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GESTIONAREA ALOCĂRII DE PESTE 1 MILIARD DE EURO PENTRU 

TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII PE PILONI ȘI DOMENII: 

1,2 mld. € 

125 mil.€ 

250 mil.€ 

514 mil.€ 

123 mil.€  

182 mil.€ PILONUL V – 317 proiecte 

PILONUL III – 51 proiecte 

PILONUL II – 1.142 proiecte 

PILONUL I – 45 proiecte 

PILONUL IV – 82 proiecte 

15 proiecte pe domeniul BIODIVERSITATE ȘI MANAGEMNTUL ECOSISTEMULUI:  
      1 proiect investiții în echipamente de recuperare deșeuri 
      1 proiect marcare și semnalizare zone strict protejate 
      3 proiecte refacere sisteme ecologice prin decolmatare 

      10 studii pentru conservarea biodiversității 

20 proiecte pe domeniul EFICIENȚĂ ENERGETICĂ:  
2 proiecte modernizare sistem iluminat public Tulcea și Babadag 
3 proiecte modernizare transport public de călători Tulcea și Isaccea 
9 clădiri publice eficientizate energetic 

6 proiecte eficientizare energetică a 21 blocuri TL (12), Isaccea (2), Babadag (7)  
 

10 proiecte pe domeniul GESTIONAREA RISCULUI ÎN CAZ DE DEZASTRE:  
4 proiecte IGSU nivel național dotări situații de urgență 
5 proiecte dotări situații de urgență depuse de UAT-uri din Delta Dunării 
1 proiect major al ANAR pe zona de coastă Marea Neagră 

183 proiecte pe domeniul TURISM:  
146 unități cazare noi sau modernizate 
20 infrastructuri turistice: porturi, aquapark, ambarcațiuni agrement 
3 proiecte privind revitalizarea orașelor mici 
14 proiecte punere în valoare patrimoniu cultural 

21 proiecte pe domeniul PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ:  
4 proiecte adăposturi pescărești 
1 strategie de dezvoltare locală FLAG Delta Dunării 
1 studiu privind noi resurse piscicole 

13 proiecte de acvacultură 
2 fabrici procesare pește 

938 proiecte pe domeniul AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ:  
17 ferme înființate și/ sau modernizate producție și comercializare agricolă 
24 proiecte modernizare drumuri agricole, silvice și străzi 
401 proiecte Tineri Fermieri 

12 proiecte modernizare și reabilitare infrastructură de irigații 
266 ferme mici consolidate și modernizate 
69 afaceri mici non agricol 
115 proiecte modernizare și dotare cu utilaje a fermelor 
5 proiecte Strategii de Dezvoltare Locală GAL-uri 

29 proiecte privind conservarea patrimoniului și tradițiilor din mediul rural 

Protejarea Mediului și Resurselor Naturale 

Îmbunătățirea Economiei 

Îmbunătățirea Conectivității 

26 proiecte pe domeniul TRANSPORT:  
1 proiect major POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE 
1 proiect elaborare PT + SF Drum Expres Brăila Tulcea 
6 proiecte de modernizare drumuri județene 

11 drumuri modernizate din zona rurală deltaică 
2 proiecte de modernizare Aeroport Delta Dunării Tulcea 
5 porturi modernizate Tulcea (2), Sulina (1) și Isaccea (2)  

25 proiecte pe domeniul TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR:  
25 proiecte de investiții în sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor 
 

Asigurarea Serviciilor Publice 

15 proiecte pe domeniul ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE:  
1 proiect pregătire cerere de finanțare sistem apă și apă uzată jud. Tulcea 
14 proiecte înființare/ extindere/ modernizare rețele apă și apă uzată rural 
  

Promovarea Eficienței, Accesibilității și  
Sustenabilității 

6 proiecte pe domeniul CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT  
DE PROGRAM:  

2 proiecte pentru funcționarea ADI ITI DD și implementarea SIDD DD  
4 proiecte privind consolidarea capacității administrative la nivel local 

311 proiecte pe domeniul COMPETITIVITATE:  
311 proiecte de dezvoltarea mediului privat prin diversificarea afacerilor 
și creșterea competitivității (achiziție utilaje, linii producție, etc.)  

2 proiecte pe domeniul MANAGEMENTUL DEȘEURILOR:  
1 proiect major faza a II SMID jud. Tulcea 
1 proiect servicii colectare deșeuri de la populație si agenți economici 
  7 proiecte pe domeniul SĂNĂTATE:  
1 proiect reabilitare și extindere SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA 
3 proiecte de modernizare UPU și ambulatorii 
3 proiecte de dotare a sistemului sanitar în zona Deltei Dunării 

43 proiecte pe domeniul EDUCAȚIE:  
17 școli reabilitate, modernizate și dotate 
4 licee tehnologice reabilitate, modernizate și dotate 
11 grădinițe și creșe reabilitate, modernizate și dotate 

11 parteneriate între școli și agenți economici pentru stagii de practică 
  15 proiecte pe domeniul INCLUZIUNE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ:  
4 proiecte de dezinstituționalizare a copiilor și persoanelor cu dizabilități 
11 proiecte privind furnizarea de servicii sociale, medicale și formarea 
profesională a adulților 

  

1.637 proiecte contractate – 1,2 mld. €   


