOICA PETRINA  CA SEF AL EXPLOATATIEI 

AGRICOLE este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea.  

 
24 26.09.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat PETCU ION 
APICULTURA  PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) 

Proiectul  DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE   PETCU  ION  APICULTURA  PFA  JIJILA TULCEA 
este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. Beneficiarul sesiseaza introducerea unei 
noi taxe de catre  RA ROMSILVA pentru accesul in zonele melifere, in valoare de 180 lei.  

 
25 26.09.2019  Reprezentantul beneficiarului privat ION 

VASILE  PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.3) DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE  ION  VASILE PFACOMUNA JIJILA SAT JIJILA JUDETUL 
TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
26 26.09.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat TANDARA 
D, CRISTIAN  PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI  AGRICOLE  TANDARA D, CRISTIAN   PFA JIJILA TULCEA 

este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
27 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat AVRAM  
PETRICA   PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE   AVRAM    PETRICA   PFA  JIJILA  TULCEA este in 

curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
28 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat PINTILIE 
CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTARE EXPLOATATIE APICOLA  PINTILIE CONSTANTIN  APICULTURA  PFA este in 

curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 



 
 

29 
26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat DUDUTA 
CONSTANTIN  PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3)  Proiectul DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE   DUDUTA CONSTANTIN  PFA  JIJILA  TULCEA  

este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
30 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat COSTEA I. 
TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA si 

experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este in curs  de 

implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
31 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat BERECHET 
CONSTANTIN PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.4) Proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNEeste in curs de implementare in localitatea Garvan , comuna Jijila, jud. 

Tulcea. 

 
 
 
 
 
 

32 

26.09.2019 

 
 
 
 
 
 

Reprezentantii beneficiarului public UAT JIJILA  
si experti ai ADI ITI DD 

PNDR (SM 7.2) 

Proiectul   MODERNIZARE SISTEM APÄ‚ POTABILĂ‚ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL 
TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE 
MENAJERE ȘI STATIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, 
JUDEȚUL TULCEA este in curs  de implementare in comuna Jijila, jud. Tulcea. Beneficiarul solicita sprijin pentru 
urgentarea de catre CRFIR 2 Sud-Est Constanta a avizării  documentatiilor: 
- Documentatie încheiere Act aditional la contractul de finanțare (documentația prin care se solicită  modificarea 
majoră a contractului de finanțare datorată modificării bugetului proiectului  urmare a elaborării PT-ului) încărcată 
în  sistemul de gestiune online în data de 14.06.2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
-Documentatie achiziție lucrări  - depusă în data de 21.06.2019. 

 
 

33 26.09.2019 

 
 

Reprezentantii beneficiarului public UAT JIJILA  
si experti ai ADI ITI DD 

PNDR (SM 7.2) 

Proiectul  MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL SAT JIJILA, 
COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE  ȘI A DRUMURILOR 
DE INTERES LOCAL SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA este in curs  de implementare in 
localitatile Garvăn și  Jijila din UAT Jijila, jud. Tulcea. Proiectul se afla in faza finala de elaborare a PT +DDE . 

 
 În perioada care face obiectul prezentului raport (iulie - septembrie 2019), experții PNDR au inițiat / participat la 7 (șapte) întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali 

beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici. Aceste întâlniri s-au desfășurat la sediul ADI ITI Delta Dunării, iar subiectele abordate au acoperit o 
gamă largă de probleme, astfel: potențialii beneficiari au fost interesați de condițiile de eligibilitate și sumele rămase nealocate, în perspectiva deschiderii unor noi apeluri 
în anul 2020 și cu scopul pregătirii din timp a unor cereri de finanțare; alți beneficiari au fost interesați de etapele de evaluare în care se află cererile de finanțare depuse în 
cursul anului 2019; consultanți si reprezentanți ai unor beneficiari publici, care și-au manifestat interesul de a cunoaște in detaliu condițiile de eligibilitate, elemente ce țin 
de proprietatea asupra obiectivelor ce pot fi vizate prin proiectele de infrastructură; persoane fizice interesate de posibilitățile de finanțare a unor mici afaceri, etc 

POPAM 2014-2020: 
 In perioada 31.08-01.09.2019 a avut loc, în localitatea Jurilovca, Festivalul Borsului Lipovenesc- Jurilovca. Organizarea acestui eveniment face parte dintr-un proiect 

finanțat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (valoare finanțare nerambursabilă – 966,450.00 lei cu TVA), prin Măsura 3 
„Promovarea bunăstării sociale, a inovarii și a patrimoniului cultural al zonei” din cadrul implementării Strategiei de dezvoltare locală a Asociației – Grup Local pentru 
Pescărie Durabilă în Delta Dunării – FLAG Delta Dunarii, beneficiar fiind Comuna Jurilovca. 

POC 2014-2020: 
 Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către 

reprezentanții Autorității de Management a Programului Operaționaal Competitivitate 2014-2020, în scopul  familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite 
atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul acestui program operational (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuiesc respectate în 
perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/).  

 Popularizarea, în rândul tuturor beneficiarilor interesați (publici/privați), a ”Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional 
Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării”, procedură ce are și avizul reprezentanților AM POC. În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea 
realizată de experții ADI ITI DD va urmări în general: progresul înregistrat  în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor 
strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor 
apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ 
eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a 
deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată  a teritoriului ITI 
Delta Dunării. 

http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/


 Activitatea de help desk realizat de experții POC din cadrul ADI ITI DD în perioada de referință a prezentului raport, a avut în vedere derularea unor activități referitoare 
la:   
 Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DD și transmiterea tuturor beneficiarilor a CALENDARULUI LANSĂRILOR POC – versiunea august 2019. 
 Informarea beneficiarilor în legătură cu decizia reprezentanților AM POC din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare 

din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării referitoare la modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1. „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, tip de proiect: proiect tehnologic inovativ”, prin Ordinul ministrul fondurilor europene  nr. 1437/2019. 

 Popularizarea pe sit-ul ADI ITI DD și în rândul beneficiarilor a modificărilor aduse Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate și e-cultura” – Secțiunea E-educație, aprobat prin Ordinul ministrului 
nr. 2397/12.03.2018, de către reprezentații AM POC - Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale 
din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. 

 Informarea beneficiarilor, care au depus în Aplicația MySmis proiecte, despre demararea procedurii  de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul 
apelurilor lansate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP.1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor. 

 transmiterea și popularizarea către toate tipurile de beneficiari eligibili din teritoriul ITI, a anunțului privind lansarea, de către reprezentanții Autorității de 
Management a Programului Operațional Competitivitate, în consultare publică a Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.1.1 Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de 
CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, în vederea 
elaborării de comentarii/observații, după caz. În cadrul acestui apel se vor finanța proiecte dedicate dezvoltării capacității de cercetare a clusterelor de inovare 
- http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidului-solicitantului-pentru-proiectele-pentru-clustere-de-inovare/  

 Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP:2 TIC, a căror finanțare se face din alocarea indicativă 
prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții 
ADI-ITI DD). 

 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. 

 
POCU 2014 -2020:  
 Activitatea de help desk a constat in principal, in întâlniri si acordare de consultanta  pentru  urmatorii beneficiari: 

o Autoritati locale și reprezentanți ai mediului privat -  intalniri de lucru in cadrul carora s-au analizat, intentiile de proiect pentru interventiile din AP 4 – “Incluziune 
sociala si combaterea saraciei”, OS 4.4 – “ Bunicii comunitatii”.  

o A fost acordata consultanta si sprijin  in ceea ce priveste documentatia transmisa pentru obtinerea avizului de conformitate, atat beneficiarilor privati cat si a 
institutiilor publice care au întocmit proiecte, aceștia urmând să depună proiecte în cadrul O.S. 6.14 ”Stagii de practică pentru elevi”,apelul dedicat teritoriului ITI 
DD și în cadrul O.S. 3.8 – ”România profesională” 

o A fost acordata consultanta si sprijin  in ceea ce priveste documentatia transmisa pentru obtinerea avizului de conformitate, atat beneficiarilor privati cat si a 
institutiilor publice care au întocmit proiecte, au obținut avizul și au depus proiecte in cadrul apelurilor cu alocare financiara dedicata teritoriului ITI DD. 

o In acest sens, au fost  sprijinite DGASP Tulcea, DAPS Tulcea, Fundația Geron, Asociația ”Mâini întinse”, Asociația ”Împreună pentru viitorul Dobrogei”, UAT 
Baia, UAT Isaccea.  

o Pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documente aferente  diverselor intalniri de lucru, comunicatele de presa privind 
diverse aspecte  precum : lansare ghiduri , corrigendum-uri , instructiuni,lista finala /intermediara a proiectelor selectate spre contractare , etc. 

o In cadrul POCU au fost lansate apeluri de proiecte care vizează exclusiv teritoriul ITI DD, în valoare de 35.500.000 euro, respectiv: 
 Apeluri dedicate exclusiv teritoriului ITI: 

- Îmbunătățirea nivelului de competente profesionale si creșterea gradului de ocupare a șomerilor si persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, 
persoanelor din mediul rural din terit ITI DD, valoare alocata de 3.500.000 euro 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-ghidului-solicitantului-pentru-proiectele-pentru-clustere-de-inovare/


- Dezvoltare Locala Integrata 360 (DLI 360) in comunitățile marginalizate din teritoriul ITI DD, valoare alocata de 9.000.000 euro 
- Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, valoare alocată pentru ITI DD de 2.000.000. euro 
- Stagii de practică pentru elevi – teritoriul ITI DD , în valoare de 5.000.000 euro 

 Apeluri de proiecte in care este prevăzută o alocare distincta aferenta teritoriului ITI – Delta Dunării 
- Romania profesionala – Întreprinderi competitive - AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, valoare alocata pentru ITI DD de  500.000 euro 
-  Inovare prin formare (destinat intreprinderilor  mari) - AP3/PI 10iii/OS 3.12,  valoare alocata pentru ITI DD de 1.000.000 euro 
- Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competente/aptitudini pentru angajați IMM -  AP3/PI 10iii/OS 3.12,  valoare alocata pentru ITI DD de 2.000.000 

euro 
- Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pt. copii si tineri, valoare alocata pentru ITI DD de 3.500.000 euro 
- Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati-tranzitia spre servicii sociale in comunitate, valoare alocata pentru ITI DD de 9.000.000 euro 

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 solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada 
de referință, respectiv - 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.  

 Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA după aprobarea Cererilor 
de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435 și a beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul ”Soluții administrative moderne – dezvoltarea și 
implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea” (după caz). 

 Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost duscutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul 
activităților, rezultate asumate prin contractul definanțare și îndeplinite (după caz), probelem apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz). 

 Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020  

 
ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERȚII COMUNICARE și EXPERTUL IT  din cadrul Asociației ADI ITI DD: 
ADI ITI, prin experții 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 2019, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în 
comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize,  a fost actualizată - ”Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE” emise de experți, pentru fiecare 
Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.  

 Au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați. 
 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.  
 Actualizarea permanentă a website-ului cu informații relevante – lansare apeluri submăsura 6.3 PNDR 2014-2020, sesiuni informare organizate de ADR SE (AP 3 - PI 

3.1 – Operațiunea A și B, depunere oferte pentru procedura de atribuire a contractului Pod suspendat peste Dunăre, publicare ghid submăsura 4.2a PNDR 2014-2020, 
consultare publică ghid biodiversitate POIM 2014-2020, promovare proiect submăsura 6.1 legumicultură PNDR 2014-2020, publicare răspunsuri la întrebările 
beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 POCU 2014-2020, organizare atelier de lucru POIM 2014-2020, anunț AFIR, participare la 

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


conferința de lansare proiect CJ Tulcea POCA 2014-2020, lansare licitație pentru modernizare port și faleza mun. Tulcea, promovare proiect AP 2.1 producție bărci 
POR 2014-2020, constituire grup de lucru pentru elaborarea proiectului de program finanțat din FEAMAPA POPAM 2014-2020, lansare apel submăsura 4.2a PNDR 
2014-2020, consultare publică ghid Măsura II.2 POPAM 2014-2020, promovare proiect AP 2.1 sală fitness POR 2014-2020, lansare apel ghid POCU 2014-2020, lansare 
apel AP 4 OS 4.1 POIM 2014-2020, organizare atelier de lucru PNDR 2014-2020, invitație conferința de deschidere proiect ADI ITI DD. 

S-au publicat informaţii utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările 
europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlnirile/ organizate pentru 
potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație, după cum urmează:  

APARIȚII ÎN MASS MEDIA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ: 
- 57 apariții în lunile iulie - septembrie 2019, din care POIM 25, POCU 12, POR 15, POPAM 1 și POCA 4. 

POSTĂRI PE CONTUL OFICIAL DE FACEBOOK www.facebook.com/itideltadunarii  
- 11 postări iulie 2019, 
- 13 postări august 2019, 
- 9 postări septembrie 2019. 

 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;  
- usținerea 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. Discutiile purtate au vizat inclusiv simulari pe grilelele de 
evaluare pentru a verifica posibilitatea indeplinirii punctajului minim de catre beneficiari. S-a supus atentiei AM –urile în diversele întâlniri de lucru organizate punctual 
pe programe că acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI , unde competitia se desfășoara numai la acest nivel și alocarea este distinctă nu se justifica niste praguri 
mari ale punctajelor minime.  

 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  

 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 2019 – 5 de avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează: 

 PNDR - a fost acordat 1 (unu) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POCU - au fost acordate 3 (trei) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POIM - a fost acordat 1 (unu)  AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

http://www.facebook.com/itideltadunarii


În luna AUGUST 2019 – 27 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează: 
 PNDR - au fost acordate 12 (doisprezece) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POC - a fost acordat 1 (unu)  AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POPAM - a fost acordat 1 (unu)  AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POCU - au fost acordate 7 (șapte) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POR - au fost acordate 6 (șase) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

În luna SEPTEMBRIE 2019 – 14 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează: 
 PNDR - au fost acordate 6 (șase) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POR - au fost acordate 7 (șapte) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 
 POIM - a fost acordat 1 (unu) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

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

 Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare: Având în vedere necesitatea monitorizării proiectelor derulate prin mecanismul 
ITI Delta Dunării, experții comunicare din cadrul ADI ITI DD au efectuat, împreună cu experții pe programe, vizite la sediul / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor 
ESI.  Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, s-au realizat materiale foto-video și mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și 
accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.  Rezultatele acestor vizite se vor publica atât pe site-ul www.itideltadunarii.com, cât și pe platforma 
socială – contul oficial facebook - https://www.facebook.com/itideltadunarii.  Situaţia fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmarită de experţii pe programe ADI ITI DD 
prin legatură directă cu beneficiarii – prin procesul de monitorizare a proiectelor. 

 Pe componenta PROMOVARE - VIZIBILITATE, în perioada iulie-septembrie, anul în curs, s-au efectuat vizitele de monitorizare la beneficiari publici şi privați, 
realizate împreună cu experții pe programe, in cadrul cărora experții Comunicare au realizat interviuri / înregistrări / materiale foto video. Pentru proiectele finanțate prin 
PNDR aflate în etapa de implementare, în cadrul vizitelor de monitorizare din perioada de raportare s-au făcut înregistrări pentru promovarea proiectelor ca exemple de 
bună practică. 
 

Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI de către 
echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării: 
1. POIM 2014-2020: 
 Reuniunea ordinara a Subcomitetului de Mediu si a Comitetului de Monitorizare in perioada 18-19 iulie 2019 a avut pe ordinea de zi prezentarea Stadiului de 

Implementare POIM aferent anului  2019, prin care se prezinta informatii si evaluari privind progresele înregistrate în atingerea obiectivelor programului. La solicitarea 
reprezentantilor Comisiei Europene, expertul ADI-ITI Delta Dunarii a prezentat situatia implementarii proiectelor beneficiarilor din teritoriul ITI pe fiecare din axele POIM 
pe care exista alocare distincta. 

 A fost încarcata în sistemului informatic MySmis cererea de finantare pentru proiectul economic - “Creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta 
Dunării” Tulcea – Siguranța și securitatea pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS2014+ 127704 – proiect al cărui beneficiar este RA 
Aeroportul Delta Dunarii Tulcea. In cursul lunilor iulie - septembrie, ADI-ITI Delta Dunarii, prin expertul pe program, a sprijinit beneficiarul pentru elaborarea si 
redactarea clarificarilor transmise de OI Transporturi. 

 Cu suportul expertului ADI-ITI Delta Dunarii, colectivul RA Aeroportul Delta Dunarii a inceput implementarea contractului de finantare pentru proiectul non-economic 
“Creşterea siguranţei şi securităţii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securităţii pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – 
cod SMIS2014+ 123542  semnat de Aeroportul Delta Dunarii Tulcea la finele anului 2018. Au fost incheiate achizitiile de echipamente din cadrul proiectului, fiind in 
evaluare procedura de achizitie pentru lucrari.  

 Operatorul regional  SC AQUASERV SA a reface Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ce vizează reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de apă și apă 
uzată, a statiilor de tratare apă potabilă și a stațiilor de epurare aferente rețelelor din UAT-urile care fac parte din operatorul regional (Tulcea – inclusiv Mineri și 

http://www.itideltadunarii.com/
https://www.facebook.com/itideltadunarii


Tudor Vladimirescu, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina,  Crișan, Maliuc, C.A. Rosetti, Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Murighiol, Văcăreni). Operatorul regional 
pregateste cererea de finanțare pentru contractele de lucrari. ADI ITI Delta Dunarii s-a implicat si a sprijinit beneficiarul pentru obtinerea avizelor necesare.  

 Pentru proiectul vizând reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a Portului Sulina a fost depusa documentația pentru emiterea avizului Ministerului 
Transportului, ultimul document necesar înainte de depunerea cererii de finanțare pentru proiectul de execuție a lucrărilor. Expertul ADI ITI DD a lucrat în colaborare cu 
beneficiarul și consultantul, în toată această perioadă.  

2.POR 2014-2020:  
 Transmiterea, către toți beneficiarii publici, a unor informări/sinteze realizate din ghid – 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. Acestea s-au referit, în special, la apelurile deschise pe Axele 3 și 8.   

 Reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție 
publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în 
care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, 
existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora. 

 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 mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI 

 Primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că mai mulți dintre aceștia nu au reușit să pregătească 
documentațiile până la închiderea apelurilor existente. A urmat centralizarea acestor solicitări, proces în urma căruia s-a transmis o solicitare către AM POR în acest sens. 

 Actualizarea periodica a informatiilor publicate pe site-ul asociatiei, www.itideltadunarii.com 
 In data de 02.07.2019 a avut loc la sediul Jaspers o intalnire de lucru la care au participat si reprezentantii ADI ITI DD impreuna cu cei ai AM POR si CJ Tulcea. Intalnirea 

avut ca tema transportul public naval in Delta Dunarii. Discutiile s-au purtat in jurul caietului de sarcini pentru achizitia unui consultant care sa realieze un plan de mobilitate 
navala la nivelul Deltei Dunarii si procedura de obtinere SEA, a conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca, precum si costul estimativ al studiilor. 

 In perioada 4 – 5 iulie reprezentantii ADI-ITI DD au participat la reuniunea CM POR 2014-2020, la Pitesti. Cu aceasta ocazie au fost discutate stadiul implementarii 
proiectelor ITI si a fost realizata o informare privind următoarea perioadă de programare 2021-2027 

 Pe toata perioada prezentului raport, o data la doua saptamani, au avut loc la sediul ADI-ITI DD si la sediul Consiliului Judetean Tulcea, sedinte de progres pentru 
proiectele de investitii prin POR in Spitalul Judetean Tulcea si in transportul public naval in Delta Dunarii.     

 Ca urmare a deciziei AM POR ca proiectul de reabilitarea, extindere si modernizare a Spitalului judetean Tulcea sa fie analizat de catre expertii Jaspers, in cursul lunii 
august au fost organizate mai mlte intalniri ale expertilor POR ITI cu reprezentantii CJ Tulcea pentru analiza si completari la fisa de proiect 

 Lunar, in perioada de referinta, au fost actualizate situatiile platilor efectuate de catre AM POR 204-2020 si transmise catre Directia de analiza si programare din MFE 
 In data de 29.08.2019, la sediul AM POR a avut loc o intalnire a reprezenantilor MDRAP, CJ Tulcea, ADI ITI DD care a avut ca tema proiectul de reabilitarea, extindere 

si modernizare a Spitalului judetean Tulcea, publicarea ghidului aferent, estimarea finalizarii evaluarii Jaspers. Totodata a fost discutata si posibilitatea unei redistribuiri 
de sume intre axele POR care au si alocare ITI, pentru a reusi o majorare a sumelor din cadrul axei 8 pentru finantarea Spitalului si Ambulatoriului Tulcea 

 Având în vedere că urmare a devizelor estimative pentru spital și pentru ambulatoriu, valoarea alocată pentru aceste priorități de investiții este insuficientă, ADI ITI DD a 
făcut toate demersurile necesare pentru a se redistribui sume către acestea. Aceeași situație este valabilă pentru PI 2.2., unde depunerea de proiecte a fost mult mai mare 
decât alocarea existentă. Astfel, s-au transmis solicitări privin redistribuirea de sume în cadrul aceleiași axe prioritare și între axe. Referitor la redistribuirea în cadrul axei 
prioritare 2, aceasta a fost acceptată de către AM POR, suplimentându-se sumele alocate pentru 2.2. Privind redistribuirea între axe, aceasta implică o modificare de 
program, ceea ce nu s-a inițiat până la acest moment.  

 În urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR 
cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunere cerere de finanțare, 
beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie. 

 Pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, OI POR, lunar, experții și-au făcut propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, 
în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc. 

 Experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de 
finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.  

http://www.itideltadunarii.com/


 Experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de 
implementare 

 Pentru actualizarea hărții proiectelor depuse în cadrul POR pe ITI, s-a solicitat ADR SE o situație pe localizare și buget aferent proiectelor depuse pentru ITI Delta Dunării. 
În baza situației transmise de către aceștia, experții POR au centralizat datele necesare actualizării hărții. 

 Experții POR au transmis situații privind solicitările venite din partea GLF AI, referitoare la stadiul depunerii, contractării cererilor de finanțare.  
 Având în vedere că ghidul pentru spital a fost din nou publicat în consultare publică, ADI ITI DD împreună cu CJ Tulcea a transmis comentarii către AM POR pentru a fi 

inserate în versiunea finală a ghidului specific. 
 Au avut loc mai multe întâlniri în cadrul ADI ITI DD, între experții pe programe și coordonatorul ITI pentru a analiza cea mai bună variantă de a monitoriza indicatorii 

stabiliți în cadrul SIDDDD. Astfel, pentru a putea obține sinteze și raportări pe tipuri de indicatori aferenți diverselor domenii din SIDDDD, s-a realizat o codificare a 
acestora. TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDDDD sunt  
A Indicatori corespunzători proiectelor - selectați de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate 
B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursa date de la INS, ISJ etc 
C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje  
D Indicatori care nu sunt aplicabili  

 Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din  POR 2014-2020: 
o Din cele 274 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 72 Acorduri 

de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 26,3%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul 
axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acesți beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații 
privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență 
din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reiterând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare 
a acestei situații, ADI ITI DD consideră necesară emiterea unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari 
și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR). 

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează: 

Prioritatea de investiții ITI 
Proiecte contractate Acorduri de 

colaborare 
semnate 

Nr. Valoare 
 mil lei  

2.1.A - Microîntreprinderi 118 96,48 35 

2.2- IMM 113 400,12 3 

3.1.B. – Clădiri publice 7 55,30 7 

5.1. – Patrimoniu cultural 8 114,79 7 

6.1- Drumuri judetene 6 295,52 6 

8.1A - Ambulatorii 1 4.33 1 

8.2B - UPU 1 6,65 2 

8.3B- Persoane cu dizabilitati 2 6,09 2 

10.1A - Gradinite 3 7,95 2 

10.1B - Scoli 11 40,23 5 



10.2 – Licee tehnologice 3 46,37 2 

TOTAL - - 72 

 
 În perioada de raportare, experții POR au efectuat 7 vizite de monitorizare pe proiecte POR: 

Nr. 
Crt. Data Participanți Program Stadiul proiectului 

1. 18.07.2019 Reprezentantul beneficiarului 
privat și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 5.1) 

Proiectul Consolidare, restaurare si punere in valoare a Bisericii Sf. Arhangheli Mihail si Gavrila, 
construirea unui centru expozitional si realizarea lucrarilor conexe aferente. Au fost completate toate 
anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

2. 08.08.2019 Reprezentantul beneficiarului 
privat și experți ai ADI ITI DD 

POR 
(PI 10.1.B) 

Proiectul Extindere, reabilitare, modernizare si dotari Scolala Gimnaziala Greci - corp A. Au fost 
completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

3. 10.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 8.3B) 

Proiectul Servicii sociale integrate prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si 
creearea centrului de zi Mahmudia cu 3 locuinte protejate. Au fost completate toate anexele din 
procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

4. 10.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 8.3B) 

Proiectul Servicii sociale integrate prin dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati si 
creearea centrului de zi Smardan cu 3 locuinte protejate. Au fost completate toate anexele din 
procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

5. 30.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR 
(PI 10.2) 

Proiectul Construire si dotare atelier scolala si spatii tehnologice in loc. Luncavita, jud. Tulcea. Au 
fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

6. 30.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR 
(PI 10.1.B) 

Proiectul Construire scoala noua sat Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. Au fost completate toate 
anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

7. 30.09.2019 Reprezentanții beneficiarului 
public și experți ai ADI ITI DD 

POR  
(PI 10.1.B) 

Proiectul Reabilitare scoala gimnaziala Ceatalchioi jud. Tulcea. Au fost completate toate anexele din 
procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR 

 În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cursul anului 2019, situația cererilor de finanțare depuse pentru  accesarea  fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI 
pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea: 

Prioritate 
de investiții 

Alocare apel 
(FESI+BS) 

euro 

Avize 
eliberate 

Nr. proiecte 
depuse 

Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro 

Proiecte 
depuse (%) 

Nr. Proiecte 
retrase/respinse 

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro 

Nr. 
proiecte in 
evaluare 

Proiecte în 
evaluare 

(FESI+BS) euro 

Proiecte în 
evaluare 

(%) 

Nr. proiecte 
contractate 

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro 

Proiecte 
contractate (%) 

Sume 
rambursate 

2.1.A 24.564.706 N/A 150 26.672.241 109% 32 5.234.137 0 0 0% 118 20.305.167 100% 1.614.785 

2.1.B 11.705.882 N/A 2 14.031.008 120% 1 7.015.504 1 7.015.504 60% 0 0 0% 0 



2.2.A 50.587.986 N/A 291 223.374.893 442% 34 26.715.774 7 4.461.749 369% 113 84.209.197 34% 0 

3.1.A 18.321.372 1 1 201.119 1% 1 201.119 0 0 0% 0 0 0% 0 

3.1.B 29.773.885 16 16 30.339.893 102% 5 5.551.931 4 13.149.532 37% 7 11.638.430 20% 0 

3.1.C 5.152.941 4 4 7.863.285 153% 0 0 4 7.863.285 153% 0 0 0% 0 

3.2. 41.230.129 3 3 9.752.099 24% 1 4.665.895 2 9.752.099 24% 0 0 0% 0 

5.1. 31.380.000 9 9 28.545.820 91% 1 3.456.191 0 0 0% 8 24.158.687 54% 0 

5.2. 20.360.000 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 

6.1. 86.170.000 6 6 65.478.960 76% 0 0 2 29.296.018 34% 6 36.182.942 42% 144.608 

7.1. 5.980.000 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 

7.1. -Apel 2 15.985.481 14 14 47.995.017 294% 4 16.129.643 10 30.569.294 294% 0 0 0% 0 

8.1./8.1.A 4.508.000 1 1 2.252.552 50% 0 0 0 

0 

0% 1 2.252.552 50% 0 

8.1./8.1.A -
Nefinalizate 3.285.714 1 1 929.504 28% 0 0 0 0 0% 1 929.504 28% 453.047 

8.1./8.2.B 2.940.000 1 1 1.458.973 50% 0 0 1 1.458.973 50% 0 0 0% 0 

8.1./8.2.B -
Nefinalizate 2.142.857 1 1 2.648.978 124% 0 0 0 0 0% 1 2.648.978 124% 2.043.771 

8.1./8.3.B 2.328.000 4 4 2.804.275 120% 1 730.878 1 2.073.397 89% 2 1.348.837 0% 0 

8.1./8.3.C 3.725.960 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 

10.1./10.1.A 5.800.000 4 5 3.214.901 55% 2 1.485.788 0 0 30% 3 1.729.113 0% 0 

10.1./10.1.B 19.000.000 19 19 12.887.597 68% 2 665.375 6 3.453.646 64% 11 8.466.800 0% 0 



10.1./10.2. 12.000.000 3 3 9.946.167 83% 0 0 0 0 83% 3 9.946.167 0% 0 

13.1. 19.174.393 3 3 11.431.025 60% 0 0 3 11.431.025 60% 0 0 0% 0 
                              

TOTAL 416.117.306 90 534 501.828.307 121% 84 71.852.234 41 120.524.522 29% 274 203.816.374 49% 4.256.210 

 

3. PNDR 2014-2020: 
In perioada de raportare, expertii ADI ITI au intreprins urmatoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte 
finanțate prin mecanismul ITI: 

 Au fost primite solicitări din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR sau privitor la condițiile de eligibilitate din ghidurile nationale, 
având în vedere că în sesiunile anterioare  dedícate Teritorului ITI aceștia  nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor pe diferite submasuri. 

 Au fost elaborate și transmise adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost  cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților AM PNDR, cât și a beneficiarilor publici 
sau privați din teritoriul ITI. 

 Au fost transmise către toți beneficiarii publici sau privați interesați, informări/sinteze realizate din ghidurile specifice aferente sesiunilor anului 2019 (sM 6.3, sM 4.2a), 
publicate de către AM PNDR și AFIR, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor din PNDR în cadrul sesiunilor 
cu alocare națională la care pot accesa si beneficiarii din teritoriul ITI DD.  

 S-au desfășurat la sediul ADI ITI DD, întâlniri de lucru cu beneficiarii din teritoriul ITI. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate propunerile beneficiarilor publici și 
privați  privind procedurile impuse in perioada de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020. Au fost analizate riscurile identificate de 
către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR . ADI ITI DD a facut demersurile 
necesare, către  instituțiile abilitate (OJFIR Tulcea, CRFIR Constanța), pentru ca  problemele identificate în cadrul acestor întâlniri sa poata fi solutionate. 

 La sediul ADI ITI DDD s-au organizat, în perioada de raportare, întâlniri cu reprezentanții beneficiarilor privați interesați de depunerea spre finanțare din fondurile ITI –
PNDR de proiecte pe submăsurile 4.2a, 6.3 , 4.2 GBER a proiectelor pe care aceștia le-au depus in cadrul apelurilor naționale. In cadrul întâlnirilor de lucru, beneficiarii 
au primit clarificările și informațiile necesare privind ghidurile de finanțare specifice precum si detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru 
proiectele lor. 

 In perioada de raportare s-au deschis sesiuni nationale unde beneficiarii din teritoriul ITI au putut depune cereri de finantare însotite de Avizul de conformitate cu SIDD 
DD.  

 De asemenea, în perioada care face obiectul prezentului raport, experții PNDR au realizat 33 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor finanțate în 
teritoriul ITI Delta Dunării. Aceste vizite de monitorizare sunt prezentate în tabelul următor, detaliind status-ul proiectelor ale căror locații au fost vizitate, după cum 
urmează: 

Nr. 
Crt. Data Participanți Program Locul de implementare și stadiul proiectului 

 
1 18-19.07.2019 Reprezentantul beneficiarului privat SC DANUBE 

DELTA VILLA SRL   si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.4 ) Proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE  este in curs  de implementare in localitatea Sfantu Gheorghe, jud. 
Tulcea.  

 
2 18-19.07.2019  Reprezentantul beneficiarului privat SC VISION 

DELTA DRILL  SRL si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.2 ) Proiectul  PENSIUNE AGROTURISTICA DRILL  este in curs  de implementare in localitatea Sfantu Gheorghe, 
jud. Tulcea. 

 
 
3 

18-19.07.2019 Reprezentantul beneficiarului privat SC EST 
STED VOYAGE SRL si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.2 ) 

Proiectul  CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA SFANTU GHEORGHE, JUDET 
TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea. Proiectul este avansat si in 
urmatoarea  lună apreciam că se vor face demersuri de autorizare a agropensiunii la Ministerul Turismului. 

 
 
4 

30.07.2019 
 Reprezentantul beneficiarului privat APIBIO 

HONEYBEES FARM S.R.L. si experti ai ADI ITI 
DD 

PNDR (SM 6.1) 
Proiectul DEZVOLTARE FERMĂ APIBIO HONEYBEES FARM este in curs  de implementare in localitatea 
Tucea, jud. Tulcea. Beneficiarul proiectului PEPTANARU RAMONA considera ca nu va putea finaliza proiectul 
datorita problemelor aparute urmare decesului sotului.  

 
5 31.07.2019  Reprezentantul beneficiarului privat TUZLARU 

GEORGE PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE PFA TUZLARU GEORGE  este in curs  de 
implementare in localitatea Tulcea, jud. Tulcea.  

 
 
6 31.07.2019 Reprezentantul beneficiarului privat SC ALDO 

ESTLEG SRL  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 4.1) 
Proiectul CONSTRUIRE SI DOTARE SERĂ DE LEGUME este in curs de implementare in localitatea Nufaru, 
jud. Tulcea. Au fost finalizate PT-ul si PUZ-ul si urmeaza sa se depuna la Primaria Nufaru documentatia pentru 
obtinerea  autorizatiei de construire. 



 
7 01.08.2019  Reprezentantii beneficiarului privat TIMOFTE 

IONEL MARIUS PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.1) Proiectul INSTALAREA TANARULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA SEF DE 
EXPLOATATIE este in curs  de implementare in localitatea Bestepe, jud. Tulcea.  

 
8 01.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat DECĂ 
ELENA CĂTĂLINA PFA si experti ai ADI ITI 

DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA - CĂTĂLINA PFA este in curs  de implementare in localitatea 

Bestepe, jud. Tulcea.  

 
9 01.08.2019 Reprezentantul beneficiarului privat IFRIM 

FLORENTINA PFA  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.1) Proiectul INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE 
EXPLOATAȚIE este in curs  de implementare in localitatea  Bestepe, jud. Tulcea. 

 
 

10 01.08.2019 
 Reprezentantii beneficiarului privat 

MIHĂLCEANU ELENA PFA si experti ai ADI 
ITI DD 

PNDR (SM 6.1) 
Proiectul  INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA este in curs  de implementare in 
localitatea Bestepe, jud. Tulcea, unde beneficiarul are exploatatia agricola. Vizita s-a facut la sediul  firmei din 
municipiul  Tulcea.  

 
11 02.08.2019  Reprezentantii beneficiarului privat SC 

ANCOTEH YARD SRLsi experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.2) Proiectul  INFIINTARE CENTRU REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI, LOC. MAHMUDIA, JUD. 
TULCEA A este in curs  de implementare in localitatea Mahmudia, jud. Tulcea.  

 
12 

 
02.08.2019 Reprezentantii beneficiarului public UAT 

BESTEPE  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 7.2) 
Proiectul  MODERNIZARE STRĂZI IN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE SI BALTENII DE SUS  este in curs  de 
implementare in satele comunei BESTEPE  , jud. Tulcea. A fost initiata procedura pentru incheierea actului 
additional la contract pentru  actualizare preturi.  

 
13 

 
31.07.2019 

Reprezentantii beneficiarului privat JALBA 
MARIANA AGRO -NATUR PFA si experti ai 

ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  INSTALARE TANAR FERMIER JALBA MARIANA AGRO -NATUR PFA LOC MALCOCI JUD. 

TULCEA  este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, com.Nufaru , jud. Tulcea.  

 
 

14 

 
 

31.07.2019 

Reprezentantii beneficiarului privat JALBA 
CONSTANTIN AGRO PFA si experti ai ADI ITI 

DD 
PNDR (SM 6.1) 

Proiectul  INSTALARE TANAR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA LOC MALCOCI JUD. 
TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, com.Nufaru , jud. Tulcea.. Beneficiarul va depune 
documentele pentru incasarea ultimei transe. 

 
15 

 
01.08.2019  Reprezentantii beneficiarului public UAT 

NUFARU  si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 7.2) 
Proiectul  STRAZI IN COMUNA NUFARU JUDETUL TULCEA este in curs  de implementare in localitatile  
Comunei Nufaru, jud. Tulcea. Beneficiarul solicita sprijin pentru urgentarea de catre CRFIR 2 Constanta a avizării  
PT –ului.  

 
16 

 
01.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat ISTRATE V. 
ANCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  si 

experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) Proiectul  FERMA VICTORY este in curs  de implementare in localitatea Victoria, comuna Murighiol, jud. Tulcea.  

 
 

17 

 
 

02.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat 
SOLOMENCU VALENTINA PFA si experti ai 

ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.1) 

Proiectul  INSTALAREA TANARULUI  FERMIER SOLOMENCU VALENTINA  PFA PENTRU PRIMA 
DATA CA SEF DE EXPLOATATIE este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, comuna Nufaru, jud. 
Tulcea. Nu poate depune documentele pentru transa 2 deoarece nu a obtinut Avizul de mediu pentru platforma de 
gunoi. 

 
18 

 
02.08.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat MOHAMED 
-ABDEL - WAHAB ADIL PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.2) Proiectul INSTALAREA TANARULUI FERMIER MOHAMED -ABDEL-WAHAB  PENTRU PRIMA DATA 

CA SEF DE EXPLOATATIE  este in curs  de implementare in localitatea Malcoci, comuna Nufaru, jud. Tulcea.  

 
 

19 
02.08.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat COMAN N. 
COSTEL APICULTOR PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE  COMAN N. COSTEL  APICULTOR  PFA 

MALCOCI TULCEA  este in curs  de implementare in localitatea  Malcoci, comuna Nufaru, jud. Tulcea. 

 
20 08.08.2019  Reprezentantul beneficiarului privat S.C. 

MONIDA SMART SRL si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.4) Proiectul  CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDETUL TULCEA este 
in curs  de implementare in localitatea Greci, jud. Tulcea.  

 
 

21 
08.08.2019 Reprezentantul beneficiarului privat MONCIU I. 

FLORIN PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.1) 
Proiectul  INFIINTAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSA DE UN TANAR FERMIER , IN COMUNA 
GRECI, JUDETUL TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Greci, comuna Greci, jud. Tulcea. 
Proiectul este in stadiu avansat de implementare. 

 
 
 

22 

26.09.2019 
Reprezentantul beneficiarului privat IUTELE 
CRISTIAN - COSTEL PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 4.1) 

Proiectulul DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE a  fost  implementat in localitatea 
Garvăn , comuna Jijila, jud. Tulcea. 
 Proiectul  este finalizat,  beneficiarul a incasat  si transa a  II-A. Beneficiarul a realizat toate  activitatile prevazute 
in planul de afaceri. Proiectul de afla in etapa de monitorizare de 3 ani incepand cu luna iulie 2019. 



 
23 

26.09.2019 
Reprezentantul beneficiarului privat STOICA 

PETRINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA si 
experti ai ADI ITI DD 

PNDR (SM 6.1) Proiectul  INSTALAREA TANARULUI FERMIER STOICA PETRINA  CA SEF AL EXPLOATATIEI 
AGRICOLE este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea.  

 
24 26.09.2019 

 Reprezentantul beneficiarului privat PETCU ION 
APICULTURA  PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) 

Proiectul  DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE   PETCU  ION  APICULTURA  PFA  JIJILA TULCEA 
este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. Beneficiarul sesiseaza introducerea 
unei noi taxe de catre  RA ROMSILVA pentru accesul in zonele melifere, in valoare de 180 lei.  

 
25 26.09.2019  Reprezentantul beneficiarului privat ION 

VASILE  PFA si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 6.3) DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE  ION  VASILE PFACOMUNA JIJILA SAT JIJILA JUDETUL 
TULCEA este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
26 

26.09.2019 
 Reprezentantul beneficiarului privat TANDARA 

D, CRISTIAN  PERSOANA FIZICA 
AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 

PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI  AGRICOLE  TANDARA D, CRISTIAN   PFA JIJILA TULCEA 
este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
27 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat AVRAM  
PETRICA   PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE   AVRAM    PETRICA   PFA  JIJILA  TULCEA este 

in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
28 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat PINTILIE 
CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTARE EXPLOATATIE APICOLA  PINTILIE CONSTANTIN  APICULTURA  PFA este in 

curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
 

29 
26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat DUDUTA 
CONSTANTIN  PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3)  Proiectul DEZVOLTAREA  EXPLOATATIEI  APICOLE   DUDUTA CONSTANTIN  PFA  JIJILA  TULCEA  

este in curs  de implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
30 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat COSTEA I. 
TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA si 

experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.3) Proiectul  DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I. TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este in curs  de 

implementare in localitatea Jijila, comuna Jijila, jud. Tulcea. 

 
31 26.09.2019 

Reprezentantul beneficiarului privat BERECHET 
CONSTANTIN PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA si experti ai ADI ITI DD 
PNDR (SM 6.4) Proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE este in curs de implementare in localitatea Garvan, comuna Jijila, jud. 

Tulcea. 
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26.09.2019 

 
 
 
 
 
 

Reprezentantii beneficiarului public UAT JIJILA  
si experti ai ADI ITI DD 

PNDR (SM 7.2) 

Proiectul   MODERNIZARE SISTEM APÄ‚ POTABILĂ‚ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL 
TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE 
MENAJERE ȘI STATIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, 
JUDEȚUL TULCEA este in curs  de implementare in comuna Jijila, jud. Tulcea. Beneficiarul solicita sprijin 
pentru urgentarea de catre CRFIR 2 Sud-Est Constanta a avizării  documentatiilor: 
- Documentatie încheiere Act aditional la contractul de finanțare ( Documentația prin care se solicită  modificarea 
majoră a contractului de finanțare datorată modificării bugetului proiectului  urmare a elaborării PT-ului) 
încărcată în  sistemul de gestiune online în data de 14.06.2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-Documentatie achiziție lucrări  - depusă în data de 21.06.2019. 
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Reprezentantii beneficiarului public UAT JIJILA  
si experti ai ADI ITI DD PNDR (SM 7.2) 

Proiectul  MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL SAT 
JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE  ȘI A 
DRUMURILOR DE INTERES LOCAL SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA este in curs  
de implementare in localitatile Garvăn și  Jijila din UAT Jijila, jud. Tulcea. Proiectul se afla in faza finala de 
elaborare a PT +DDE . 

 
4.POPAM 2014-2020: 

 Suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea finalizarii 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 FLAG-ului. 

 



5.POC 2014-2020: 
 Revizuirea Avizului de Conformitate cu SIDD DD emis de experții ADI ITI DD, la solicitarea SC Ad Net Market Media pentru proiectul  “Creșterea competitivității 

inovative a SC Ad Net Market Media prin investiții inițiale de inovare în scopul realizării unei platforme tehnologice SmartDelta, în cadrul unei unități nou înființate”, 
depus in cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii 
economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de 
cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea 
activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilorpilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în 
special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general , Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 
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, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV. Elaborarea și arhivarea 
întregii documentații în conformitate cu procedura de avizare a ADI ITI DD. 

 Revizuirea Avizului de Conformitate cu SIDD DD emis de experții ADI ITI DD, la solicitarea SC BIOFOOD INNOVATION – BFI SRL pentru proiectul  “Cercetarea, 
dezvoltarea și integrarea unor tehnologii innovative și inteligente în managementul agricol în vederea realizării unui system informatics integrat pentru exploatațiile 
agricole - SIIEA”, depus în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul 
competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, 
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea 
socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilorpilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă 
producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general , Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI, 
Acțiune: 1.2.1 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, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV. 
Elaborarea și arhivarea întregii documentații în conformitate cu procedura de avizare a ADI ITI DD. 

 Emiterea avizului de conformitate cu SIDD la solicitarea AGENTIA DE ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI 
CERCETARE, pentru proiectul “PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECA VIRTUALA)” depus în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, AP.2 TIC, Prioritatea de investiții: 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, 
e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul eeducație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE 

 Situația eliberării avizelor depuse în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Competitivitate, atât pentru 
Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, cât și pentru Axa Prioritară 2 – 
Tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, se prezintă astfel: 

 

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific Alocare apel ITI euro Avize eliberate Nr. proiecte depuse Valoare estimate a 
proiectelor depuse 

AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 
Tip Apel: Proiect tehnologic Inovativ 8.806.263 8 8 26.764.226,66 

AP.2/ PI 2a/ OS 2.1 2.782.350 1 1 740.161 
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4 600.000 3 3 740.721 

TOTAL 12.188.613 12 12 28.245.108,66 
 

 Solicitare transmisă reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate (nr. înregistrare ADI ITI DD 2264/18.09.2019) referitoare la stadiul evaluării 
proiectelor depuse de către solicitanții ce au aplicat pentru alocarea dedicată teritoriului ITI, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: 
Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b - Promovarea investițiilor 
în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea 



de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilorpilot, acțiunilor de validare precoce a 
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general , 
Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investiţiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 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, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV. Analiza posibilității redeschiderii acestui apel, care la nivelul teritoriului ITI sa bucurat de un real 
success cu toate că numărul întreprinderilor private cu activitate de cercetare-dezvoltare este relativ mic. 

 Reveniri la adresele transmise către Autoritatea de Management POC în legătură cu relansarea unor apeluri (respectiv, apelul de Bandă Largă - Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea 
infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet și pentru Beneficiarii Privați - Acțiunea 2.2.1-Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a 
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere). Elaborarea de propuneri de modificare a POC pentru a fi în conformitate cu apelurile ITI lansate și viitoare. 

 Discuții/corespondență/e-mail-uri purtate ori de câte ori a fost solicitat acest lucru (după caz) cu reprezentanții instituției responsabile cu realizarea  HAB-ului 
infrastructurii DANUBIUS-RI, referitoare la stadiul acestui proiect, Planul de acțiune ce urmează a fi derulat de instituțiile responsabile cu implementarea proiectului în 
România, activități, termene de realizare a acestora și persoane responsabile, astfel încât să se poată stabili concret, alături de forurile decizionale, pașii ce trebuiesc parcurși 
pentru ca acestă infrastructură pan-europeană asumată de România, ca stat membru, să poată deveni operațională. 

 În vederea cuantificării proiectelor depuse pentru alocarea indicativă a teritoriului ITI Delta Dunării s-au trimis e-mailuri cu solicitarea de informații - Valoare Proiecte 
contractate (FESI+BS) în RON pentru teritoriul ITI și Valoare Plăți efectuate la proiectele contractate (FESI+BS) în RON - către beneficiarii AGENTIA DE 
ADMINISTRARE A RETELEI NATIONALE DE INFORMATICA PENTRU EDUCATIE SI CERCETARE și ELEMCO PLUS SRL 

 Solicitare trasnmisă reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate (nr. înregistrare ADI ITI DD 2265/18.09.2019) referitoare la stadiul 
demersurilor făcute pentru proiectul DANUBIUS-RI, ținând cont și de alocarea indicativă prevăzută în cadru programului POC, AP.1 CDI, pentru mecanismul ITI Delta Dunării. 

6. POCU 2014-2020: 
 Activitatea de help desk a constat in principal, in întâlniri si acordare de consultanta  pentru  urmatorii beneficiari: 

o Autoritati locale și reprezentanți ai mediului privat -  intalniri de lucru in cadrul carora s-au analizat, intentiile de proiect pentru interventiile din AP 4 – “Incluziune 
sociala si combaterea saraciei”, OS 4.4 – “ Bunicii comunitatii”.  

o A fost acordata consultanta si sprijin  in ceea ce priveste documentatia transmisa pentru obtinerea avizului de conformitate, atat beneficiarilor privati cat si a 
institutiilor publice care au întocmit proiecte, aceștia urmând să depună proiecte în cadrul O.S. 6.14 ”Stagii de practică pentru elevi”,apelul dedicat teritoriului ITI 
DD. 

o A fost acordata consultanta si sprijin  in ceea ce priveste documentatia transmisa pentru obtinerea avizului de conformitate, atat beneficiarilor privati cat si a 
institutiilor publice care au întocmit proiecte, au obținut avizul și au depus proiecte in cadrul apelurilor cu alocare financiara dedicata teritoriului ITI DD. 

o In acest sens, au fost  sprijinite DGASP Tulcea, DAPS Tulcea, Fundația Geron, Asociația ”Mâini întinse”, Asociația ”Împreună pentru viitorul Dobrogei”, UAT 
Baia, UAT Isaccea.  

o Pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documente aferente  diverselor intalniri de lucru, comunicatele de presa privind 
diverse aspecte  precum : lansare ghiduri , corrigendum-uri , instructiuni,lista finala /intermediara a proiectelor selectate spre contractare , etc. 

o In cadrul POCU au fost lansate apeluri de proiecte care vizează exclusiv teritoriul ITI DD, în valoare de 35.500.000 euro, respectiv: 
 Apeluri dedicate exclusiv teritoriului ITI: 

- Îmbunătățirea nivelului de competente profesionale si creșterea gradului de ocupare a șomerilor si persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, 
persoanelor din mediul rural din terit ITI DD, valoare alocata de 3.500.000 euro 

- Dezvoltare Locala Integrata 360 (DLI 360) in comunitățile marginalizate din teritoriul ITI DD, valoare alocata de 9.000.000 euro 
- Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice, valoare alocată pentru ITI DD de 2.000.000. euro 
- Stagii de practică pentru elevi – teritoriul ITI DD , în valoare de 5.000.000 euro 

 Apeluri de proiecte in care este prevăzută o alocare distincta aferenta teritoriului ITI – Delta Dunării 
- Romania profesionala – Întreprinderi competitive - AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, valoare alocata pentru ITI DD de  500.000 euro 
-  Inovare prin formare (destinat intreprinderilor  mari) - AP3/PI 10iii/OS 3.12,  valoare alocata pentru ITI DD de 1.000.000 euro 
- Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competente/aptitudini pentru angajați IMM -  AP3/PI 10iii/OS 3.12,  valoare alocata pentru ITI DD de 2.000.000 

euro 



- Servicii sociale si socio-profesionale la nivelul comunitatii pt. copii si tineri, valoare alocata pentru ITI DD de 3.500.000 euro 
- Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati-tranzitia spre servicii sociale in comunitate, valoare alocata pentru ITI DD de 9.000.000 euro 

7. 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 solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada 
de referință, respectiv - 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.  

 Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA după aprobarea Cererilor 
de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435 și a beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul ”Soluții administrative moderne – dezvoltarea și 
implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea” (după caz). 

 Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020, după cum urmează: 

1. Iulie 2019 – proiect cu titlul: ”DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ”, COD MySMIS 2014+ 119289 / 
COD SIPOCA 484, finanțat  prin POCA 2014-2020, Axa Prioritară 2: Administrație publicăși sistem judiciar accesibile și transparente  / Obiectiv Specific 2.1: 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, 
beneficiar UAT MUNICIPIUL TULCEA 

2. August 2019 – proiect cu titlul: ”DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE 
LOCALE”, COD MySMIS 2014+ 118717/COD SIPOCA 435, finanțat  prin POCA 2014-2020, Axa Prioritară 2: Administrație publicăși sistem judiciar accesibile 
și transparente  / Obiectiv Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, beneficiar UAT MUNICIPIUL 
TULCEA 

3. Septembrie 2019 – proiect cu titlul: ”SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE – DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI 
MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA”, COD MySMIS 2014+ 129688/COD 
SIPOCA 686, finanțat  prin POCA 2014-2020, Axa Prioritară 2: Administrație publicăși sistem judiciar accesibile și transparente  / Obiectiv Specific 2.1: 
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, 
beneficiar UAT CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA 

În cadrul acestor activități de monitorizare au fost duscutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, 
rezultate asumate prin contractul definanțare și îndeplinite (după caz), probelem apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz). 

 Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020  

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAP, MFE, 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. 

 Organizarea/participarea coordonatorului ADI ITI DD la întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale care au alocări 
indicative pe mecanismul ITI, cu reprezentanții ministerelor (MFE, MDRAP, MADR, etc), ori de câte ori a fost cazul și discutarea unor probleme tehnice specifice 
referitoare la implementarea acestui mecanism în teritoriul Deltei Dunării, in conformitate cu aspectele detaliate in cadrul Programelor Opertionale cu alocari pe 
mecanismul ITI DD.  



 Participarea experților/ coordonatorului ITI (după caz) la Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-
comitete/ etc., organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau 
subcomitete/reuniuni, după cum urmează: 
 29 – 30 august 2019, conferința tematică cu titlul «Politica Agricolă Comună – Prezent și Viitor», eveniment organizat de MADR prin proiectul ,,Organizare de 

conferințe tematice în cadrul Planului de Acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală,, la București. În cadrul conferinței RNDR, au fost subliniate aspecte 
referitoare la: 

- Pentru perioada 2021 – 2027, PNDR va deveni Planul Național Strategic PAC post 2020, iar direcțiile de acțiune ce vor fi abordate sunt: sprijinirea 
veniturilor agricole viabile și reziliența în întreaga Uniune pentru a spori siguranța alimentară; orientarea spre piață și creşterea competitivităţii, inclusiv un 
focus mai mare pe cercetare, tehnologie și digitalizare; îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric; atragerea și susținerea tinerilor agricultori și 
facilitarea dezvoltării afacerilor în mediul rural; promovarea ocupării forței de muncă, creșterea economică, incluziunea socială și dezvoltarea locală în 
mediul rural, inclusiv bio-economia și silvicultura durabilă. 

- Suma propusă prin noua PAC pentru România este de 20,5 miliarde EUR, din care 13,3 miliarde va fi destinată plăților directe, 363 mil EUR alocate către 
măsurile de sprijinire a pieței (FEGA), iar 6,7 miliarde EUR alocate pentru dezvoltarea rurală (FEADR). 

- Propunerile pentru direcții de acțiune în exercițiul financiar FEADR post – 2020:  
• Sprijin pentru mediu şi climă: 35%  
• Investiții în exploatații agricole, pomicole, în unități de procesare, servicii de bază în mediul rural, investiții non agricole: 38%  
• Instalarea tinerilor agricultori și înființarea de noi întreprinderi rurale: 8% 
• Cooperarea şi inovare: 6% 
• Sprijin pentru bunăstarea animalelor şi instrumente de gestionare a riscurilor: 9%  
• Schimbul de cunoștințe și informare şi asistenţă tehnică: 4% . 

 La data de 4 septembrie 2019 a avut loc la sediul MFE in Bucuresti o reuniunea tehnica pentru pregatirea celei de a treia reuniuni bilaterale Romania – Comisia 
Europeana, in cadrul careia s-au purtat discutii legate de documentele de programare pentru Obiectivul de Politica 5 – “O Europa mai aproape de cetățeni – 
dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coasta prin inițiative locale”. Pentru participarea la aceasta intalnire, expertii ADI ITI DD au 
pregatit, transmis si ulterior au sustinut in cadrul intalnirii un material complex care a atins urmatoarele puncte: I. Lecții învățate în perioada 2014-2020 privind 
implementarea ITI Delta Dunării, respectiv: Stadiul implementării (alocări vs. proiecte finanțate), cu evidențierea tipurilor de proiecte/priorități de investiții 
care au avut sau nu cerere; Probleme apărute în implementare, cauze ale întârzierilor în implementare (pornind de la etapa de elaborare a strategiei, dificultăți 
în colaborarea intre UAT-uri, lipsa capacitații tehnice de elaborare proiecte, etc.) și eventual soluții adoptate; Analiza celei mai bune soluții de elaborare a 
ghidurilor: generale sau dedicate; Analiza modelului de guvernanta (avantaje și dezavantaje) și eventuale propuneri de îmbunătățire; Recomandări de  
îmbunătățire a implementării;  Recomandări de reducere a poverii administrative atât pentru beneficiari dar și pentru AM/OI si II. Propuneri pentru perioada 
2021 – 2027 pentru ITI, respectiv: Necesitatea continuării intervențiilor în ITI Delta Dunării, Modalitatea stabilirii alocărilor necesare; Pipeline-ul de proiecte; 
Măsuri de îmbunătățire a guvernanței și a coordonării. 

 La data de 19 septembrie 2019, a avut loc la sediul MFE in Bucuresti a treia reuniune bilaterală România - Comisia Europeană, unde au participat dna. Surcel Doina 
in calitate de Coordonator ADI ITI DD si un Expert desmnat. In cadrul acestei intalniri s-au purtat discuții legate de documentele de programare pentru Obiectivul 
de Politica 5 – “O Europa mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coasta prin inițiative locale” din care se va 
finanta si ITI DD. Au participat toate ADR-urile din tara, reprezentanti ai autoritatilor urbane, primari, Asociatia Municipiilor din Romania, AM POR, si in partea 
introductiva Ministrul Fondurilor Europene dna. Manzatu si Secretarul de stat Potor. Discutiile au fost moderate de dna. Secretar de stat al MFE dna. Mihaela 
Toader si dl. Gabriel Friptu. Din partea comisiei au fost prezenti dl. Carsten Rasmunsen, dna Vittoria Alliata di Villafranca si de asemenea reprezentanti si DG 
Employment. Discutiile generale au fost referitoare la posibilitatea abordarii unei finantari de tip multifond pentru ITI, posibilitatea continuarii unor proiecte 
demarate sau selectate in actuala perioada de programare cum ar fi transportul naval, etc. Continuarea ITI este agreata si de Comisia Europeana si de autoritatile 
romane, putand interveni insa modificari in modul de guvernanta, astfel inca sa se imbunatateasca functionarea. 

 27 septembrie 2019, conferința cu tema «Dezvoltare zonală prin fonduri europene – Regiunea Nord-Est», eveniment organizat de Ministerul Fondurilor Europene, 
la Botoșani. În cadrul evenmentului, expertul PNDR a oferit celor participanți prezentarea cu titlul ,,SIDD DD  - Deschizător de drumuri pentru utilizarea 
mecanismului ITI în România,, și, totodată, situația proiectelor contractate în teritoriul ITI DD, prin finanțarea pe diverse programe. 



 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 – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2 – SITUAȚIE CENTRALIZATOARE)  
<< 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  

 

Situația centralizatoare a avizelor eliberate de experții ADI ITI DD, a proiectelor depuse/respinse/retrase si a proiectelor contractate, în cadrul tuturor Programelor 
Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, la 30.09.2019: 
 

Nr. 
crt. Progam 

Alocare 
apeluri 

(FESI+BS) 
euro 

Avize 
eliberate 

Nr. 
proiecte 
depuse 

Proiecte 
depuse 

(FESI+BS) 
euro 

Proiecte 
depuse 

(%) 

Nr. 
Proiecte 
retrase 

/respinse 

Proiecte 
retrase/respinse 

(FESI+BS) 
euro 

Nr. 
proiecte 

in 
evaluare 

Proiecte în 
evaluare 

(FESI+BS) 
euro 

Număr 
proiecte 

rămase în 
evaluare 

(%) 

Nr. 
proiecte 

contractate 

Proiecte 
contractate 
(FESI+BS) 

euro 

Proiecte 
contractate 

(%) 

Sume 
rambursate 

1 POR 416.117.306 90 534 501.828.307 121% 84 71.852.234 41 120.524.522 29% 274 203.816.374 49% 4.256.210 

2 POIM 447.997.058 35 35 580.500.611 130% 9 93.124.343 7 21.300.171 5% 19 465.960.442 104% 11.591.445 

3 PNDR 167.200.000 1.164 1.086 229.537.470 137% 28 15.294.338 421 86.913.284 52% 637 127.329.848 76% 54.175.942 

4 POPAM 38.760.000 36 37 35.111.852 91% 20 10.282.329 4 3.073.066 8% 13 21.433.412 55% 2.250.111 

5 POCA 1.285.502 3 3 912.599 71% 0 0 0 0 0% 3 641.610 50% 0 

6 POC 12.188.613 12 12 28.265.483 232% 0 0 8 26.764.227 220% 4 1.501.256 12% 0 

7 POCU 35.500.000 29 28 40.296.995 114% 9 15.280.026 13 12.136.526 34% 6 12.559.176 35% 0 

8 POAT 5.750.000 N/A 2 6.090.222 106% 0 0 0 0 0% 2 6.090.222 106% 2.051.016 

TOTAL 1.124.798.479 1.369 1.737 1.422.543.539 126% 150 205.833.270 494 270.711.796 28% 958 839.332.340 75% 74.324.724 
 

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 – SITUAȚIE ANEXATĂ 
(ANEXA 3 – PROBLEME/MĂSURI) 
1. Descrierea problemei / problemelor identificate: Conform anexei atașate prezentului raport de activitate. 
2. Soluția propusă: Conform anexei atașate prezentului raport de activitate. 
3. Măsuri întreprinse: Conform anexei atașate prezentului raport de activitate. 

 

DOINA SURCEL 
COORDONATOR  
ADI ITI Delta Dunării 

http://www.itideltadunarii.com/


Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.07.2019-30.09.2019

Nr. 
crt.

Data 
aviz

Proiect Aviz Cerere de 
finanțare 

depusă

Proiect 
selectat 

la 
finanțare

Cod 
proiect

Cod SMIS PROGRAM Axa/ 
Măsura

Domeniu ObSect Valoare Perioada de 
implementare

Indicatori Stadiu 
achiziții 
publice

Aviz de 
mediu

Cerere de plată/ 
rambursare 

transmise la AM 
(valoare)

Data Plăți primite 
de beneficiar

IULIE - 5 avize:

25.07.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Panaite A. Marian 
Î.F., Babadag, Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.1; 
2.3.1.4

DA1

PNDR 1 aviz

25.07.2019 Servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții, 
pentru persoanele din Centrul de zi și locuințe 
protejate, Babadag

1.692.228,90 €4POCU 4.5 4.5.1.3DA2

25.07.2019 Servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții, 
pentru persoanele din Centrul de zi și locuințe 
protejate, Mahmudia

1.692.228,90 €4POCU 4.5 4.5.1.3DA3

25.07.2019 Servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții, 
pentru persoanele din Centrul de zi și locuințe 
protejate, Smârdan

1.692.228,90 €4POCU 4.5 4.5.1.3DA4

POCU 3 avize

01.07.2019 Dezvoltare Port Isaccea - Reabilitare și modernizare 
infrastructură portuară

3.821.439,15 €2POIMDA5

POIM 1 aviz

AUGUST - 27 avize:

01.08.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Dinu Costel Apicultor 15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.3; 
2.3.1.4

DA6

01.08.2019 Ferma agricolă Cartuna Mihail Întreprindere Familială 15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA7

12.08.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Turtoi D. Nighiar-
Nerman Î.F., Isaccea, Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA8

14.08.2019 Dezvoltarea stupinei Herdean I. Ioan Întreprindere 
Familială în sat Istria, Comuna Istria, județul 
Constanța

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA9

14.08.2019 Dezvoltarea stupinei Vișan D. Maria Întreprindere 
Familială în sat Nuntași, comuna Istria, județul 
Constanța

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA10

20.08.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Bilea N. Lenuța, 
Jijila, Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.3; 
2.3.1.4

DA11

20.08.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Anton D. Ionela-
Ramona IF, localitatea Babadag, județul Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA12

21.08.2019 Ferma Apicolă Pintilie Maria IF, loc. Zebil, jud. Tulcea 15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.3; 
2.3.1.4

DA13

26.08.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Furtuna C. Florian IF, 
Babadag, Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.3; 
2.3.1.4

DA14

27.08.2019 Dezvoltarea exploatației vegetale "Pirvu" 15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.1; 
2.3.1.3

DA15

29.08.2019 Raiciu Nicea Î.F. - Fermă vegetală 15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA16

30.08.2019 Dezvoltarea stupinei Nedelcu I. Constantin 
Întreprindere Familială în sat Istria, comuna Istria, 
județul Constanța

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.1; 
2.3.1.2

DA17

PNDR 12 avize
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Nr. 
crt.

Data 
aviz

Proiect Aviz Cerere de 
finanțare 

depusă

Proiect 
selectat 

la 
finanțare

Cod 
proiect

Cod SMIS PROGRAM Axa/ 
Măsura

Domeniu ObSect Valoare Perioada de 
implementare

Indicatori Stadiu 
achiziții 
publice

Aviz de 
mediu

Cerere de plată/ 
rambursare 

transmise la AM 
(valoare)

Data Plăți primite 
de beneficiar

06.08.2019 Platformă digitală cu resurse educaționale deschise 
(EDULIB) (Biblioteca virtuală)

2POCDA18

POC 1 aviz

26.08.2019 SENIORII comunei Baia, Tulcea - SENsibili, 
Înțelegători, ORganizați, Înțelepți, Iubitori

598.562,08 €4POCU 4.3; 
4.5; 5.1

4.3.1.1; 
4.5.1.2; 
4.5.1.3; 
5.1.1.1

DA19

26.08.2019 Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de 
ei!

599.983,55 €4POCUDA20

26.08.2019 Suntem aici - Ambulanța socială 594.237,52 €4POCU 4.3; 4.5 4.3.1.1; 
4.5.1.1; 
4.5.1.3

DA21

26.08.2019 Bunici cu povești fericite 600.000,00 €4POCU 4.3; 
4.4; 4.5

4.3.1.1; 
4.3.1.3; 
4.4.1.1; 
4.4.1.3

DA22

27.08.2019 Dezvoltarea de servicii sociale pentru persoane 
vârstnice în zona ITI Delta Dunării

520.137,03 €4POCU 4.3; 4.5 4.3.1.1; 
4.3.1.3; 
4.5.1.1

DA23

27.08.2019 Împreună pentru bunicii comunei Baia 593.989,14 €4POCU 4.3; 
4.4; 
4.5; 5.1

4.3.1.1; 
4.4.1.1; 
4.5.1.1; 
4.5.1.3; 
5.1.1.1

DA24

27.08.2019 Respect pentru bunicii noștri din Ceamurlia de Jos, 
Tulcea

599.016,91 €4POCU 4.3; 
4.5; 5.1

4.3.1.1; 
4.5.1.2; 
4.5.1.3; 
5.1.1.1

DA25

POCU 7 avize

23.08.2019 Înființare fabrică procesare pește 1.107.602,64 €IV.4POPAMDA26

POPAM 1 aviz

12.08.2019 Modernizarea parcului auto de transport călători din 
municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule 
nepoluante pentru transportul public

20.669.943,16 €3POR 3.1 3.1.1.1; 
3.1.1.3

DA27

13.08.2019 Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din 
strada Gării nr. 14, Bloc 7 - Asociația de proprietari 
Armonia, Municipiul Tulcea

304.595,11 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA28

14.08.2019 Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din 
strada Gării nr. 13, Bl. 13, Bl. 14, Bl. 15, Bl. 16, Bl. 17, 
Bl. 18, Bl. 19, Bl. 20, Bl. 21- Asociația  45, Municipiul 
Tulcea

4.762.721,25 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA29

14.08.2019 Modernizarea sediului Primăriei Municipiului Tulcea 2.634.058,46 €3POR 1.2 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.2.1.3

DA30
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14.08.2019 Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Liceului 
Tehnologic Henri Coandă Tulcea prin eficientizare 
energetică

2.934.897,99 €3POR 1.2 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.2.1.3

DA31

14.08.2019 Modernizarea infrastructurii corespunzătoare 
Colegiului Economic Delta Dunării, Municipiul Tulcea 
prin eficientizare energetică

4.004.637,70 €3POR 1.2 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.2.1.3

DA32

POR 6 avize

SEPTEMBRIE - 14 avize:

02.09.2019 Dezvoltarea Fermei Țigănuș Cristina - Mihaela 
Întreprindere Familială, Localitatea Parcheș, județul 
Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.3; 
2.3.1.4

DA33

03.09.2019 Ferma Natural - Kogălniceanu 15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA34

05.09.2019 Deavoltarea și modernizarea exploatației apicole 
Trutescu Gabriela IF

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA35

05.09.2019 Dezvoltarea și modernizarea exploatației apicole 
Moraru Neculai IF

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA36

09.09.2019 Dezvoltarea exploatației agricole Raznoveanu L. 
Elena I.F., Niculițel, Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA37

16.09.2019 Dezvoltarea exploatației apicole Sava Marius 
Apicultura IF, Jijila, Tulcea

15.000,00 €6PNDR 2.3 2.3.1.2DA38

PNDR 6 avize

20.09.2019 Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I 13.591.041,21 €2POIMDA39

POIM 1 aviz

05.09.2019 Creșterea performanței energetice a sectorului 
rezidențial - reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 
buc. Oraș Babadag, județul Tulcea

9.535.831,16 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA40

05.09.2019 Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din 
strada Gării, nr. 24 Bl. 12 - Asociația 2000, municipiul 
Tulcea

297.700,97 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA41

05.09.2019 Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din 
strada Gării, nr. 6, Bl. 3. Municipiul Tulcea

305.859,90 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA42

05.09.2019 Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din 
strada Gării, nr. 8, Bl. 4. Municipiul Tulcea

355.899,75 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA43

Pagina 3 din 4



Nr. 
crt.

Data 
aviz

Proiect Aviz Cerere de 
finanțare 

depusă

Proiect 
selectat 

la 
finanțare

Cod 
proiect

Cod SMIS PROGRAM Axa/ 
Măsura

Domeniu ObSect Valoare Perioada de 
implementare

Indicatori Stadiu 
achiziții 
publice

Aviz de 
mediu

Cerere de plată/ 
rambursare 

transmise la AM 
(valoare)

Data Plăți primite 
de beneficiar

05.09.2019 Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din 
strada Potcovari, nr. 1 Bl. TAVS - Municipiul Tulcea

370.448,48 €3POR 1.2; 1.3 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.3.1.1; 
1.3.1.2; 
1.3.1.3; 
1.3.1.4

DA44

09.09.2019 Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea 
anvelopei blocului de locuințe nr. 32 și blocului de 
locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, județul Tulcea

1.091.689,39 €3POR 1.2 1.2.1.1; 
1.2.1.2; 
1.2.1.3

DA45

16.09.2019 Serviciul integrat de transport public urban în 
contextul dezvoltării durabile a orașului Măcin

4.997.258,55 €3POR 1.3; 3.1 1.3.1.2; 
3.1.1.1

DA46

POR 7 avize
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Nr. 
crt. Progam Alocare apeluri (FESI+BS) 

euro Avize eliberate Nr. proiecte depuse Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro Proiecte depuse (%) Nr. Proiecte retrase

/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Număr proiecte 
rămase în evaluare 

(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte 
contractate 

(FESI+BS) euro

Proiecte 
contractate 

(%)

Sume 
rambursate

1 POR 416.117.306 90 534 501.828.307 121% 84 71.852.234 41 120.524.522 29% 274 203.816.374 49% 4.256.210
2 POIM 447.997.058 35 35 580.500.611 130% 9 93.124.343 7 21.300.171 5% 19 465.960.442 104% 11.591.445
3 PNDR 167.200.000 1.164 1.086 229.537.470 137% 28 15.294.338 421 86.913.284 52% 637 127.329.848 76% 54.175.942
4 POPAM 38.760.000 36 37 35.111.852 91% 20 10.282.329 4 3.073.066 8% 13 21.433.412 55% 2.250.111
5 POCA 1.285.502 3 3 912.599 71% 0 0 0 0 0% 3 641.610 50% 0
6 POC 12.188.613 12 12 28.265.483 232% 0 0 8 26.764.227 220% 4 1.501.256 12% 0
7 POCU 35.500.000 29 28 40.296.995 114% 9 15.280.026 13 12.136.526 34% 6 12.559.176 35% 0
8 POAT 5.750.000 N/A 2 6.090.222 106% 0 0 0 0 0% 2 6.090.222 106% 2.051.016

TOTAL 1.124.798.479 1.369 1.737 1.422.543.539 126% 150 205.833.270 494 270.711.796 28% 958 839.332.340 75% 74.324.724

SITUAȚIE PROIECTE ITI TRIMESTRUL II 2019



Programul Operațional Regional

Prioritate de 
investiții

Alocare apel 
(FESI+BS) euro Avize eliberate Nr. proiecte 

depuse
Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro Proiecte depuse (%) Nr. Proiecte 

retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro

Proiecte contractate 
(%) Sume rambursate

2.1.A 24.564.706 N/A 150 26.672.241 109% 32 5.234.137 0 0 0% 118 20.305.167 100% 1.614.785

2.1.B 11.705.882 N/A 2 14.031.008 120% 1 7.015.504 1 7.015.504 60% 0 0 0% 0

2.2.A 50.587.986 N/A 291 223.374.893 442% 34 26.715.774 7 4.461.749 369% 113 84.209.197 34% 0

3.1.A 18.321.372 1 1 201.119 1% 1 201.119 0 0 0% 0 0 0% 0

3.1.B 29.773.885 16 16 30.339.893 102% 5 5.551.931 4 13.149.532 37% 7 11.638.430 20% 0

3.1.C 5.152.941 4 4 7.863.285 153% 0 0 4 7.863.285 153% 0 0 0% 0

3.2. 41.230.129 3 3 9.752.099 24% 1 4.665.895 2 9.752.099 24% 0 0 0% 0

5.1. 31.380.000 9 9 28.545.820 91% 1 3.456.191 0 0 0% 8 24.158.687 54% 0

5.2. 20.360.000 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0

6.1. 86.170.000 6 6 65.478.960 76% 0 0 2 29.296.018 34% 6 36.182.942 42% 144.608

7.1. 5.980.000 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0

7.1. -Apel 2 15.985.481 14 14 47.995.017 294% 4 16.129.643 10 30.569.294 294% 0 0 0% 0

8.1./8.1.A 4.508.000 1 1 2.252.552 50% 0 0 0 0 0% 1 2.252.552 50% 0

8.1./8.1.A -
Nefinalizate 3.285.714 1 1 929.504 28% 0 0 0 0 0% 1 929.504 28% 453.047

8.1./8.2.B 2.940.000 1 1 1.458.973 50% 0 0 1 1.458.973 50% 0 0 0% 0

8.1./8.2.B -
Nefinalizate 2.142.857 1 1 2.648.978 124% 0 0 0 0 0% 1 2.648.978 124% 2.043.771

8.1./8.3.B 2.328.000 4 4 2.804.275 120% 1 730.878 1 2.073.397 89% 2 1.348.837 0% 0

8.1./8.3.C 3.725.960 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0

10.1./10.1.A 5.800.000 4 5 3.214.901 55% 2 1.485.788 0 0 30% 3 1.729.113 0% 0

10.1./10.1.B 19.000.000 19 19 12.887.597 68% 2 665.375 6 3.453.646 64% 11 8.466.800 0% 0
10.1./10.2. 12.000.000 3 3 9.946.167 83% 0 0 0 0 83% 3 9.946.167 0% 0

13.1. 19.174.393 3 3 11.431.025 60% 0 0 3 11.431.025 60% 0 0 0% 0

TOTAL 416.117.306 90 534 501.828.307 121% 84 71.852.234 41 120.524.522 29% 274 203.816.374 49% 4.256.210



Programul Operațional Infrastructură Mare

Obiectiv specific Alocare apel 
(FESI+BS) euro Avize eliberate Nr. proiecte 

depuse
Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro

Proiecte depuse 
(%)

Nr. Proiecte 
retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte în 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte 
contractate 

(FESI+BS) euro

Proiecte 
contractate (%) Sume rambursate

AXA 2 OS 2.1. 200.000.000 1 3 363117548 182% 0 0 2 6.788.177 3% 1 356329371 178%
 AXA 2 OS 2.3 5.000.000 2 3 22.400.398 250% 1 7.774.716 1 1.996.372 40% 1 12.513.655 250%
AXA 2 OS 2.4. 59.000.000 1 3 81.589.676 138% 1 38.450.415 1 3.208.506 5% 1 39.930.755 68%
 AXA 3 OS 3.1 1 1 7.042.665 12% 0 0 0 0 0% 1 7.042.665 12% 6.421.734         FINALIZAT
 AXA 3 OS 3.2 1 1 1.578.306 3% 0 0 0 0 0% 1 1.578.306 3% 796.176            
AXA 4 OS 4.1. 66.350.000 23 20 85.866.043 158% 7 46.899.211 3 9.307.117 64% 10 29.659.715 4% 507.945            
 AXA 5 OS 5.1 44.235.294 2 1 12.193.989 28 0 0 0 0 0% 1 12.193.989 0% 46.523              
 AXA 5 OS 5.2 8.988.235 4 3 6.711.986 74% 0 0 0 0 13% 3 6.711.986 15% 3.819.067         
AXA 6 OS 6.4 4.423.529 0 0 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0%

0

TOTAL 447.997.058 35 35 580.500.611 130% 9 93.124.343 7 21.300.171 5% 19 465.960.442 104% 11.591.445

60.000.000



Sub-măsură Alocare apel 
(FESI+BS) euro

Avize 
eliberate

Nr. 
proiecte 
depuse

Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro

Proiecte depuse 
(%)

Nr. Proiecte 
retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - ITI Delta Dunării -2017 33.000.000 138 133 56.160.669 170% 12 9.548.012 72 24.941.383
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - ITI Delta Dunării 5.000.000 11 9 4.923.015 98% 2 1.100.257 0 0
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" - ITI Delta 
Dunării 10.600.000 9 7 11.489.693 108% 1 529.827 0 0

Submăsura 4.2a "Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" - ITI Delta 
Dunării  *

Apelul nu a fost  
deschis deoarece 

alocarea ITI a fost de 
800.000 euro , suma 

insuficienta unui singur 
proiect

0 0 0 0% 0 0 0 0

Submăsura 4.3 "Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - irigații" - ITI Delta Dunării 7.000.000 7 7 6.798.482 97% 0 0 0 4.921

Submăsura 4.3 "Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - infrastructura de acces agricolă" - ITI DD 3.000.000 5 4 3.452.793 115% 0 0 0 105.746

Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - 
infrastructură silvică" - ITI Delta Dunării 1.700.000 2 2 1.462.698 86% 0 0 0 40.878

Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - ITI Delta Dunării 10.000.000 244 233 9.510.000 95% 1 40.000 31 1.290.000

Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării = 
70% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura  in vaoare de 5.000.000 euro 3.500.000 194 178 11.480.000 328% 3 210.000 124 7.880.000

Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării 5.000.000 91 87 1.305.000 26% 0 0 12 180.000

Submăsura 6.4 "Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării = 70% 
din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura in vaoare de 10.000.000 euro 7.000.000 66 63 11.782.469 168% 1 200.000 28 5.237.230

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură 
de apă/apă uzată" - ITI Delta Dunării 17.000.000 10 10 13.204.837 78% 1 1.475.400 0 0

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură 
rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării 33.000.000 28 27 25.754.682 78% 1 1.054.081 0 0

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură 
educațională și socială" - ITI Delta Dunării 5.000.000 8 8 2.684.356 54% 2 892.168 0 0

Submăsura 7.6 "Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării 9.000.000 14 14 4.247.900 47% 0 0 0 238.803

Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" 12.900.000 5 5 12.990.061 101% 0 0 0 0

TOTAL   PNDR  2017 162.700.000 832 787 177.246.655 109% 24 15.049.745 267 39.918.961

Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării  = 
diferenta de 30% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura 1.500.000 62 57 3.770.000 251% 0 0 37 2.370.000

Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume 
neacoperite cu proiecte in sesiunea anterioara ( 3.710.000 )* 147 142 2.130.000 57% 3 45.000 28 420.000

Submăsura 6.4 "Investiţii în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării = 
diferenta de 30% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura 3.000.000 31 29 5.597.788 187% 1 199.593 18 3.411.296

TOTAL   PNDR  2018 4.500.000 240 228 11.497.788 256% 4 244.593 83 6.201.296

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură 
de apă/apă uzată" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte in sesiunea 
anterioara

( 5.270.563)  * 2 2 2.906.880 55% 0 0 2 2.906.880

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură 
rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte in 
sesiunea anterioara

( 8.299.399)  * 3 3 2.993.909 36% 0 0 3 2.993.909

Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură 
educațională și socială" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte in 
sesiunea anterioara

( 3.207.812 )* 3 3 1.097.510 34% 0 0 3 1.097.510

Submăsura 7.6 "Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării  - apel ITI 
deschis pe sume neacoperite cu proiecte in sesiunea anterioara ( 4.990.902 ) * 13 13 4.157.838 83% 0 0 13 4.157.838

TOTAL   PNDR  2019 (21.768.676) * 21 21 11.156.137 45% 0 0 21 11.156.137

TOTAL   GENERAL   ALOCARE APELURI  ITI din  PNDR  167.200.000 1.093 1.036 199.900.580 120% 28 15.294.338 371 57.276.394

Sub-măsură Alocare apel 
(FESI+BS) euro

Avize 
eliberate

Nr. 
proiecte 
depuse

Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro

Proiecte depuse 
(%)

Nr. Proiecte 
retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole" - apel   national  in care au putut depune proiecte si 
beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta Dunării

ALOCARE   NATIONALA           
303.000.000   euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     12 10 15.957.696 5% 0 0 10 15.957.696

Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" -  apel   
national  in care au putut depune proiecte si beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta Dunării

ALOCARE   NATIONALA           
203.000.000   euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4 4 4.149.247 2% 0 0 4 4.149.247

Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - apel   national  in care au putut depune 
proiecte si beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta Dunării

ALOCARE   NATIONALA          
11.000.000   euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     20 8 320.000 3% 0 0 8 320.000

TOTAL  NON ITI  PNDR  2018 NA 36 22 20.426.943 4% 0 0 22 20.426.943

Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - apel   national  in care au putut depune proiecte si 
beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta Dunării

ALOCARE   NATIONALA           
65.413.105   euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6 6 3.994.293 6% 0 0 6 3.994.293

Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole" GBER- apel   
national  in care au putut depune proiecte si beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta Dunării

ALOCARE   NATIONALA           
35.348.504   euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4 0 0 0% 0 0 0 0

Submăsura 4.3 "Investiţii  pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi 
silvice - irigații" - apel   national  in care au putut depune proiecte si beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta 
Dunării

ALOCARE   NATIONALA           
200.000.000   euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6 5 4.990.654 0% 0 0 5 4.990.654

Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- apel   national  in care au putut depune 
proiecte si beneficiarii  din teritoriul ITI  Delta Dunării

ALOCARE   NATIONALA           
45.900.000  euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     19 17 225.000 0% 0 0 17 225.000

TOTAL  NON ITI  PNDR  2019 NA 35 28 9.209.947 0 0 0 28 9.209.947
TOTAL   ALOCARE NON  ITI  PNDR  NA 71 50 29.636.890 0 0 0 50 29.636.890

Sub-măsură Alocare apel 
(FESI+BS) euro

Avize 
eliberate

Nr. 
proiecte 
depuse

Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro

Proiecte depuse 
(%)

Nr. Proiecte 
retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

TOTAL   ITI PNDR  2017 162.700.000 832 787 177.246.655 109% 24 15.049.745 267 39.918.961
TOTAL  ITI  PNDR  2018 4.500.000 240 228 11.497.788 140% 4 244.593 190 26.628.239
TOTAL   ITI PNDR  2019 NA 21 21 11.156.137 51% 0 0 21 11.156.137
TOTAL GENERAL ITI 167.200.000 1.093 1.036 199.900.580 120% 28 15.294.338 371 57.276.394
TOTAL  NON ITI  PNDR  2018 NA 36 22 20.426.943 0% 0 0 22 20.426.943
TOTAL  NON ITI  PNDR  2019* NA 35 28 9.209.947 0% 0 0 11 8.984.947
TOTAL   GENERAL    NON ITI NA 71 50 29.636.890 0% 0 0 50 29.636.890

TOTAL   GENERAL   SESIUNI  PNDR ** 167.200.000 1.164 1.086 229.537.470 137% 28 15.294.338 421 86.913.284

Nota* - Proiectele cu aviz ITI nu au mai fost depuse in sesiunea nationala respectiva, deoarece fondurile s-au epuizat inainte de perioada aferenta prescoringului proiectelor respective.

Nota** - Situatiile raportate de ADI ITI DD pentru PNDR au, ca bază, situațiile publicate pe website-ul MADR, cu cifre preluate din baza de date AFIR p- cifre care pot fi verificate.

SESIUNI   ITI si NATIONAL 2017/2018/2019

SESIUNI   2017

SESIUNI   2018

Situație  PNDR Raport trim III -2019
Sesiuni cu alocare ITI din  - PNDR

SESIUNI   2019

Sesiuni nationale cu participarea beneficiarilor din teritoriul  ITI     

SESIUNI   2018

SESIUNI   2019

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020  - teritoriul  ITI  



Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro Proiecte contractate (%) Nr. proiecte 

finalizate

 Valoare proiecte 
finalizate (FESI+BS) 

euro
Sume rambursate

76% 49 21.671.274 66% 25 7.356.272 11.997.104
0% 7 3.822.758 76% 0 0 483.244

0% 6 10.959.866 103% 0 0 1.325.448

0% 0 0 0% 0 0 0

0% 7 6.793.561 97% 0 0 3.086.841

4% 4 3.347.047 112% 0 0 1.148.886

2% 2 1.421.820 84% 0 0 0

13% 201 8.180.000 82% 43 1.750.000 6.572.500

225% 51 3.390.000 97% 1 50.000 2.585.000

4% 75 1.125.000 23% 13 195.000 970.000

75% 34 6.345.239 91% 3 436.141 1.184.337

0% 9 11.729.437 69% 0 0 4.789.195

0% 26 24.700.601 75% 0 0 10.699.423

0% 6 1.792.188 36% 0 0 766.673

3% 14 4.009.097 45% 0 0 1.488.541

0% 5 12.990.061 101% 5.000.000

25% 496 122.277.949 75% 85 9.787.413 52.097.192

158% 20 1.400.000 93% 0 0 930.000

11% 111 1.665.000 45% 0 0 1.148.750

114% 10 1.986.899 66% 0 0 0

138% 141 5.051.899 112% 0 0 2.078.750

55% 0 0 0% 0 0 0

36% 0 0 0% 0 0 0

34% 0 0 0% 0 0 0

83% 0 0 0% 0 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0

34% 637 127.329.848 76% 85 9.787.413 54.175.942

Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro Proiecte contractate (%) Nr. proiecte 

finalizate

 Valoare proiecte 
finalizate (FESI+BS) 

euro
Sume rambursate

100% 0 0 0% 0 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0

4% 0 0 0% 0 0 0

100% 0 0 0 0 0 0

0% 0 0 0 0 0 0

100% 0 0 0 0 0 0

100% 0 0 0 0 0 0

100% 0 0 0% 0 0 0
100% 0 0 0% 0 0 0

Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro Proiecte contractate (%) Nr. proiecte 

finalizate

 Valoare proiecte 
finalizate (FESI+BS) 

euro
Sume rambursate

25% 496 122.277.949 75% 85 9.787.413 52.097.192
592% 141 5.051.899 112% 0 0 2.078.750
51% 0 0 0% 0 0 0
34% 637 127.329.848 76% 85 9.787.413 54.175.942
100% 0 0 0 0 0 0
98% 0 0 0 0 0 0
100% 0 0 0 0 0 0

52% 637 127.329.848 76% 85 9.787.413 54.175.942

      

   

   

   

   

           - PNDR 2014-2020

   

   

          



Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

Măsura Alocare apel 
(FESI+BS) euro Avize eliberate Nr. proiecte 

depuse
Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro Proiecte depuse (%)

Nr. Proiecte 
retrase/respi

nse

Proiecte 
retrase/retrase 

(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro

Proiecte contractate 
(%) Sume rambursate

I.22 (apelul 3/3) 400.000 1 1 81.350 20% 1 81.350 0 0 0% 0 0 0% 0
I.23 (apelul 6/6) 2.500.000 3 4 1.970.779 79% 0 0 2 619.764 25% 2 1.351.015 54% 0
II.2 (apelul 1/5) 5.311.208 1 1 1.998.635 38% 1 1.998.635 0 0 0% 0 0 0% 0
II.2 (apelul 2/5) 8.000.000 6 6 3.662.180 46% 5 1.664.861 0 0 0% 1 1.997.319 25% 1.780.602,75             
II.2 (apelul 3/5) 18.000.000 7 7 2.877.333 16% 6 2.383.288 0 0 0% 1 494.045 3% 2.781,97                    
II.2 (apelul 4/5) 18.000.000 3 3 2.935.689 16% 3 2.935.689 0 0 0% 0 0 0%
II.2 (apelul 5/5) 18.000.000 9 9 9.560.196 53% 1 88.728 1 1.991.365 11% 7 7.719.558 43% 0
III.2 (apelul 1/1) 10.000.000 1 1 10.000.000 100% 0 0 0 0 0% 1 9.437.500 94% 405.917,94                
IV.4 (apelul 2/5) 2.700.000 2 2 666.875 25% 2 666.875 0 0 0% 0 0 0%
IV.4 (apelul 3/5) 3.000.000 1 1 433.975 14% 0 0 0 0 0% 1 433.975 14% 60.808,10                  
IV.4 (apelul 5/5) 2.000.000 2 2 924.840 46% 1 462.903 1 461.937 23% 0 0 0%

TOTAL 38.760.000 36 37 35.111.852 91% 20 10.282.329 4 3.073.066 8% 13 21.433.412 55% 2.250.111



Obiectiv 
specific / Axă 

prioritară

Alocare 
națională 
(FSE+BS)

Alocare apel 
ITI 

(FESI+BS) 
euro

Avize 
eliberate

Nr. 
proiecte 
depuse

Proiecte 
depuse 

(FESI+BS) 
euro

Proiecte 
depuse (%)

Nr. Proiecte 
retrase

Proiecte 
retrase 

(FESI+BS) 
euro

Nr. proiecte 
in evaluare

Proiecte în 
evaluare 

(FESI+BS) 
euro

Proiecte în 
evaluare (%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte 
contractate 
(FESI+BS) 

euro

Proiecte 
contractate 

(%)
Sume rambursate

OS 2.2 / AP.2 65.818 65.818 1 1 64.315 98% 0 0 0 0 0% 1 57.471 87% 0
OS 2.1 / AP.2 1.219.684 1.219.685 2 2 848.284 70% 0 0 0 0 0% 2 584.139 48% 0

TOTAL 1.285.502 1.285.503 3 3 912.599 71% 0 0 0 0 0% 3 641.610 50% 0

Pentru POCA
*Alocarea ITI pentru apelul OS 2.2. a fost estimată la 350.000 euro (procent din alocare națională)

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ



Prioritate de investiții/ 
Obiectiv specific

Alocare apel 
(FESI+BS) euro

Avize 
eliberate

Nr. 
proiecte 
depuse

Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro

Proiecte depuse 
(%)

Nr. Proiecte 
retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Proiecte în evaluare 
(%) 

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte 
contractate 

(FESI+BS) euro

Proiecte 
contractate (%)

Sume 
rambursate

AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ 
Acțiunea 1.2.1 8.806.263 8 8 26.764.227 304% 0 0 8 26.764.227 304% 0 0 0% 0

AP.2/ PI 2a/ OS 2.1 2.782.350 1 1 740.161 27% 0 0 0 0 0% 1 740.161 100% 0
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4 600.000 3 3 761.095 127% 0 0 0 0 0% 3 761.095 100% 0

TOTAL 12.188.613 12 12 28.265.483 232% 0 0 8 26.764.227 220% 4 1.501.256 12% 0

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

*Pentru proiectele depuse pe AP.1. CDI, s-a luat în calcul cursul INFOEURO din lunanoiembrie 2017, lansării apelului pentru PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (1 EURO=4.5990)



Situație la 30.0692019 -POCU

 Obiectiv specific Tipul si Durata 
apelului 

Alocare apel 
(FESI+BS) euro Avize eliberate Nr. proiecte 

depuse
Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro

Proiecte depuse 
(%)

Nr. Proiecte 
retrase/    
respinse

Proiecte respinse (FESI+BS) 
euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în 
evaluare 

(FESI+BS) 
euro

Proiecte în 
evaluare 

(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro

Proiecte 
contract
ate(%)

Sume 
ramburs

ate

AP 3-O.S. 3.1-3.6 dedicat ITI DD 3.500.000 8 7 4.767.234 136 5 3.578.651 0 0 0 2 1.188.583 34
            AP 3-O.S. 3.12-IMM onal cu aloc.fin. ITI  2.000.000 2 2 1.705.877 85 0 0 2 1.705.877 85 0 0

AP3-O.S. 3.8-Intrepr mari ional cu aloc.fin. ITI 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP3-O.S. 3.12-Intrepr mari ional cu aloc.fin. ITI 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AP 4 -O.S. 4.2 dedicat ITI DD 9.000.000 8 8 23.393.235 260 4 12.022.642 0 0 0 4 11.370.593 126
AP4-O.S. 4.12-4.13-4.14- copii ional cu aloc.fin. ITI 3.500.000 1 1 1.291.969 37 0 0 1 1.291.969 37 0 0
AP4-O.S.4.15 adulti cu dizab ional cu aloc.fin. ITI 9.000.000 3 3 5.076.526 56 0 0 3 5.076.526 56 0 0
AP4-O.S.4.4 Bunicii comunității dedicat ITI DD 2.000.000 7 7 4.062.154 203 0 0 7 4.062.154 203 0 0
AP 6-O.S.6.14 Stagii de practică elevi 5.000.000 0

TOTAL 35.500.000 29 28 40.296.995 114 9 15.280.026 13 12.136.526 34 6 12.559.176 35



Programul Operațional Asistență Tehnică

 Obiectiv specific Alocare apel 
(FESI+BS) euro

Avize 
eliberate

Nr. proiecte 
depuse

Proiecte depuse 
(FESI+BS) euro Proiecte depuse (%) Nr. Proiecte 

retrase/respinse

Proiecte 
retrase/respinse 
(FESI+BS) euro

Nr. proiecte in 
evaluare

Proiecte în evaluare 
(FESI+BS) euro

Proiecte în evaluare 
(%)

Nr. proiecte 
contractate

Proiecte contractate 
(FESI+BS) euro

Proiecte contractate 
(%)

Sume 
rambursate

OS 1.1 - Întărirea 
capacității 

beneficiarilor de 
proiecte finanțate din 
FESI de a pregăti şi 
implementa proiecte 

5.750.000 N/A 2 6.090.222 106% 0 0 0 0 0% 2 6.090.222 106% 2.051.016

TOTAL 5.750.000 N/A 2 6.090.222 106% 0 0 0 0 0% 2 6.090.222 106% 2.051.016



public privat

1 X

Având în vedere că în cadrul Programelor Operaționale 2014-2020 rata de absorbție înregistrată pentru apelurile de proiecte dedicate/competitive în care pot fi eligibili 
beneficiarii din zona ITI este la acest moment la un nivel scăzut se impune o analiză detaliată la nivelul fiecărui Program Operațional, privind problemele întâmpinate pe fiecare 

tip de beneficiar din teritoriul ITI însoțită cu o extindere a măsurilor de sprijin oferite de experții ADI ITI DD. 
Această analiză este necesară pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a mecanismului ADI ITI astfel încât acesta să răspundă nevoilor beneficiarilor din teritoriul ITI în ceea ce 

privește identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor.

ADI ITI DD a organizat o serie de întâlniri de lucru în perioada de referință (ianuarie -martie 2019) pentru a discuta 
aceste aspecte, măsuri  de sprijin pe care beneficiarii le consideră necesare etc.

Astfel, li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participanți, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de 
beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experții 

ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel:
• Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea 

experților ADI ITI DD
• Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de 

implementare a proiectelor
• Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor 
servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, 

iluminat, mediu, hidrotehnice etc. 
În funcție de necesitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru 

modalitățile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD. 
Astfel, în ceea ce privește acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de 

achiziții din partea experților ADI ITI DD, s-au extras următoarele concluzii:
• Marea majoritate a primăriilor au încheiate sau urmează să încheie contracte de consultanță, care acoperă și partea de 

achiziții, în ceea ce privește caietele de sarcini. Ba mai mult, membrii ADDJ Tulcea beneficiază și de experți tehnici 
cooptați în cadrul comisiilor de evaluare ale achizițiilor publice. 

În ceea ce privește acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport 
pentru echipa de implementare a proiectelor, toate primăriile participante nu au dorit ca acest sprijin să se materializeze 

astfel, insistând că aparatul propriu și firmele de consultanță contractate sunt suficiente. 

Referitor la acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI 
DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, 

transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc., s-au extras următoarele concluzii:
• S-a inclus in Cererea de finanțare  achiziția de servicii pentru experți ce vor fi disponibili în funcție de nevoile 

existente la un moment dat. Acești experți vor putea fi puși la dispoziția beneficiarilor începând cu iulie 2019 , dupa 
finalizarea procedurii de ahiziționare a serviciilor ce vor fi  prestate de experți externi . 

• În perioada de raportare expertii ADI TI DD , au  acordat sprijin beneficiarilor din teritoriul ITI  în perioada de 
implementare a  proiectelor in domenii ca achizitiile sau  in solutionarea unor probleme legate de implementare.

1 POR X

Urmare a solicitării unui potențial beneficiar în cadrul Priorității de Investiții 3.1.B. -Clădiri publice, s-a constatat următoarea situație: Garda de Coastă Constanța dorește să 
depună un proiect, în eventualitatea deschiderii unui nou apel, în cadrul acestei priorități de investiții, privind eficientizarea energetică a Centrului de Instruire din Sulina, clădire 
în care se țin cursuri în mod regulat la care participă angajați din cadrul structurilor MAI. Deoarece participanții la cursuri nu sunt localnici în Sulina, clădirea este prevăzută cu 
dormitoare la etaj, care se folosesc pe perioada desfășurării cursurilor. De asemenea, clădirea este ocupată și funcțională pe tot timpul anului. Solicitantul are pregătită o mare 

parte din documentația necesară depunerii cererii de finanțare. 

Experții ADI ITI DD au analizat specificațiile din ghid încercând să înțeleagp dacă în aceste condiții, o astfel de clădire 
care respectă toate celelalte condiții de eligibilitate, poate fi finanțată. În condițiile ghidului existent (aferent apelului 

trecut de proiecte) se specifică în mod concret excepțiile ce pot fi finanțate care sunt de tipul clădirilor de locuit 
colective sau asimilate acestora, iar acest tip de structură nu se regăsește specificat.

În acest sens, s-au făcut toate demersurile necesare către AM POR și ADR SE pentru a vedea ce pași trebuie urmați 
astfel încât această propunere de proiect să fie finanțabilă în cadrul PI 3.1.B.

Această solicitare nu a primit răspuns de la AM POR. ADR SE a răspuns la solicitare, iar în urma răspunsului a fost 
organizată o întâlnire de lucru la sediul ADR SE unde au participat reprezentanții ADI ITI DD și cei ai Gărzii de 
Coastă Constanța. Astfel, spațiile în care se desfășoară activitatea profesională de instruire corespund cerințelor 

ghidului cu privire la destinația clădirii. Spațiile de cazare însă, luate separat nu îndeplinesc condiția de eligibilitate 
a ghidului referitoare la destinația clădirii, neîncadrându-se nici la excepțiile din ghid (întrucât încadrarea funcțiunii 

clădirii se face în baza documentelor statutare). Spaţiile care au destinaţia de spaţii de cazare nu pot fi asimilate 
căminelor aferente instituţiilor de învăţământ (se vor verifica documentele statutare). În funcţie de ponderea 

suprafaţei utile a spaţiilor de cazare în total suprafaţă utilă a clădirii, se va analiza dacă clădirea în ansamblu poate fi 
asimilată unei clădiri cu caracter rezidenţial (suprafaţă preponderentă a spaţiilor de cazare) sau dacă activitatea 
publică corespunzătoare destinației principale a clădirii (funcțiunea clădirii), respectiv furnizare de servicii de 

formare profesională, se desfăşoară în spaţii care au o suprafaţă utilă preponderentă în total suprafaţă utilă a clădirii.
Urmare a întâlnirii organizată la sediul ADR SE s-a ajuns la concluzia că ADI ITI DD și Garda de Coastă să 
realizeze toate diligențele necesare pentru ca în cadrul ghidului aferent noului apel de proiecte să fie trecută la 

excepții și finanțarea centrelor de instruire ale instituțiilor subordonate MAI. 

2 POR X Imposibilitatea finanțării reabilitării/modernizării/extinderii și dotării Spitalului Județean de Urgență Tulcea în cadrul Programului Operațional Regional
Experții ADI ITI DD au întreprins toate demersurile necesare către AM POR pentru a modifica programul astfel încât 
să se stabilească și această investiție ca acțiune sprijinită, justificată fiind de nevoile existente la nivel local, specificate 

clar în textul SIDDDD.
Programul Operațional Regional a fost modificat și aprobat de către Comisia Europeană la data de 16.10.2018.

3 POR X Imposibilitatea finanțării transportului public naval în cadrul Programului Operațional Regional. 
Experții ADI ITI DD au întreprins toate demersurile necesare către AM POR pentru a modifica programul astfel încât 
să se stabilească și această investiție ca acțiune sprijinită, justificată fiind de nevoile existente la nivel local, specificate 

clar în textul SIDDDD.
Programul Operațional Regional a fost modificat și aprobat de către Comisia Europeană la data de 16.10.2018.

4 POR X

 Urmare a aprobării modificării de Program Operațional Regional în data de 16.10.2018, Spitalul Județean de Urgență Tulcea va putea fi finanțat în integralitate pentru investiții 
de modernizare/reabilitare/extindere și dotare. Analizând tot ce s-a propus spre finanțare până la acest moment vizând obiectivul de investiții sus menționat, și anume proiectele 
privind Ambulatoriul Spitalului și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului, proiectantul constată că, pentru a respecta fluxurile impuse prin lege în cadrul spitalului, nu poate să 
înainteze o propunere viabilă de compartimentare deoarece investițiile propuse prin proiectul privind Ambulatoriul nu se mai încadrează în fluxurile stabilite prin propunerea de 

proiect vizând spitalul în integralitate.Astfel, în acest moment proiectul privind ambulatoriul nu poate fi integrat în proiectul mare deoarece nu se vor mai respecta fluxurile 
medicale.

ADI ITI DD a întreprins toate demersurile necesare către AM POR privind introducerea ca și acțiuni sprijinite în cadrul 
ghidului solicitantului și intervențiile asupra ambulatoriului. 

Soluția propusă de către AM POR este aceea de a retrage proiectul privind ambulatoriul pentru a fi regândit în 
cadrul proiectului mare. În cadrul ghidului solicitantului va apărea clar la acțiuni sprijinite și activități privind 

modernizarea/reabilitarea/extinderea/dotarea ambulatoriului. Intervențiile asupra ambulatoriului vor trebui să fie 
parte a unui obiect distinct în cadrul studiului de fezabilitate, proiectului tehnic. 

5 POR X

La acest moment activitatea punctului de lucru al unității de primiri urgențe din Sulina se desfășoară într-o parte a Spitalului Comisiei Europene a Dunării, monument istoric de 
clasă A, cu indicativul TL-II-m-A-06036. Pentru a putea interveni asupra clădirii vor fi necesare avize din partea Ministerului Culturii, intervențiile realizate fiind restricționate de 

prevederile privind reabilitarea monumentelor istorice. Mai mult, în urma analizei realizate de către Consiliul Județean Tulcea, pentru a se încadra în noile normative privind 
desfășurarea activității UPU, spațiul existent nu ar fi suficient, fiind necesară o extindere, iar lucrările de reabilitare efectivă ar fi foarte costisitoare, fondurile disponibile 

devenind insuficiente și pentru dotarea cu aparatură performantă a unității de primiri urgențe.

ADI ITI DD a întreprins toate demersurile necesare către AM POR privind  posibilitatea introducerii în textul ghidului 
specific aferent noului apel de proiecte unor acțiuni sprijinite privind construcția UPU, făcând posibilă realizarea unei 

investiții în Sulina pe alt amplasament decât cel în care își desfășoară acum activitatea.

AM POR nu este de acord cu finanțarea construcțiilor noi în cadrul acestei priorități de investiții, apelul ce se va 
lansa urmând aceleași principii ca apelul încheiat deja.

6 POR X
Urmare a acțiunii de urmărire a progresului înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare, conform procedurii de 
monitorizare a ADI ITI DD, și a organizării de reuniuni în vederea sprijinirii beneficiarilor din teritoriul ITI DD, s-a constat că mai mulți solicitanți de finanțare nu au reușit să își 

depună proiectele în timpul apelurilor deschise, având proiectele pregătite pentru a fi depuse după ce s-au închis apelurile.

ADI ITI DD a întreprins toate demersurile necesare pentru a deschide noi apeluri de proiecte pe diverse priorități de 
investiții, funcție de stadiul de pregătire a aplicațiilor.

In urma intalnirilor de lucru avute cu reprezentantii AM POR a fost stabilita redeschiderea apelurilor din cadrul axei 
3 , astfel in lunile mai si iunie au fost lansate apeluri pentru prioritatile de investitii 3.1A, 3.1B si 3.2 .

7 POR X Atat in cadrul atelierului de lucru ca si urmare a acțiunii de urmărire a progresului înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectelor de către 
solicitanții de finanțare din subordinea MAI, s-a ridicat problema dificultatii obtinerii finantarii pentru cofinantare.

ADI ITI DD a reiterat institutiilor din subordinea MAI care doresc sa realizeze proiecte de eficientizare energetica in 
cadrul POR 2014-2020, PI 3.1.B sa efectueze toate diligentele necesare pe langa ministerul de resort pentru asigurarea 

cofinantarii proiectelor, avand in vedere termenul strans pentru realizarea documentatiilor

In urma intalnirilor de lucru avute cu reprezentantii ADI ITI DD beneficiarii au trimis solicitari de finantare catre 
ministerul de resort.

1 PNDR X X

În cadrul  vizitelor de monitorizare la locurile de implementare a proiectelor cu finantare ITI din PNDR 2014-2020 , mai multi beneficiari de proiecte cu C+M, au sesizat  
depasirea cu mult a tremenelor procedurale de  avizarea de către CRFIR 2 Sud -Est Constanța, a documentatiilor depuse  de beneficiari pentru : achizitia de  lucrari , achiziții PT 
+ executie, verificare PT+DDE,    verificare documentatii de plata, verificare documentații de atribuire, etc, ceea ce conduce la intarzierea substanțiala a implementarii cu succes 

a proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunarii.

Efectuarea  demersurilor necesare către CRFIR2 Constanta pentru urgentarea avizarii. În luna octombrie 2019 a fost transmisa la CRFIR-2 Sud -Est Constanța lista proiectelor   celor 13 UAT-uri din 
teritoriul ITI care au reclamat  intarziari  la avizarea documentatiilor transmise spre avizare.

2 PNDR X
In cadrul activitatii de urmărire a progresului înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare, conform procedurii 

de monitorizare a ADI ITI DD, și a organizării de reuniuni si ateliere de lucru în vederea sprijinirii beneficiarilor din teritoriul ITI DD, s-a constat că mai mulți solicitanți de 
finanțare nu au reușit să își depună proiectele în timpul cat au fost deschise sesiuni de primire cereri de finantare  proiecte in teritoriul ITI.

ADI ITI DD a facut demersurile necesare pentru deschiderea ,  in trimestrul III 2019, de  noi sesiuni de primire cereri 
de finanțare  la care sa aibă acces  si  beneficiarii din teritoriuil ITI Delta Dunarii.

In  trimestrului III    2019, a fost deschisa  o sesiune natională  in care pot depune proiecte si beneficiarii din 
teritoriul ITI, pe submasura    sM 6.3 ,, Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici "   - sesiune deschisă in perioada 

22.07.2019- 31.12.2019,  avand o alocare  de 46,90  milioane EURO.

3 PNDR X X Întârzieri în ceea ce privește  obținerea de către beneficiari a  avizelor  pentru PUZ-uri si pentru obținerea  si autorizațiilor  de construire,  de la  institutiile abilitate. Efectuarea  demersurilor necesare către  institutiile implicate in procesul de avizare. 
Problemele au fost discutate la nivel  UAT-urile din teritoriu ITI Delta Dunarii  si cu o parte din institutiile  

implicate in procesul de avizare. Rezolvarea  acestor   probleme depășesc sfera de competență a ADI ITI DD, ce nu 
poate interveni în modul de funcționare al altor instituții.

4 PNDR X

Proiectele  finantate prin  Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local " - din PNDR 2014-
2020 , in   UAT-urile  Vacăreni , Pardina, Ceatalchioi, C.A Rosetti , sunt intarziate deoarece beneficiarii respectivi  trebuie sa  modernizeze prin proiectele lor,  sectoare de 
drumuri locale pe care S.C. AQASERV S.A. (operatorul regional pe domeniul apă -canalizare )  trebuie sa execute  lucrari la rețelele de apa potabila si/sau la retelele de 

canalizare de pe tronsoanele de drum ce urmeaza a fi modernizate. 

 S.C AQUASERV S.A. Tulcea a facut demersurile necesare  urgentarii  demararii cu prioritate a lucrarilor  respective.   In  perioada urmatoare reprezentatii S.C. Aqaserv S.A. Tulcea  au  organizat deplasarea la forurile superioare  
impreuna cu reprezentantii celor patru primarii, pentru a gasi o solutie acceptabila. 

2 POIM X In cadrul AP 5, OS 5.1. singurul solicitant eligibil ANAR prin ABADL, nu a depus nici unul din proiectele preidentificate in cadrul Strategiei
Au fost transmise numeroase solicitari de urgentare a pregatirii si depunerii proiectelor pentru care exista 
finantare pentru ITI. Adresele au fost transmise atat spre ANAR/ABADL cat si spre Ministerul Apelor si 

Padurilor si SGG
Sprijin pentru ABADL in pregatirea proiectelor

1 POC X Stadiul implementării proiectului DANUBIUS-RI

Demararea tuturor diligențelor necesare pentru a pune la aceeași masă atât reprezentanții Ministerului Fondurilor 
Europene, respectiv Autorităților de Management a Programului Operațional Competitivitate 2018-2020 cât și 

reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile cu implementarea/construcția infrastructurii DANUBIUS-RI, în vederea 
cunoașterii stadiului acestui proiect, Planul de acțiune ce urmează a fi derulat de instituțiile responsabile cu 

implementarea proiectului în România (INCDSB București, GEOECOMAR, INCDD, Univ. Dunărea de Jos Galați, 
etc), cu activități concrete, termene de realizare a activităților propuse/asumate și persoane responsabile sau orice alte 
informații relevante, astfel încât să se poată stabili concret (alături de forurile decizionale), pașii ce trebuiesc parcurși 

pentru ca acestă infrastructură pan-europeană asumată de România, ca stat membru, să poată deveni operațională. 
Au fost purtate discuții și au fost organizate o serie de întâlniri, atât cu reprezentanții AM POC cât și cu reprezentanții 
instituțiilor responsabile cu implementarea infrastructurii DAANUBIUS-RI,alături de reprezentanții ADI ITI DD, în 

vederea elaborării unui draft de ghid al solicitantului pe care autoritatea responsabilă AM POC să îl lanseze în perioada 
următoare. A fost stabilit un grup de lucru, au fost propuse tipuri de activități eligibile, tipuri de cheltuieli eligibile, 

bugete, etc.

Identitificarea unei soluții care să permită asigurarea de Asistență Tehnică pentru ca acest Consorțiu al 
infrastructurii DANUBIUS-RI să poată depune în anul 2019 o Cerere de Finanțare în cadrul POC 2014-2020 din 

alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI pentru a realiza toate aspectele tehnice premergătoare 
construcției acestei infrastructuri (studii de fezabilitate, achiziția de consultanți, etc.) 

2 POC X Redeschiderea unor apeluri pentru beneficiari privati in cadrul Axei 2
S-au factut demersuri pentru redeschiderea apelului de Banda Larga (Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în 

bandă largă și a accesului la internet) precum și pentru Beneficiarii Privați (Acțiunea 2.2.1-Sprijinirea creșterii valorii 
adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere)

Propunerea se află in studiul Autorității de Management Axa 2 TIC

1 POCU X X

Portofoliul de proiecte din domeniul educatiei mentionat  in SIDDDD nu se regaseste in totalitate in ghidurile lanasate la nivel educational , atat din punct de vedere a grupului 
tinta cat si a tipurilor de interventii eligibile.

De asemenea, s- au  identificat in primul trimestru al anului 2019 , in urma discutiilor cu ISJ si UAT –uri  unele  cerinte educationale noi  precum si unele situatii de risc 
educational si  pentru elevii din zona de coasta, diferite de cele din zona Deltei Dunarii.

Varianta de lucru a ghidului a fost transmisa la inceputul lunii marti 2019 , la AMPOCU in vederea analizarii si 
supunerii consultarii publice , iar ulterior in vederea lansarii apelului dedicat teritoriului ITI DD

ADI ITI DD  impreuna cu ISJ Tulcea , a hotarat  pentru a raspunde nevoilor din delta dar si din zona adiacenta sau 
din alte zone ale teritoriului ITI DD , crearea uni ghid complex care sa cuprinda interventii specifice ghidurilor 

lansate la nivel national pentru O.S. 6.2-6.3-6.4-6.5-6.6,intitulat ‘Educatie de calitate in teritoriul ITI DD” ,in care 
se regasesc interventiile de tipul celor mentionate in propunerea de proiect –“Viitor mai bun pentru copiii Deltei”, 

dar care  sa permita si  scrierea unor proiecte specifice  altor tipuri  de zone cu riscuri  educationale diferite si, 
implicit grup tinta si interventii diferite.

1 POCA X Imposibilitatea absorției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului 
de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală

Discuții purtate cu reprezentanții instituțiilor publice de la nivel central (SGG, Ministerul Mediului, MDRAP, ANAP, 
etc) în vederea identificării unor idei de proiecte care să aducă plus valoare și beneficiarilor / UAT-urilor din teritoriul 

ITI Delta Dunării 
Depășește nivelul de competență al ADI ITI DD

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ANEXA 3
ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD 

TRIMESTRUL II 2019

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Categorie 
beneficiarNr. crt. Program Problemă Măsură Soluție 
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