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A. DATE DE IDENTIFICARE 

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

2. Perioada raportată: 01.10.2017 – 31.12.2017 

3. Numele şi prenumele: Doina SURCEL 

4. Funcţia: COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII 
Cererea de finanțare aferentă proiectului - „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționarii compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, 

POAT 2014-2020: 

 Achiziții nedemarate, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 

1.1.025, respectiv: 

 ACHIZIȚIE SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII MIJLOACE DE TRANSPORT –această achiziție va fi directă, dar se va derula în funcție de condițiile 

impuse de furnizorul autoturismelor în perioada de garanție și post garanție. De aceea, această achiziție se va putea demara doar după finalizarea achiziției 

autoturismelor. 

 Procedură simplificată în desfășurare, a unei achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta 

Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:  

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

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

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

În vederea modificării modalității de achiziție a acestui pachet (achiziție mijloace de transport - procedură simplificată), a fost semnat Actul Adițional nr.4/27.11.2017  

prin care s-a solicitat transferarea  sumei aferente de la capitolului “10.1. Cheltuieli de leasing cu achiziție” la  capitolul “14. Cheltuieli  cu achiziția de mijloace de 

transport pentru AT”. În urma semnării actului adițional la contractul de finanțare, s-a demarat procedura de achiziție a mijloacelor de transport. Astfel, s-au întocmit 

toate documentele necesare derulării procedurii, documentația de atribuire fiind aprobată și publicată pe site-ul www.e-licitatie.ro la data de 20.12.2017. Astfel,   

termenul limită de depunere a ofertelor a fost fixat la data de 08 ianuarie 2018. 

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

COD PROIECT 1.1.025: 

 ACHIZIȚIE ANUNȚURI PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA PERSONALULUI, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE - ca urmare a vacantării postului 

de economist, în perioada de referință, procedura va fi reluată la parametri cantitativi și calitativi asumați prin contractul de finanțare;  

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

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

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

progres ce însoțește cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare nr. 5 / 14.11.2017, cuprinzand cheltuielile salariale efectuate în perioada  05.09-04.11.2017. 

 Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de prefinanțare nr.6 / 14.11.2017 și completarea 

documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimate pentru perioada de plată 04 noiembrie 2017  – 04 martie 2018, cu adresa  nr. 2055 / 14.11.2017. 

 Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a cererii de rambursare  nr.5 / 16.10.2017 și a 

raportului de progres, cuprinzand cheltuielile curente  efectuate în perioada  01.07 – 30.09.2017 , cu adresa nr.  1965 / 23.10.2017. 

 Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a raportului de progres nr.5 / 14.11.2017, 

revizia 1 ,  cu adresa nr.  2011 / 14.11.2017. 

 Elaborarea documentației privind Actul Adițional  nr. 4, solicitarea nr.2 /18.10.2017 confom  solicitării de clarificări transmisă de AMPOAT cu adresa nr. 60567 / 

03.10.2017 și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise următoarele documente - 

anexă: 

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

http://www.e-licitatie.ro/


- Anexa 4 F - Format modificare buget -  Bugetul comparativ  

- Secțiunea 5.3   Achiziţii în cadrul proiectului 

- Cererea de finanțare actualizată cu noile modificări. 

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

- Anexa privind detalierea costului unitar la linia bugetară 8.3. 

 Elaborarea solicitarii  privind  necesitatea  identificarii de solutii in vederea modificarii plafoanelor maximale de referinta  a salariilor, ca urmare a  modificarilor 

legislative privind contributiile aferente  salariilor acordate in anul 2018,  in baza Ordonantei de Urgenta nr. 79 / 8.11.2017 pentru modificarea si completarea Legii 

nr.227 / 2015 privind Codul fiscal , transmise cu adresa nr. 2127 / 06.12.2017.  In consecinta a fost semnat Actul Aditional nr.5 la contractual de finantare - 

 Participarea experților ADI ITI Delta Dunării, la cursurile de instruire organizate în perioada 04-06 octombrie 2017, respectiv cursul de FORMATOR în cadrul căruia au fost 

discutate teme referitoare la: informarea și motivarea participanților la formare, facilitarea activităților de formare, incurajarea reflecției personale și a auto-formării, grupul și 

echipa de formatori, dezvoltarea competențelor transversale, metodologia de proiectare a programelor de formare profesională, identificarea obiectivă a resurselor necesare 

formării, constituirea programului de formare, etc.- activitatea ” Activitatea 2 - Asigurarea expertizei necesare pentru coordonarea implementării mecanismului ITI, 

Subactivitatea 2.3 - Întărirea capacității personalului ADI ITI DD în coordonarea implementării mecanismului ITI”, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru 

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

 Participarea experților ADI ITI Delta Dunării, la cursurile de instruire organizate în perioada 11-13 octombrie 2017, respectiv cursul de ACHIZIȚII PUBLICE în cadrul căruia 

au fost discutate teme referitoare la: analiza legislației apliate, elaborarea documentelor de specialitate, planificarea achizițiilor publice, acordarea consultanței de specialitate, 

negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire, etc.- Activitatea 2 - Asigurarea expertizei necesare pentru coordonarea 

implementării mecanismului ITI, Subactivitatea 2.3 - Întărirea capacității personalului ADI ITI DD în coordonarea implementării mecanismului ITI, prevăzută în CF aprobată 

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

 Participare experților ADI ITI Delta Dunării, la cursurile de instruire organizate în perioada 25-27 octombrie 2017, respectiv cursul de MANAGEMENTUL PROIECTELOR, 

în cadrul căruia au fost discutate teme referitoare la: stabilirea scopului unui proiect, stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activităților și 

jaloanele proiectului, gestionarea utilizării costurilor și resurselor operaționale pentru proiect, realizarea/derularea procedurilor de achiziții prevăzute în cadrul unui proiect, 

managementul riscurilor, managementul calității, etc.- activitatea ” Activitatea 2 - Asigurarea expertizei necesare pentru coordonarea implementării mecanismului ITI, 

Subactivitatea 2.3 - Întărirea capacității personalului ADI ITI DD în coordonarea implementării mecanismului ITI”, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru 

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

 Instruirea beneficiarilor - Acordarea pentru beneficiarii care gestionează un portofoliu de proiecte strategice cu impact relevant asupra SIDD(DD), precum si toate UAT-urile din 

teritoriul ITI Delta, a unei consultante tehnice in domeniul achizitiilor publice, prin organizarea unor cursuri de instruire in domeniul ACHIZITIILOR PUBLICE în perioada 22-

24 si 27-29 noiembrie 2017, cursuri în cadrul cărora au fost discutate teme referitoare la: analiza legislației apliate, elaborarea documentelor de specialitate, planificarea achizițiilor 

publice, acordarea consultanței de specialitate, negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire, etc.- activitatea ” Activitatea 5 – 

Întărirea capacității de pregătire, implementare și management a proiectelor la nivelul principalilor beneficiari care gestionează un portofoliu de proiecte  strategice cu impact 

relevant asupra SIDD(DD)”, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 

1.1.025 

 Elaborarea Raportului trimestrial nr. 3/2017 al ADI ITI DD și transmiterea lui către compartimentul responsabil din cadrul MDRAPFE, direcția responsabilă cu asigurarea 

secretariatului tehnic al GLF-AI, în vederea aprobării lui, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului 

tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD 1.1.025, respectiv: nr. de rapoarte trimestriale aprobate, să poată fi îndepliniți la parametri calitativi și cantitativi asumați prin contractul 

de finanțare 

 Introducerea / completarea în sistemul informatic MySmis 2014 a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului CONTRACTARE pentru Actul Adițional nr.1 elaborat în 

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

încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea documentului către reprezentanții departamentul reponsabil cu sistemul informatic 

MySmis, din cadrul AM POAT 2014-2020. 

 În vederea continuării prezentului proiect care se încheie la 31 decembrie 2018, în perioada de referință a fost întocmită și transmisă fișa de proiect de asistență tehnică pentru ADI 

ITI Delta Dunării, cu titlul „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul  SIDD DD”  aferentă perioadei de 

implementare 2019–2023. 

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  (respectiv octombrie-decembrie 2017), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de 

prezență), la sediul ADI ITI DD,  precum și la sediul 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 lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, atât în cadrul PNDR 2014-2020, pentru submăsurile cu alocare 

distinctă ITI, precum și în cadrul POR, POC, POCA și nu numai. La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte: 

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

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

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

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

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

al acestora, etc. 

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

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

finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri. În funcție de termenele de închidere ale apelurilor în cadrul POR s-au 

discutat în mod particular pe fiecare axă prioritară stadiul pregătirii documentației necesare depunerii cererilor de finanțare. 

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

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

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

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

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

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

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

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 (de ex: revizuirea / propunerea de revizuire a calendarului de lansări pentru 

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

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

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

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

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



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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității  

 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 / atenționărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ 

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

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

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

Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării 

Nr.crt. Data Participanți Program 

1. 03.10.2017 Reprezentanții ai mediului privat PNDR(SM 6.2) 

2. 03.10.2017 Reprezentanții ai mediului privat PNDR(SM 6.2, SM 6.4) 

3. 05.10.2017 Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea POIM, AP. 3 

4. 11.10.2017 Reprezentanții ai mediului privat PNDR(SM 6.2, SM 4.1a) 

5. 12.10.2017 Reprezentanții ai Asociațiilor, ONG-uri, mediul privat POR, POPAM 

6. 18.10.2017 Reprezentanți ai GAL-urilor, FLAG-urilor PNDR (Leader 19.3) 

7. 18.10.2017 Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea POR(AXA 3, 5, 8, 10) 

8. 19.10.2017 Reprezentanți ai UAT Sfântu Gheorghe POR (AXA 10) 

9. 19.10.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 4.1, SM 4.2) 

10. 25.10.2017 Reprezentanți ai UAT Oraș Sulina POR (AP 3, 5, 8, 10) 

11. 26.10.2017 Reprezentanți ai UAT Oraș Măcin POR (AP 3, 5, 8, 10) 

12. 26.10.2017 Reprezentanți ai UAT Oraș Isaccea POR (AP 3, 5, 8, 10) 

13.  27.10.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.2) 

14. 27.10.2017 Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea POR (AP 3, 5, 8, 10) 

15. 27.10.2017 Reprezentanți ai mediului privat POCU (AP.4) 

16. 30.10.2017 Reprezentanți ai UAT Oraș Babadag POR (AP 3, 5, 8, 10) 

17. 31.10.2017 Reprezentanți ai mediului privat POR (AP.2) 

18. 08.11.2017 Reprezentanți ai CJ Tulcea, DGASPC, UAT ORAȘE, ADR SE,  POR 

19. 09.11.2017 Reprezentanți ai ARBDD, INCDD POIM (AP.4) 

20. 09.11.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR (SM4.1, SM 6.4, SM 6.2) 

21 09.11.2017 Reprezentanți ai UAT Jurilovca POR (AP.7) 

22. 15.11.2017 Reprezentanți ai Asociațiilor, ONG-uri PNDR (M 4.1) 

23.  05.12.2017 Reprezentanți ai instituțiilor publice – STP, VAMA POR (3.1.B) 

24. 08.12.2017 Reprezentanți ai UAT I.C.Brătianu PNDR (SM 7.2) 

25. 08.12.2017 Reprezentanți ai mediului privat POR (AP.2) 

26. 09.12.2017 Reprezentanți ai instituțiilor publice POR (AP.3) 

27. 20.12.2017 Reprezentanți ai Parohiei PNDR ( SM 7.6) 

28.  20.12.2017 Reprezentanți ai mediului privat PNDR (SM 6.2, SM 6.2) 



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. 

 Finalizarea  de către experții ADI ITI DD și transmiterea către Autoritatea de Management a  fiecărui program operațional, în perioada de referință  (respectiv 

octombrie - decembrie 2017), a Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru 

proiectele finanțate din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării 

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

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

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

de servicii de consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul 

fondurilor ESI. În acest sens, toate firmele interesate au avut acces să se înscrie în această baza de date, prin completarea unui formular de înscriere în cadrul 

căruia și-au prezentat activitatea desfașurată. Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor care au dorit să se înscrie în 

baza de date, formularele completate au fost publicate pe pagina de  internet www.itideltadunarii.com. Lista firmelor de consultanţă postată pe pagina web a 

ADI ITI Delta Dunării, nu este exhaustivă şi nu include toate firmele de consultanţă care au competenţe în întocmirea si implementarea proiectelor cu 

finanțare europeană. Această listă este orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea şi contactarea firmelor de consultanţă de către 

potenţialii beneficiari. Lista este actualizată în permanență, până la data prezentului raport, în cadrul bazei de date fiind înscrise un număr de 30 firme de 

consultanță.    

 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 experți ai Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta 

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

POCU 2014 -2020:  
- pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documentele referitoare la Comitetul de Monitorizare al POCU, desfășurat în 

perioada de referință, respectiv în data de 15 noiembrie 2017, precum și: corrigendum-ul nr. 4 al Ghidului Condiții generale și Manualul Beneficiarului; 

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

privat (inclusiv cu firmele de consultanță interesate) precum si transmiterea către acestia a unor informări/sinteze realizate din corrigendum –urile ghidului –

condiții generale, din manualul beneficiarului și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCU, atat în scopul familiarizării cu 

cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, cât și la solicitarea 

beneficiarilor interesați - Prefectura Municipiului Tulcea, Primaria Orașului Isaccea, Primaria Orașului Sulina, Asociațiile patronale din Tulcea, Organizații 

sindicale interesate, Consiliul Județean Tulcea, UAT Municipiul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean, beneficiari ai mediului privat - SC VARD SA 

Tulcea, SC ALUM SA Tulcea, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord, SC Kineterra Concept SRL, ADDJ Tulcea, etc; 

- participarea la întâlnirea Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Tulcea, în data de 07 decembrie 2017, în vederea prezentării oportunităților de 

finanțare prin POCU 2014-2020 și a mecanismului ITI DD adresate/destinate organizațiilor patronale și a sindicatelor reprezentative din județul Tulcea; 

- consultatarea posibililor beneficiari eligibili, în vederea informării și a stabilirii oportunității și necesității lansării apelurilor dedicate teritoriului ITI DD  

precum și a condițiilor specifice ce se vor regăsi în acestea (de exemplu: grupul țintă minim, valoarea maximă eligibilă a proiectului, etc), în baza ghidurilor 

naționale, pentru obiectivele specifice: 4. 2 si 3.1/3.6, astfel încât să poata fi posibilă lansarea acestor apeluri dedicate teritoriului ITI la începutul anului 

2018; 

- informarea și consultarea beneficiarilor eligibili și pentru alte obiective specifice, în vederea demarării întocmirii ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD, în 

baza ghidurilor naționale, respectiv, pentru obiectivele: 3.8- România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane 

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

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


6.3/6.5/6.6 - Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, obiectivele specifice ce vizează domeniul medical, O.S. 4.4 adresat grupurilor 

vulnerabile ; 

POIM 2014-2020: 
- discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, pe marginea condițiilor prevăzute în cadrul Ghidului specific elaborat de către reprezentanții 

Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport 

multimodal, de calitate, durabil și eficient. Discutarea atât a indicatorilor de program aferenți acestei axe, indicatori ce trebuiesc îndepliniți, cât și a 

indicatorilor prevăzuți în cadrul SIDD DD, precum și modalitatea în care aceștia pot fi corelați. Studierea și discutarea tuturor aspectelor prezentate în 

Schema de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul MT nr.1532/2017 și prezentată în cadrul Ghidului Solicitantului: ”Îmbunătățirea condițiilor de navigație, 

dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale (beneficiari publici)”.   

- participare în perioada de referință, respectiv lunile noiembrie si decembrie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la OI Transport, alături de reprezentantul 

Aeroportului Delta Dunării, referitoare la conditiile Ghidului Solicitantului pentru depunerea unei Cereri de Finanțare în conformitate cu alocările 

indicative prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea infrastructurii aeroportuare. 

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

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

financiare dedicate teritoriului ITI DD 

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

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

programe operaționale 

- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate stadiul pregătirii 

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

hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, 

Matița-Merhei, Somova Parcheș, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru 

conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele 

naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-

Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol, Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a 

habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context international, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-

Isaccea, Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populaţiei de nurcă europeană.  Au fost organizate 4  întâlniri în 

care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la POIM  pentru proiectele Revizuirea planului de management și al Regulamentului RBDD și Sistem 

de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării. 

POR 2014-2020: 
- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții 

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

financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special 

la apelurile deschise pe axa 3, 8, 10, dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.  

- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrative 

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, existenta documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora, 

încadrarea în perioada de depunere a cererilor de fnanțare, etc pentru axele care au apeluri deschise sau care urmează să deschidă apeluri. 

- în urma demersurilor întreprinse de reprezentanții Asociației ITI Delta Dunării către instituțiile abilitate, Autoritatea de Management a Programului 

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

intermediul acestui program, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice, s-a aprobat modificarea de Program în 



cadrul Comitetului de Monitorizare POR 

- s-a aprobat modificarea de Program în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, prin introducerea axei prioritare 13, ghidul specific urmând a fi publicat 

spre consultare. Astfel, această nouă linie de finanțare vine în ajutorul orașelor clasificate ca orașe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt cele 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transportul public naval, ideea de proiect a fost aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean la sfârșitul lunii decembrie 2017.  

- s-au organizat întâlniri de lucru în datele de 25.10.2017, 26.10.2017 și 30.10.2017, la sediile primăriilor din mediul urban din teritoriul ITI Delta Dunării, și 

anume UAT Orașul Măcin, UAT Orașul Isaccea, UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Sulina, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR 

din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-urilor pentru a discuta aspecte referitoare la stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor 

de finanțare, probleme întâmpinate, termene estimate de depunere, etc.  

- s-au organizat întâlniri de lucru în datele de 18.10.2017 și 27.10.2017, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, la care au participat coordonatorul ITI alături 

de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a 

cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene 

- transmiterea către AM POR a solicitărilor de prelungire a apelurilor deschise pe prioritățile de investiții 5.1. și 5.2. în urma solicitărilor venite din partea 

UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Isaccea și UAT Comuna Chilia Veche susținute de imposibilitatea depunerii la timp a cererilor de finanțare în lipsa 

avizelor necesare, care erau pe punctul de a fi obținute. S-a obținut prelungirea apelului pe 5.1., reușind, ca până la noul termen de închidere, să se depună 

toate proiectele pregătite.  

- s-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. 

De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre deschiderea apelului pe prioritatea de investiții 2.2., 

noua listă de domenii de activitate eligibile aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, informații privind completarea documentelor anexă 

cererilor de finanțare, dar și a cererilor de finanțare în cadrul apelului deschis pentru prioritatea de investiții 2.1.A Microîntreprinderi, apel ce s-a închis în 

luna noiembrie 2017, la solicitarea făcută de către ADI ITI DD, în urma consultării mediului privat interesat în a accesa fonduri pentru prelungirea apelului 

care se încheia în septembrie 2017. 

- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și 

intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte, în special pentru domeniul eficienței 

energetice a clădirilor publice. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat 

propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în 

termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc. A fost organizată întâlnirea cu 

reprezentanții AM POR la care au participat reprezetanții UAT-urilor urbane și ai CJ Tulcea. Ca o continuare a acestor întâlniri, s-a organizat o întâlnire în 

data de 08.11.2017 cu reprezentanții CJ Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Primăria Orașului Sulina, 

Primăria Orașului Măcin, Primăria Orașului Isaccea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pentru a accentua faptul că 

pregătirea proiectelor trebuie să se urgenteze, astfel încât proiectele să poată fi depuse la termenele de închidere ale apelurilor, în același timp punându-se 

accent pe problemele întâmpinate și disponibilitatea reprezentanților ADI ITI DD, dar și cei ai ADR SE pentru a oferi sprijinul necesar.  



- în luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu Primăria Jurilovca referitoare la modificarea Programului aprobată în Comitetul de Monitorizare POR în 

ceea ce privește axa prioritară 7, cu introducerea unor noi tipuri de activități eligibile referitoare la facilitățile de acostare. În urma acestei întâlniri s-a 

concluzionat că este necesar a se solicita clarificări de la AM POR privind cheltuielile eligibile (în special cele necesare lucrărilor hidrotehnice). Astfel, ADI 

ITI DD a transmis o solicitare în acest sens către MDRAPFE.  

- în luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai APM Tulcea pentru a se lămuri în ceea ce privește eligibilitatea, dar și pașii de urmărit în 

vederea depunerei unei cereri de finanțare în cadrul priorității de investiții 3.1.B.  

- în luna decembrie 2017 au avut loc două întâlniri de lucru referitoare la prioritatea de investiții 3.1.B Eficiență energetică Clădiri Publice cu reprezentanții 

Biroului Vamal de Frontieră Tulcea, dar și la prioritatea de investiții 3.2. cu reprezentanții Serviciului de Transport Public Tulcea. 

- având în vedere că ghidurile consultative pentru axa prioritară 10 Educație au fost publicate în cursul lunii octombrie 2017, iar una dintre condiții era cea de 

încadrare în paritatea de 2600-2800 euro per participant direct la procesul educational (condiție modificată când s-au aprobat ghidurile finale), ADI ITI DD 

a făcut solicitări către Inspectoratele Școale Județene Tulcea și Constanța privind efectivele școlare, pentru a analiza dacă această sumă este acoperitoare 

pentru nevoile identificate de către UAT-uri.   

- având în vedere că apelurile pe axa 8 – domeniul Social se închideau în luna ianuarie 2018, singurul solicitant eligibil fiind Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea atât pentru grupul vulnerabil Copii, cât și pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități, în luna octombrie 2017, s-

au solicitat de către ADI ITI DD informații privind stadiul pregătirii documentelor necesare depuneriii cererilor de finanțare. Ca răspuns la această 

solicitare, DGASPC Tulcea a confirmat că pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități vor reuși să se încadreze în termenele apelului deschis, însă în 

ceea ce privește Grupul vulnerabil Copii, există probleme referitoare la terenuri disponibile pentru a efectua investițiile, nereușind să se încadreze în termen. 

Totodată, pentru acest grup vulnerabil, au precizat că problema este la nivel național, întârzieri fiind pentru toți solicitanții eligibili. Astfel, apelul s-a 

prelungit la sfârșitul lunii decembrie 2017 până la data de 30.03.2018.  

- s-au demarat discuții privind posibilitatea deschiderii a două ambulatorii în Babadag și Sulina în locul spitalelor închise în urma reformei sănătății din 2011 

în urma solicitărilor făcute de reprezentanții acestor două primării. Astfel, s-a lucrat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea la un memoriu 

justificativ privind oportunitatea și necesitatea acestor două investiții, dar și posibilitatea finanțării acestora prin Programul Operațional Regional, inclusiv 

posibile modificări de Program pentru a putea realiza aceste investiții clar specificate în SIDDDD. Astfel, în urma transmiterii de către CJ Tulcea a 

memoriului către Ministerul Sănătății, s-a comunicat că acest demers va fi susținut în totalitate de către Minister, inclusiv prin promovarea unei modificări 

legislative, posibilitatea înființării de ambulatorii de sine stătătoare, precum și dezvoltarea celor existente, pentru a consolida capacitatea de îngrijire în 

regim ambulatoriu. Mai mult, privind solicitarea  referitoare la creșterea valorii maxime eligibile, această solicitare nu a primit un răspuns favorabil. Cu 

privire la faptul că în urma cartografierii realizate pentru Centrele Comunitare Integrate, nici unul nu se regăsește în teritoriul ITI Delta Dunării, s-a sugerat 

că este obiectul unei solicitări către AM POR.  

- în luna decembrie 2017, s-a transmis către AM POR propunerea ADI ITI DD referitor la grila ETF aplicabilă priorității de investiții 2.2. ITI, în urma 

introducerii unor noi domenii de activitate eligibile, ținând cont de specificul teritoriului, dar și de domeniile prioritare SIDDDD. Pentru a fi deschis apelul 

pe prioritatea de investiții 2.2., schema de ajutor de stat trebuie aprobată de către Consiliul Concurenței. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2017, s-a acordat 

acest aviz care precizează că nu pot fi acordate ajutoare de stat pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, construcțiilor navale, fibrelor sintetice, 

sectorul transportului și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice.  

- în luna decembrie 2017, a fost transmisă către AM POR și GLF AI procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din POR spre avizare. Această 

monitorizare este clar precizată în textul SIDDDD. ADI ITI DD a făcut o propunere de procedură, însoțită de un acord de colaborare încheiat între aceasta și 

beneficiari.  

PNDR 2014-2020: 
- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM 

PNDR , AFIR si APIA, 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 deschise în perioada  de referință. 

- analiza documentelor elaborate de solicitanții eligibili (respectiv: UAT I.C. Bătianu, UAT Crisan, UAT Baia, etc) ce doresc accesarea finanțărilor 

nerambursabile din  alocarile mecanismul ITI în cadrul PNDR ramase pentru anul 2018, documente ce trebuie anexate/atașate cererilor de finanțare, analiza 



stadiului în care se află documentațiile tehnico-economice, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru PNDR privind 

condițiile de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite conditionalitățile din ghidurile dedicate ITI (PNDR - măsurile 7.2 si 7.6), constatându-se 

problemele cu care aceștia se confruntă. Ca urmare a acestor analize și pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, au fost întreprinse de către experții Asociației 

o serie de demersuri către AM PNDR în vederea pregătirii deschiderii sesiunilor  de depunere a cererilor de finanțare în anul 2018, astfel încât solicitanții să 

aibe timpul necesar obținerii tuturor avizelor necesare 

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

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

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

- sprijinirea  tuturor beneficiarilor interesați în refacerea/revizuirea documentației ce se va depune  pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD 

necesar depunerii cererilor de finanțare  in sesiunile anului 2018, precizarea modalității în care indicatorii prevăzuți în cadrul programului pot fi corelați cu 

indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc. 

POC 2014-2020: 
- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților publicate în consultare de către AM POC, 

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

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

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

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

cadrul Axei Prioritare 1. 

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

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

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

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

discuții ce au vizat în primul rând documentele de eligibilitate (sau tehnico-finaciare) pe care acești beneficiari trebuie să le depună odata cu încărcarea 

Cererii de Finanțare în sistemul informatic MySmis, măsura în care acestea pot fi pregătite până la închiderea apelului, problem pe care le întâmpină (dacă 

este cazul), etc. 

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

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

AM POC - pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acţiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI 

derulate de întrerinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele 

economice care prezintă potential de creștere. 

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

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

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

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

- postare/mediatizarea METODOLOGIEI SI CRITERIILOR FOLOSITE PENTRU SELECȚIA OPERAȚIUNILOR în cadrul POC, AP1 - CDI și AP.2 - TIC 

- 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. 

- A fost transmis/popularizat, în cursul lunii decembrie, către toți beneficiarii publici/privați, Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC, 

respectiv OI pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC 

- A fost transmis/popularizat, în cursul lunii decembrie, către toți beneficiarii publici/privați, Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC, 

respectiv OI pentru Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și 

e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE, POC, AP.2 TIC   



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. Sprijin în creionarea ideii de proiect, în conformitate cu prevederile ghidului 

solicitantului și asistență tehnică oferită pentru reprezentanții UAT Municipiul Tulcea în introducerea cererii de finanțare în sistemul informatics MySmis. 

- prezentarea oportunităților de finanțare europenaă pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul 

POCA 2014-2020, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, organizată de instituția Prefectului, județul Tulcea (în data de 07.12.2017). 

POPAM 2014-2020: 

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

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

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

- suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce 

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

ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului. 

- demararea tuturor demersurilor necesare pentru deschiderea sesiunilor blocate ca urmare a faptului că Schema de ajutor de Minimis propusă nu a fost 

acceptată de reprezentanții Comisiei Europeane cu procentul de finanțare 95% fonduri europene - 5% contribuție proprie, paritate propusă de către 

conducerea AMPOPAM si MADR. Pentru proiectele care nu au legătură cu activitatea de pescuit este obligatoriu introducerea unei Schema de Minimis dar 

cu intensitatea de finațare de 50% - 50%, conform Regulamentului 508/2014.  

- In perioada de referință, împreună cu echipa FLAG Delta Dunării  s-a lucrat la o serie de propuneri/observatii/sugestii privind viitoarea schemă de minimis, 

astfel încât să fie cât mai ușor de implementat în cadrul SDL și să fie în sprijinul viitorilor beneficiari FLAG.  

- De asemenea s-au discutat o serie de criterii de demarcare a sectorului legat de pescuit față de cel nelegat de pescuit, care trebuie aprobate prin procedură 

scrisă în cadrul CM și ulterior introduse în Program în cadrul PU4. 

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

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

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

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

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

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

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

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

depunere a proiectelor pentru beneficiarii din teritoriul ITI se apropie de final. 

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

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

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

line, descărcat de pe site.  

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

după cum urmează: 

http://www.itideltadunarii.com/


- aproximativ 123 de e-mail-uri transmise și 414 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna octombrie2017 

- aproximativ 79 de e-mail-uri transmise și 320 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna noiembrie 2017 

- aproximativ 80 de e-mail-uri transmise și 305 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna decembrie 2017 

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

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

www.itideltadunarii.com.  

 Actualizarea permanentă cu informații relevante - deschidere apeluri (POR, POC, POCA), ghiduri in consultare (variante consultative de Ghiduri ale 

solicitanților pentru POR, POPAM), ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte (lansarea cererilor de proiecte în cadrul POR, POC, POCA), 

prelungire termen încheiere Contracte de Finanțare – PNDR, calendare estimative si alocări propuse, planuri anuale de lucru, clarificări pe 

problematici identificate, răspunsuri primate de la Autoritățile de Management la diferite solicitări/spețe supuse atenției, etc – informații benefice ce pot 

determmina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de 

programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlnirile/ workshop-urile organizate pentru potențialii 

beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație, după cum urmează:  

- 28 documente publicate pe site, în luna octombrie 2017  

- 14 documente publicate pe site, în luna noiembrie 2017 

- 23 documente publicate pe site, în luna decembrie 2017 

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

- 11 articole, în luna octombrie 2017 

-   9 articole, în luna noiembrie 2017 

- 16 articole, în luna decembrie 2017 

Informări cu privire la:  

- modificarea/completarea listei domeniilor de activitate eligibile aferente AP 2, PI 2.2, 2014-2020; modificarea ghidului general POR 2014-2020 și a 

ghidului solicitantului referitor la îngrijirile spitalicești de urgență; invitații de participare la Întâlnirea de Lucru Managementul Financiar al 

Proiectelor finanțate din FEDR și FSE; publicarea instrucțiunii nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare, POR 2014-2020; 

stadiul cererilor de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020; propuneri referitoare la grila economico-tehnico-financiară pentru PI 2.2 POR 2014-

2020; emiterea unui Ordin referitor la modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementare în parteneriat; 

modificarea legislației ANAP; simplificarea evaluării, selecției și contractării la nivelul POR 2014-2020; modificarea ghidului solicitantului pentru 

reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, POR 2014-2020; modificarea ghidului solicitantului aferent AP 3, PI 3.1, Operațiunea B – Clădiri 

Publice; proiectul de OUG pentru modificarea și completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregurilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; noi condiții contractuale pentru lucrări de 

infrastructură;  

Postări/communicate publicate pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii, în perioada de referință:  

- 12 postări/communicate publicate în luna octombrie 2017 

- 8 postări/communicate publicate  în luna noiembrie 2017 

- 14 postări/communicate publicate în luna decembrie 2017 

Apariții în mass media locală și națională: 

- 94 apariții în lunile octombrie-decembrie 2017 

 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/ 

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


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

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

Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020 
<<se vor detalia elemente privind>>: 

 întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program 
Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);  

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

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

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

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

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

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

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

identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea 

economiei locale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Autoritatea de Management a unui apel dedicat pentru teritoriul ITI. 

 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 octombrie 2017: 

 PNDR - au fost acordate 4 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării 

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

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

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

 În luna noiembrie 2017: 

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

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

 POIM– a fost acordat 1 (un) AVIZ 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 decembrie 2017:  

 POIM – au fost acordate 3 AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării  

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

(octombrie-decembrie 2017), pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: 

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

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

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

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

ex. PNDR, POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la 

finanțare/respins la finanțare, contract semnat, valoarea finanțării, etc. 

 Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a întâlnirii de lucru privind managementul financiar al proiectelor finanțate prin FEDR și FSE, în 

perioada 24-25 octombrie 2017, atât în Municipiul Tulcea cât și în Orașul Sulina, alături de reprezentanți ai Autorităților de Management, ai Autorității de 

Certificare și Plată, precum și potențiali beneficiari din mediul public și privat, în cadrul căreia au fost discutate aspecte relevante în ceea ce privește legislația 

aplicabilă managementului financiar al proiectelor finanțate prin FEDR și FSE, obligațiile pe care le trebuie să le îndeplinească solicitanților publici sau 

privați în pregătirii Cererii de Finanțare, insistându-se în special pe managementul financiar al proiectelor cu finanțări europene, conținutul cererilor de 

prefinanțare/ cererilor de plată/ cererilor de rambursare, auditul în proiect ce trebuie asigurat pe perioada implementării proiectului, precum și aspecte 

relevante referitoare la managementul financiar post-implementare.  

 Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, în perioada de referință, a unei întâlniri de lucru la care au fost invitați să participe reprezentanții 

Ministerului Fondurilor Europene, respectiv Ministrul Delegat – Marius Nica, alături de reprezentanții AM POR – respectiv Luminița Zezeanu, director 

general, care au discutat cu reprezentanții autorităților publice din teritoriul ITI, respectiv: reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, reprezentanții 

Municipiului Tulcea, ai Orașelor Babadag, Sulina, Măcin și Isaccea despre proiectele pregătite/în curs de pregătire ce vor fi depuse în cadrul apelurilor 

dedicate POR 2014-2020, astfel încât să poată fi accesate alocările indicative prevăzute pentru acest mecanism. 

 Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, în data de 8 noiembrie 2017, a unei întâlniri de lucru la care au fost invitați să participe 

reprezentanții CJ Tulcea, ai administrației publice locale, potențiali beneficiari din mediul public și privat, în cadrul căreia a fost discutată situația/stadiul 

pregătirii Cererilor de Finanțare și a documentelor de eligibilitate și încadrarea în termenele de depunere lansate de AM POR.  

POIM 2014-2020: 

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

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

 participare în perioada de referință, respectiv lunile noiembrie si decembrie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la OI Transport, alături de reprezentantul 

Aeroportului Delta Dunării, referitoare la conditiile Ghidului Solicitantului pentru depunerea unei Cereri de Finanțare în conformitate cu alocările indicative 

prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea infrastructurii aeroportuare 

 Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor 

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

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

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

biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale 

acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-

Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol, Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor 

periclitate din RBDD în context international, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea, Asigurarea unui statut 

favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populaţiei de nurcă europeană.  Au fost organizate 4  intalniri in care s-au discutat inclusiv 

solicitarile de clarificari de la POIM  pentru proiectele Revizuirea planului de management si al Regulamentului ARBDD si a proiectului Sistem de 

monitorizare si modelare hidraulica in Rezervatia biosfera Deltei Dunarii. 



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

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

 Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții UAT Oraș Sulina, în vederea pregătirii  unei cereri de finanțare referitoare la mdernizarea Portului Sulina 

 Mediatizarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul reuniunii Subcomitetului Sectorial de Mediu (SCS M) aferent celei de-a șasea reuniune a Comitetului 

de Monitorizare pentru POIM 201-2020 în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante POIM - Planul 

Național de Gestionare a Deșeurilor, stadiul lansăriii apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM - progresul înregistrat față de reuniunea anterioară, portofoliul 

de proiecte pentru POIM axele 3, 4 și 5 - staadiul actul și previziuni de contractare 2018, proiecte în implementare  principalele proiecte întâmpinate de 

beneficiari în pregătirea și implementarea proiectelor la nivel de OS, previziuni privind implementarea și plăți POIM pentru axele 3, 4 și 5 pentru anul 2018, 

propuneri le reprezentanților SCS Mediu, etc. 

PNDR 2014-2020: 

 Au fost identificate probleme ale beneficiarilor publici care doresc  să depună cereri de finanțare pentru apelurile lansate de AM PNDR in anul 2018, 

respectiv sub-măsurile 7.2 si 7.6, probleme referitoare la statutul documentelor de proprietate (finalizarea documentelor) condiție prevăzută de ghidul 

solicitantului.  

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

beneficiari publici. În acest sens, au fost discutate aspecte referitoare la stadiul în care se află evaluarea cererilor de finanțare depuse de benficiari. 

 In cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul PNDR 2014-2020, în cursul  anului  2017,  au fost depuse 783 de cereri de finanțare cu o 

valoare eligibilă nerambursabilă totală de 165.694.275 euro. Aceste cereri se afla in diferite stadii de evaluare și contractare.  Situatia cererilor de 

finantare depuse pana la finele perioadei de referință  pentru  accesarea  fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe măsurile/ sub-măsurile 

din cadrul PNDR 2014-2020 este urmatoarea  : 

 sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole- Componenta vegetal (sesiune deschisă în perioada  03.05- 31.07.2017) - 122 proiecte depuse, cu o valoare eligibilă 

nerambursabilă  de 47.649.061 euro 

 sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole- Componenta zootehnic  (sesiune deschisă în perioada  03.05- 31.07.2017, prelungită până la data de 31.08.2017) - 

11 proiecte depuse cu o valoare eligibilă nerambursabilă  de 8.511.608 euro, 

 sM 4.1a - Investiții în exploatații pomicole (deschisă în 03.05.2017, prelungită până la data de 30.09.2017) – 10 proiecte depuse, cu o valoare eligibilă 

nerambursabilă 5.393.523 euro, 

 sM 4.2 (deschisă în 13.02.2017, inchisa în 12.11.2017) – 7 proiecte depuse, cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 11.489.693 euro, 

 sM 4.2a (deschisă în 13.02, inchisa în 12.11.2017) – nu au fost depuse proiecte, 

 sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri agricole (prelungită până la 30.06.2017) – 4 

proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 3.452.793 euro, 

 sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri silvice (prelungită până la 31.07.2017) – 2 

proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.462.698 euro,  

 sM 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Irigații (prelungită până la 30.09.2017) – 7 proiecte 

depuse, cu o valoare nerambursabilă de 6.798.482 euro, 

 sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (deschisă în 13.02.2017, se va închide în 12.11.2017) – 233 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă 

de 9.510.000 euro, 

 sM 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zonel rurale (deschisă în 03.05.2017, închisă in 10.05.2017 prin depasirea pragului de 200% 

valoare proiecte) – 178 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabila de 11.480.000 euro, 

 sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (prelungită până la data de 31.08.2017) – 87 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabila de 1.305.000 

euro, 

 sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (deschisă în 03.05.2017, închisă pe 31.07.2017) – 63 proiecte depuse, cu o valoare 



nerambursabila de 11.782.469 euro, 

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

31.07.2017; sM 7.6 - deschisă în 28.03.2017, închisă pe 31.07.2017) – Componenta Apă / apă uzată – 10 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 

13.204.837 euro; Componenta Infrastructură rutieră – 28 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 26.721.855 euro; Componenta Educațională – 7 

proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 2.684.356 euro; Sub-Măsura 7.6 – 14 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 4.247.900 euro 

POCU 2014-2020: 

 A fost revizuit, actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte/ fișele de proiect ce se regăsesc în  SIDD DD ca tipuri de intervenții ce pot fi 

finanțate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, urmare a întâlnirilor de lucru organizate cu potențialii solicitanți eligibili (sau în 

urma discuțiilor purtate telefonice) precum și datorită următoarelor aspecte: 

 ghidurile naționale lansate în perioada de referință au vizat în special tipuri de apeluri prin mecanism non-competitiv, nefiind posibilă elaborarea și finanțarea 

unora din proiectele din domeniile respective; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 documentele lansate în consultare s-au dovedit a fi incomplete la anumite capitole sau  anexe atașate  ghidurilor sau au prezentat informatii modificate ulterior 

(ex: ghidul final lansat pentru O.S. 3.1/3.6 – în ceea ce privește valoarea minimă a grupului țintă precum și valoarea maximă eligibilă a proiectelor)  

 Au fost transmise către Autoritatea de Management a POCU 2014-2020, adrese/solicitări referitoare în principal, la  modul de lucru între ADI ITI DD și AM 

POCU, în ceea ce privește procedura de întocmire a ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD și a lansării apelurilor dedicate în baza acestora, aspecte abordate 

în cadrul întâlnirilor de lucru derulate în cursul lunii noiembrie 2017, unde au fost dicutate următoarele probleme: 

 Calendarul estimativ al apelurilor dedicate teritoriului ITI DD, ce vor fi lansate (în consultare) de către AM POCU, în luna decembrie 2017, precum și a 

apelurilor ce vor fi lansate în anul 2018, pentru obiectivele specifice ale AP.3, AP.4, AP.6.  

 Analizarea variantei de lucru/draftului ghidului solicitantului – conditii specifice, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, întocmit pentru intervențiile din cadrul 

Obiectivelor Specifice 3.1/3.6 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare pentru șomeri și persoane inactive din 

teritoriul ITI Delta Dunării, de catre reprezentanții AM POCU; 

 Analizarea variantei de lucru/draftului ghidului solicitantului – conditii specifice dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, întocmit pentru intervențiile din cadrul  

Obiectivului  Specific 4.2 - Dezvoltare  Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI DD, de către reprezentanții  AM POCU;  

 Oportunitatea și  posibilitatea desfășurării unei întâlniri comune AM POCU/ADI ITI DD /MEN-OI POCU, în vederea analizării următoarelor aspecte 

referitoare la intervențiile ce pot fi finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI DD din AP.6 - Educație și Competențe, și anume:                                                                                                     

posibilitatea de modificare/adaptare la nevoile specifice ale comunităților școlare din teritoriul ITI DD, în special a celor din Delta Dunării,  a ghidurilor -

conditii specifice (ex: ghidul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate, inclusiv regiunea Sud Est, întocmit pentru intervențiile din cadrul Obiectivelor  Specifice 

6.3/6.5/6.6 - Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii); analizarea propunerii lansării unui ghid dedicat pentru realizarea unui model 

educațional specific comunităților Deltei Dunarii, inclusiv a unui curriculum specific acestui teritoriu; apeluri dedicate referitoare la alte intervenții specifice 

din domeniul educației (formare adulti, stagii de ucenicie și practică, etc.) ce ar putea fi finanțate din alocarea financiară dedicată teritoriului ITI DD din AP.6 



- Lansarea unor apeluri complementare apelurilor din alte programe operaționale (ex. POR) precum și a unui apel dedicat teritoriul ITI DD pentru obiectivul 

4.16 - Economie socială;  

 Transmiterea, în vederea analizării și agreării, a procedurii de monitorizare a proiectelor dedicate teritoriului ITI DD, ce vor fi finanțate din alocarile 

financiare indicative dedicate teritoriului ITI și prevăzute în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

POC 2014-2020: 

 AP.1 CDI  

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

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

intenționează să le lanseze în anul 2017.  

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

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

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

de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, POC 2014-2020, după centralizarea atât a comentarilor/ 

observațiilor primite de la potențialii solicitanți eligibili cât și a propunerilor făcute de experții Asociației. 

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

ghidului elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ" care au vizat în primul rând documentele de eligibilitate 

(sau tehnico-finaciare) pe care acești beneficiari trebuie să le depună odata cu încărcarea Cererii de Finanțare în sistemul informatic MySmis, măsura în care 

acestea pot fi pregătite până la închiderea apelului, problem pe care le întâmpină (dacă este cazul), etc. 

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

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

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

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

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

Axei Prioritare 1. 

 Acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA) în elaborarea documentelor ce trebuiesc depuse pentru obținerea 

Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: ”Cererea de avizare”,”Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se 

solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD” și anexa – ”Declarație pe propria răspundere” 

 Participarea la prima întâlnire a Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii de Sud-Est (CRI S-E), organizată în data de 26.10.2017, la Brăila, sediul 

Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Str. Anghel Saligny, nr. 24, în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate documente 

referitoare la: Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Documentul cadru 

pentru Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, 

Portofoliul scrisorilor de intenție (prezentare și aprobare) transmise de către beneficiarii eligibili care doresc să acceseze finanțări europene nerambursabile. 

Această acțiune este finanțată de către POR 2014-2020, AP.1 – Promovarea transferului tehnologic. 

 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. 

 AP. 2 TIC  

 In cursul lunii decembrie a fost  transmis , Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC, respectiv OI pentru Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea 

infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC, asupra caruia s-au facut comentarii si au fost transmise la AM POC  

 In cursul lunii decembrie a fost transmis  Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC, respectiv OI pentru Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea 

conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE, POC, AP.2 

TIC  . S-a realizat o analiza a unitatilor de invatamant situate in teritoriul ITI si care ar putea beneficia de un proiect . 

POPAM 2014-2020: 



 A fost elaborat și publicat pe site-ul www.ampeste.ro, pentru consultare, proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea schemei de ajutor de minimis 

„Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operaţional pentru 

Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020. Ordinul instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate prin Programul Operaţional 

pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, 

denumită în continuare schemă, finanțate în cadrul Măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea 

prevederilor următoarelor acte normative: a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare; b) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al 

Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis 

acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general; c) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 

1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului; 

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, respectiv: 

- linii de finanțare deschise: apel retrospectiv IP1/2015, apel retrospectiv IP2/2015, apel retrospectiv IP3/2015, apel retrospectiv IP4/2015, apel retrospectiv 

IP5/2015, apel retrospectiv IP6/2015, apel retrospectiv IP7/2015, CP6/2017 more, CP6/ less, IP9/2017 

- linii de finanșare în consultare: CP7/2017 more, CP7/2017 less 

- linii de finanțare închise: CP1/2017 more,  CP1/2017 less, CP5/2017, IP3/2016, IP4/2016, IP5/2016, IP1/2015, IP2/2015, IP7/2017, CP4/2017, IP6/2016, 

POCA/111/1/1 (CP2/2017), POCA/113/2/3 (CP3/2017) 

 Elaborarea de comentarii/observații pentru ghidurile lansate de Autoritatea de management a POCA 2014-2020 în consultare publică, respectiv ghidul 

CP7/2017 less și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul instituției în vederea inserării acestora în documentele finale. 

 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, etc. 

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

POR 2014-2020:  

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

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

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

în această perioadă de referință.  

 În urma demersurilor întreprinse de reprezentanții Asociației ITI Delta Dunării către instituțiile abilitate, Autoritatea de Management a Programului 

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

intermediul acestui program, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice, s-a aprobat modificarea de Program în cadrul 

Comitetului de Monitorizare POR 

 S-a aprobat modificarea de Program în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, prin introducerea axei prioritare 13, ghidul specific urmând a fi publicat spre 

consultare. Astfel, această nouă linie de finanțare vine în ajutorul orașelor clasificate ca orașe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt cele patru 

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

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

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

http://www.itideltadunării.com/poca


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

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

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

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

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

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

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

turismului, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc. Referitor la transportul public 

naval, ideea de proiect a fost aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean la sfârșitul lunii decembrie 2017.  

 S-au organizat întâlniri de lucru în datele de 25.10.2017, 26.10.2017 și 30.10.2017, la sediile primăriilor din mediul urban din teritoriul ITI Delta Dunării, și 

anume UAT Orașul Măcin, UAT Orașul Isaccea, UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Sulina, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR 

din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-urilor pentru a discuta aspecte referitoare la stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de 

finanțare, probleme întâmpinate, termene estimate de depunere, etc.  

 S-au organizat întâlniri de lucru în datele de 18.10.2017 și 27.10.2017, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, la care au participat coordonatorul ITI alături 

de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a 

cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene 

 Transmiterea către AM POR a solicitărilor de prelungire a apelurilor deschise pe prioritățile de investiții 5.1. și 5.2. în urma solicitărilor venite din partea 

UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Isaccea și UAT Comuna Chilia Veche susținute de imposibilitatea depunerii la timp a cererilor de finanțare în lipsa 

avizelor necesare, care erau pe punctul de a fi obținute. S-a obținut prelungirea apelului pe 5.1., reușind, ca până la noul termen de închidere, să se depună 

toate proiectele pregătite.  

 S-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. De 

asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre deschiderea apelului pe prioritatea de investiții 2.2., noua 

listă de domenii de activitate eligibile aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, informații privind completarea documentelor anexă cererilor de 

finanțare, dar și a cererilor de finanțare în cadrul apelului deschis pentru prioritatea de investiții 2.1.A Microîntreprinderi, apel ce s-a închis în luna noiembrie 

2017, la solicitarea făcută de către ADI ITI DD, în urma consultării mediului privat interesat în a accesa fonduri pentru prelungirea apelului care se încheia în 

septembrie 2017. 

 Întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și 

intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte, în special pentru domeniul eficienței 

energetice a clădirilor publice. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile 

de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor 

deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc. A fost organizată întâlnirea cu reprezentanții AM POR la care 

au participat reprezetanții UAT-urilor urbane și ai CJ Tulcea. Ca o continuare a acestor întâlniri, s-a organizat o întâlnire în data de 08.11.2017 cu 

reprezentanții CJ Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Primăria Orașului Sulina, Primăria Orașului Măcin, 

Primăria Orașului Isaccea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pentru a accentua faptul că pregătirea proiectelor trebuie să se 

urgenteze, astfel încât proiectele să poată fi depuse la termenele de închidere ale apelurilor, în același timp punându-se accent pe problemele întâmpinate și 

disponibilitatea reprezentanților ADI ITI DD, dar și cei ai ADR SE pentru a oferi sprijinul necesar.  

 În luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu Primăria Jurilovca referitoare la modificarea Programului aprobată în Comitetul de Monitorizare POR în ceea 

ce privește axa prioritară 7, cu introducerea unor noi tipuri de activități eligibile referitoare la facilitățile de acostare. În urma acestei întâlniri s-a concluzionat 

că este necesar a se solicita clarificări de la AM POR privind cheltuielile eligibile (în special cele necesare lucrărilor hidrotehnice). Astfel, ADI ITI DD a 

transmis o solicitare în acest sens către MDRAPFE.  

 În luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai APM Tulcea pentru a se lămuri în cee ace privește eligibilitatea, dar și pașii de urmărit în 

vederea depunerei unei cereri de finanțare în cadrul priorității de investiții 3.1.B.  



 În luna decembrie 2017 au avut loc două întâlniri de lucru referitoare la prioritatea de investiții 3.1.B Eficiență energetică Clădiri Publice cu reprezentanții 

Biroului Vamal de Frontieră Tulcea, dar și la prioritatea de investiții 3.2. cu reprezentanții Serviciului de Transport Public Tulcea. 

 Având în vedere că ghidurile consultative pentru axa prioritară 10 Educație au fost publicate în cursul lunii octombrie 2017, iar una dintre condiții era cea de 

încadrare în paritatea de 2600-2800 euro per participant direct la procesul educational (condiție modificată când s-au aprobat ghidurile finale), ADI ITI DD a 

făcut solicitări către Inspectoratele Școale Județene Tulcea și Constanța privind efectivele școlare, pentru a analiza dacă această sumă este acoperitoare pentru 

nevoile identificate de către UAT-uri.   

 Având în vedere că apelurile pe axa 8 – domeniul Social se închideau în luna ianuarie 2018, singurul solicitant eligibil fiind Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Tulcea atât pentru grupul vulnerabil Copii, cât și pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități, în luna octombrie 2017, s-a 

solicitat de către ADI ITI DD informații privind stadiul pregătirii documentelor necesare depuneriii cererilor de finanțare. Ca răspuns la această solicitare, 

DGASPC Tulcea a confirmat că pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități vor reuși să se încadreze în termenele apelului deschis, însă în cee ace 

privește Grupul vulenrabil Copii, există probleme referitoare la terenuri disponibile pentru a efectua investițiile, nereușind să se încadreze în termen. Totodată, 

pentru acest grup vulnerabil, au precizat că problema este la nivel national, întârzieri fiind pentru toți solicitanții eligibili. Astfel, apelul s-a prelungit la 

sfârșitul lunii decembrie 2017 până la data de 30.03.2018.  

 S-au demarat discuții privind posibilitatea deschiderii a două ambulatorii în Babadag și Sulina în locul spitalelor închise în urma reformei sănătății din 2011 în 

urma solicitărilor făcute de reprezentanții acestor două primării. Astfel, s-a lucrat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea la un memoriu 

justificativ privind oportunitatea și necesitatea acestor două investiții, dar și posibilitatea finanțării acestora prin Programul Operațional Regional, inclusiv 

posibile modificări de Program pentru a putea realiza aceste investiții clar specificate în SIDDDD. Astfel, în urma transmiterii de către CJ Tulcea a 

memoriului către Ministerul Sănătății, s-a comunicat că acest demers va fi susținut în totalitate de către Minister, inclusiv prin promovarea unei modificări 

legislative, posibilitatea înființării de ambulatorii de sine stătătoare, precum și dezvoltarea celor existente, pentru a consolida capacitatea de îngrijire în regim 

ambulatoriu. Mai mult, privind solicitarea  referitoare la creșterea valorii maxime eligibile, această solicitare nu a primit un răspuns favorabil. Cu privire la 

faptul că în urma cartografierii realizate pentru Centrele Comunitare Integrate, nici unul nu se regăsește în teritoriul ITI Delta Dunării, s-a sugerat că este 

obiectul unei solicitări către AM POR.  

 În luna decembrie 2017, s-a transmis către AM POR propunerea ADI ITI DD referitor la grila ETF aplicabilă priorității de investiții 2.2. ITI, în urma 

introducerii unor noi domenii de activitate eligibile, ținând cont de specificul teritoriului, dar și de domeniile prioritare SIDDDD. Pentru a fi deschis apelul pe 

prioritatea de investiții 2.2., schema de ajutor de stat trebuie aprobată de către Consiliul Concurenței. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2017, s-a acordat 

acest aviz care precizează că nu pot fi acordate ajutoare de stat pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, construcțiilor navale, fibrelor sintetice, sectorul 

transportului și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice.  

 În luna decembrie 2017, a fost transmisă către AM POR și GLF AI procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din POR spre avizare. Această 

monitorizare este clar precizată în textul SIDDDD. ADI ITI DD a făcut o propunere de procedură, însoțită de un acord de colaborare încheiat între aceasta și 

beneficiari.  

 În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul POR 2014-2020, în cursul  anului  2017, la 11.12.2017,  au fost depuse 157 de cereri de finanțare cu o 

valoare totală de 361,84 mil. lei. Aceste cereri se află în diferite stadii de evaluare și contractare.  Situația cererilor de finanțare depuse până la 11.12.2017  

pentru  accesarea  fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea: 

 2.1.A – Microîntreprinderi: 150 proiecte depuse, în valoare totală de 165,78 mil. lei, din care 4 au fost respinse, iar 146 proiecte în valoare totală de 118,29 

mil. lei se află în proces de evaluare, selecție, contractare 

 5.1. – Patrimoniu cultural: 3 proiecte depuse, în valoare totală de 32,14 mil. lei, toate trei se află în proces de evaluare, selecție, contractare. 

 6.1. – Drumuri județene: 4 proiecte depuse, în valoare totală de 163,92 mil. lei, toate patru se află în proces de evaluare, selecție, contractare. 

 

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR 

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

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



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

solicitat acest lucru. 

 Participarea experților/coordonatorului (după caz) din cadrul Asociației ADI ITI DD Comitetele de Monitorizare organizate de Autoritățile de Management a 

Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează: 

 

 10 octombrie 2017 – CM POR 2014-2020 

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POR 2014-2020, au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: Stadiul implementării POR 2014 - 

2020 pe fiecare axă prioritară (apeluri de  proiecte lansate, proiecte depuse/ aprobate/ contractate, probleme întâmpinate,  ţinte de absorbţie, măsuri de 

simplificare,  plan de acţiuni), Modificarea  Programului  Operațíonal Regional  2014-2020, Modificarea alocărilor financiare la nivel regional ca urmare 

a  modificării  POR, Modificarea Listei sectoarelor de activitate eligibile, apel dedicat    zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării, Prioritatea 

de investiţie  2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor 

 14 noiembrie 2017 – CM POCA 2014-2020 
În cadrul celei de-a șasea reuuniune a Comitetului de Monitorizare POCA 2014-2020, au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: stadiul 

implementării POCA la 31 octombrie 2017, stadiul implementării Strategiei pentru Consolidarea Capacității Administrative (SCAP) și a Strategiei 

privind mai buna reglementare (SMBR), stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, etc. 

 15 noiembrie 2017 – CM POCU 2014-2020 - în cadrul căruia au fost abordate următoarele probleme: informare privind stadiul îndeplinirii deciziilor CM 

POCU, prezentarea propunerilor de modificare a Programului Operațional Capital Uman, prezentarea stadiului implementării POCU de la ultimul Comitet de 

Monotorizare până în prezent, situația lansărilor din anul 2017; stadiul evaluării, selecției și contractării proiectelor depuse fie prin mecanism competitiv, fie 

depuse prin mecanism non-competitiv (inclusiv implementarea AP.7); stadiul proiectelor non-competitive (Proiectul non-competitiv Integrarea tinerilor 

NEETs – stadiul implementării), calendarul lansărilor; stadiul privind implementarea Opțiunilor de Costuri Simplificate în cadrul programului; riscul de 

dezangajare automată, prezentarea măsurilor întreprinse la nivelul Autorității de Management în vederea accelerării implementării POCU 2014-2020. 

 15 noiembrie 2017 – CM POPAM 2014-2020  
La lucrările celei de a IV-a reuniuni a CM POPAM 2014-2020, a participat în calitate de invitat special domnul Secretar de Stat în Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Dănuţ Alexandru POTOR. Comisia Europeană a fost reprezentată de către doamna Fabrizia BENINI, șeful Unității 

pentru România din cadrul DG MARE și de către domnul Cristian BADIU - desk officer pentru România. Unitatea FARNET a fost reprezentată de către 

doamna Simona PASCARIU - expert geografic. La acest CM care au fost discutate urmatoarele aspecte: prezentarea stadiului implementării POPAM 

2014-2020, prezentarea stadiului de implementare al PSNMA 2014-2020 precum și prezentarea oportunităţii modificării POPAM 2014-2020 în 

contextul accelerării absorbției și implicit a minimizării riscului de dezangajare în 2018. Din prezentarea făcută, intitulată „Evoluția implementării 

POPAM iulie 2017 versus octombrie 2017” s-a observat o creștere semnificativă a plăților și a nr. de contracte semnate de către AM si a fost menționat 

faptul că MADR a fost desemnat Autoritate de Management pentru POPAM de-abia pe data de 7 august 2017 și că bugetul total POPAM 2014-2020 

este de 223.709.082 euro. De asemenea a fost prezentat și subiectul Schemei de minims doar ca discuție informală, urmând a fi pus la dispoziția 

membrilor comitetului de monitorizare împreună cu criterii clare de selecție. Această schemă de minimis, dacă va fi pusă în aplicare, va trebui aprobată 

prin comitetul de monitorizare. 

 16-17 noiembrie 2017 – Reuniunea anuală pentru 2015 și 2016 a Comisiei Europene cu Autoritățille de Management din România 
Participarea coordonatorului ADI ITI Delta Dunării, la Reuniunea anuală pentru 2015 și 2016 a Comisiei Europene cu Autoritățille de Management 

din România, organizată în comun de DG Regio și DG Employment cu statele membre, în cadrul căreia au fost analizate performanțele fiecărui 

Program Operațional, stadiul implementării PO 2014-2020, procesul de închidere a exercițiului financiar 2007-2013, Politica de Coeziune post 2014-

2020, etc. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate de către coordonatorul Asociației, materiale privind stadiul / implementarea proiectelor aferente 

ADI ITI în contextul coordonării fondurilor ESI cu alte programe UE și naționale. 

 20 noiembrie 2017 – CM POC 2014-2020 
În cadrul celei de-a doua reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POC 2014-2020, au fost dezbătute și discutate următoarele aspecte: stadiul 

implementării POC 2014-2020, stadiul evaluării proiectelor depuse, stadiul contractelor aflate în implementare și al plăților efectuate, calendarul de 



lansări actualizat, instrumente financiare implementate prin POC 2014-2020,  propunerea de modificare de program POC 2014-2020, prin procedură 

scrisă, privind beneficiarul eligibil aferent Acțiunii 2.1.1 - POC 2014-2020, etc. 

 23 noiembrie 2017 – Reuniunea SUBCOMITETULUI SECTORIAL DE MEDIU (SCS M) aferent celei de-a VI-a reuniuni a COMITETULUI de 

MONITORIZARE pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020 
În cadrul reuniunii Subcomitetului Sectorial de Mediu (SCS M) aferent celei de-a șasea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 201-2020 

au fost discutate aspecte referitoare la: stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante POIM - Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, stadiul 

lansăriii apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM - progresul înregistrat față de reuniunea anterioară, portofoliul de proiecte pentru POIM axele 3, 4 și 5 

- staadiul actul și previziuni de contractare 2018, proiecte în implementare  principalele proiecte întâmpinate de beneficiari în pregătirea și 

implementarea proiectelor la nivel de OS, previziuni privind implementarea și plăți POIM pentru axele 3, 4 și 5 pentru anul 2018, propuneri le 

reprezentanților SCS Mediu, etc. 

 24 noiembrie 2017 - COMITET NAȚIONAL de COORDONARE al REȚELEI NAȚIONALE de DEZVOLTARE RURALĂ 

În cadrul Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la  care ADI ITI DD a participat în calitate de membru, au fost 

prezentate și discutate următoarele aspecte: stadiul implementării Planului Multianual de Acțiune (PMA) al RNDR, Regulamentul  de organizare şi  

funcţionare al CNC-RNDR, constituirea GLT-urilor și alegerea coordonatorilor fiecărui GLT, având în vedere faptul că România va prelua președinția 

UE în anul 2019, RNDR din România  urmează  să-și  desfășoare activitățile în strânsă  colaborare cu Comisia Europeană și cu instituțiile de la 

Bruxelles. Menționăm că, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din România  este constituită și își defășoară activitatea  conform art.68 din 

Regulamentul CE nr. 1698/2005 și Regulamentului CE nr. 1305/2013 și are drept scop integrarea abordărilor organizațiilor și administrațiilor implicate 

în dezvoltarea rurală din România, în vederea unei mai bune abordări în domeniul agricol, forestier, mediu social-economic și mai buna înscriere în 

dinamicile /contextele teritoriale, a proiectelor  finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Rețeaua Națională de Dezvoltare 

Rurală este un instrument de lucru (conform Reg. UE 1305/2013) la dispoziția membrilor și a persoanelor interesate de agricultură si dezvoltarea rurală 

și un partener  activ de interacțiune cu celelalte rețele naționale rurale din statele membre ale Uniunii Europene și în permanentă legătura cu Rețeaua 

Europeană de Dezvoltare Rurală. 

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

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

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

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

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

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

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

<< se vor elabora >> : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MySmis) 

http://www.itideltadunarii.com/


 Întârzieri în obținerea avizelor necesare (de la cultură, mediu etc.) depunerii proiectelor astfel încât solicitanții să se poată încadra 

în termenele prevăzute de apelurile deschise. Nedepunerea proiectelor și închiderea apelurilor cu posibilitatea de a nu mai fi 

deschise. Astfel, riscul deazngajării de fonduri crește. ADI ITI DD încearcă să ajute solicitanții pentru a depune proiectele la timp 

și întreprinde toate demersurile necesare astfel încât apelurile să se prelungească sau să se redeschidă. 

 Lipsa personalului specializat în cadrul UAT-urilor din teritoriul ITI, ceea ce duce la scrierea și depunerea proiectelor cu 

dificultate.  

 Întârzieri în ceea ce privește încheierea contractelor de proiectare, necesare pentru a întocmi documentele anexă cererilor de 

finanțare (Studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții), datorate în special desfășurării procedurilor de 

achiziție publică (termene de depunere destul de mari, subestimarea valorii contractelor, anularea procedurilor, nedepunerea de 

oferte, ofertele depuse neconforme etc.). Încheierea contractelor de proiectare cu întârziere duce și la întârzierea depunerii și 

scrierii efective a proiectelor, ducând la imposibilitatea încadrării în termenele apelurilor deschise. 

 Planificarea defectuoasă a investițiilor din cadrul UAT-urilor, astfel încât, de exemplu, să nu fie previzionate în bugetul instituției 

sumele necesare achiziționării/actualizării studiilor impuse de ghidurile specifice. 

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

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

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

reglementa parțial/total problemele identificate. 

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

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

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

Monitorizare și evaluare, din cadrul SIDD DD. 

 


