
 

 

Ateliere de lucru organizate de echipa ADI ITI Delta Dunării în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 

 

  

 

10.02.2022 

Atelier de lucru „Intervenția mecanismului ITI în teritoriu și oportunități de finanțare în exercițiul financiar 2021-2027_ 
UAT Orașul Sulina  

                    Tematica:   Analiza unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI și         
identificarea unor soluții pentru remedierea acestora 

                                            Analiza necesarului de investiții din sectorul public și oportunități de finanțare  pentru exercițiul financiar 2021-2027 

                                            Examinare privind inițiativa privată și detalierea oportunităților de finanțare oferite de exercițiul financiar 2021-2027     
pentru mediul privat 

                                          Identificarea tipurilor de investiții finanțate din surse non-ITI la nivel local 

agenda atelier de lucru - Sulina_10-02-2022 

 

22.02.2022  

Atelier de lucru_ Intervenția mecanismului ITI în teritoriu și oportunități de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-
2027_UAT Corbu 

Tematica:    Analiza unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI și         
identificarea unor soluții pentru remedierea acestora 

                   Analiza necesarului de investiții din sectorul public și oportunități de finanțare  pentru exercițiul financiar 2021-2027 

Examinare privind inițiativa privată și detalierea oportunităților de finanțare oferite de exercițiul financiar 2021-2027 
pentru mediul privat 

Identificarea tipurilor de investiții finanțate din surse non-ITI la nivel local 

agenda atelier de lucru - Corbu - 22-02-2022 

 

22.02.2022 

Atelier de lucru_ Intervenția mecanismului ITI în teritoriu și oportunități de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-
2027_UAT Consiliul Județean Constanța  

Tematica:   Analiza unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI și 
identificarea unor soluții pentru remedierea acestora 

Analiza necesarului de investiții din sectorul public și oportunități de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027 

Identificarea tipurilor de investiții finanțate din surse non-ITI la nivel local 

agenda - atelier de lucru -CJ Cta - 22-02-2022 

 

24.02.2022  

Atelier de lucru _ Intervenția mecanismului ITI în teritoriu și oportunități de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027 
_UAT Municipiul Tulcea  

Tematica:   Analiza unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI și    
identificarea unor soluții pentru remedierea acestora 

                   Analiza necesarului de investiții din sectorul public și oportunități de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027 

                   Identificarea tipurilor de investiții finanțate din surse non-ITI la nivel local 

agenda-atelier de lucru-uat municipiul Tulcea-24-02-2022 

 

http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/01.agenda%20atelier%20de%20lucru%20-%20Sulina_10-02-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/02.agenda%20atelier%20de%20lucru%20-%20Corbu%20-%2022-02-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/03.%20agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-CJ%20Cta%20-%2022-02-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/04.agenda-atelier%20de%20lucru-uat%20municipiul%20Tulcea-24-02-2022.pdf


17.03.2022  

Atelier de lucru_ Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate în cadrul Programului pentru Acvacultură și Pescuit – 
etapa de programare 2021-2027 

Tematica:    Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate în cadrul Programului pentru Acvacultură și Pescuit – etapa de 
programare 2021-2027 

  Examinare privind inițiativa privată și detalierea oportunităților de finanțare oferite de exercițiul financiar 2021-2027  
pentru mediul privat 

agenda- atelier de lucru_popam -17-03-2022 

 

19.04.2022  

Atelier de lucru_ „Analiza posibilităților de finanțare în sectorul public - zona de dezvoltare locală - Programul Operațional 
pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020  

Tematica:    Analiza posibilităților de finanțare în sectorul public - zona de dezvoltare locală, Programul Operațional pentru Pescuit 
și  Afaceri Maritime 2014-2020  

agenda - atelier de lucru_popam -19-04-2022 

 

21.04.2022 

Atelier de lucru_PNS Înființarea de mici afaceri agricole în mediul rural din alocarea PNS 2023-2027 pentru Strategiile de 
Dezvoltare Locală  

Tematica:   Oportunități de finanțare pe segmentul non agricol în mediul rural 

                 Modul de abordare și adaptarea strategiilor GAL la acest tip de investiții  

                    Analiza unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor și identificarea de soluții pentru remedierea     
acestora 

agenda - atelier de lucru -pns_ 21-04-2022 

 

29.04.2022 

Atelier de lucru – POCU „Implementarea proiectelor POCU 2014-2020 în teritoriul ITI Delta Dunării” 

Tematica:  Analiză cu privire la deciziile Autorității de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, în cazul     
proiectelor implementate în teritoriul ITI Delta Dunării fără aviz de conformitate 

Expunerea unor eventuale probleme întâmpinate în implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI și  
identificarea unor soluții pentru remedierea acestora 

agenda - atelier de lucru -pocu- 29-04-2022 

 

11.05.2022  

Atelier de lucru_POCU „Dificutăți în implementarea proiectelor POCU 2014-2020 derulate în teritoriul ITI, cauze și soluții” 

Tematica: Expunerea și analiza problemelor cu privire la identificarea, selectarea și menținerea grupul țintă în cadrul activităților din  
proiect  

Inițiativa privată și detalierea oportunităților de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027 

agenda - atelier de lucru -pocu-11.05.2022 

 

30.05.2022 

Atelier de lucru – POCU „Impactul proiectelor POCU 2014-2020 în teritoriul ITI” 

Tematica: Dialog interactiv privind implementarea proiectelor POCU 2014-2020 în teritoriul ITI 

POCU – Axa prioritară 9 dedicată sprijinului refugiaților din Ucraina 

Oportunități de finanțare prin mecanismul ITI DD pentru noul exercițiu financiar 2021-2027 

agenda - atelier de lucru - pocu -30-05-2022 

 

http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/05.agenda-%20atelier%20de%20lucru_popam%20-17-03-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/06.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru_popam%20-19-04-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/07.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-pns_%2021-04-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/08.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-pocu-%2029-04-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/09.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-pocu-11.05.2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/10.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-%20pocu%20-30-05-2022.pdf


31.05.2022 

Atelier de lucru – UAT urban _ Smart City/digitalizare/proiecte inovative-exemple de aplicații soft și integrare cu servicii de 
interes public 

Tematica: Sistem Informațional Geografic pentru digitalizarea activității departamentelor de urbanism în teritoriul ITI și eliberarea 
electronică a avizelor și autorizațiilor 

Managementul inteligent al parcărilor și managementul traficului 

Building information modeling (BIM) în planificarea urbană 

Digitalizare, Inovare, Investiții Smart City și Inteligență artificială 

agenda - atelier de lucru_smart city-31-05-2022 

 

09.06.2022  

Atelier de lucru „Intervenția mecanismului ITI în teritoriu”_UAT Comuna Istria  

Tematica:   Impactul proiectelor implementate în teritoriul ITI Delta Dunării 

                  Prezentarea oportunităților de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027 

                  Analiza posibilităților de intervenție în infrastructura locală a comunei Istria 

agenda - atelier de lucru - uat istria-09 - 06 - 2022 

 

15.06.2022  

Atelier de lucru POC_ „Bandă largă în teritoriul necontinental al RBDD” 

Tematica:  Bandă Largă, NGN, NGA - Definiție și rol 

                  Implementarea proiectelor de bandă largă , rețele acces internet  

                Bandă Largă pentru ITI 

                Modalități de asigurare a nevoii de conectivitate, cu finanțare din fonduri europene sau din sursă guvernamentală 

agenda - atelier de lucru -poc_banda larga_ 15-06-2022 

 

08.07.2022  

Atelier de lucru POR 2014-2020 „ Necesități de dezvoltare în teritoriul ITI Delta Dunării - Creșterea gradului de acoperire 
cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil – persoane cu dizabilități” 

Tematica: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil – persoane cu dizabilități  

 

 

04.07.2022 

Atelier de lucru_POR 2014-2020 „ Implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-
2020”_UAT Orașul Isaccea  

Tematica: Dialog interactiv privind implementarea proiectelor cu finanțare prin mecanismul ITI - beneficiar U.A.T. Orașul Isaccea 

agenda - atelier de lucru - por-uat isaccea-04- 07 - 2022 

 

12.08.2022  

Atelier de lucru_POCU „Formarea profesională a adulților prin participarea în procesul de învăţare pe tot parcursul vieții” 

Tematica: Expunerea și analiza aspectelor ce vizează gradul de ocupare și creșterea interesului  adulților  prin participarea în procesulde 
învățare pe tot   parcursul vieții, în cadrul Programului Operațional  Capital Uman 2014-2020 

                 Inițiativa publică/privată și detalierea oportunităților de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027 

agenda - atelier de lucru -pocu-12-08-2022 

 

 

http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/11.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru_smart%20city-31-05-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/12.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-%20uat%20istria-09%20-%2006%20-%202022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/13.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-poc_banda%20larga_%2015-06-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/15.agenda%20-%20atelier%20de%20lucru%20-%20por-uat%20isaccea-04-%2007%20-%202022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/16.agenda%20-%20aelier%20de%20lucru%20-pocu-12-08-2022.pdf


25.08.2022 

Atelier de lucru PNS_PNDR_LEADER_ Proiecte integrate / proiecte inovative la nivelul comunităților din teritoriul GAL 
Razim / ITI Delta Dunării 

Tematica: Expunerea și analiza aspectelor ce vizează nevoile comunităților rurale din teritoriile GAL 

  Inițiativa publică/privată și detalierea oportunităților de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027 

agenda -atelier lucru-pndr -25-08-2022 

 

02.09.2022  

Atelier de lucru_POIM 2014-2020 „Stadiul cererii de finanțare – Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul Tulcea”, SC Aquaserv SA Tulcea  

Tematica: Dialog interactiv privind implementarea proiectelor SC Aquaserv SA Tulcea în teritoriul ITI  

                 Oportunități de finanțare prin mecanismul ITI Delta Dunării pentru noul exercițiu financiar 2021-2027  

agenda-atelier de lucru -poim_aquaserv-02-09-2022 

 

09.09.2022  

Atelier de lucru_PNDR_PNS „Proiecte integrate / proiecte inovative la nivelul comunităților din teritoriul ITI Delta Dunării/ 
GAL” 

Tematica: Expunerea și analiza aspectelor ce vizează nevoile comunităților rurale din teritoriile GAL  

Inițiativa publică/privată și detalierea oportunităților de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027  

agenda-atelier de lucru-pndr_09-09-2022 

 

09.09.2022 

Atelier de lucru_POIM 2014-2020 „Stadiul implementării proiectelor cu finanțare din mecanismul ITI” 

Tematica:  Dialog interactiv privind implementarea proiectelor ARBDD în teritoriul ITI  

                  Oportunități de finanțare prin mecanismul ITI Delta Dunării pentru noul exercițiu financiar 2021-2027  

agenda-atelier de lucru-poim-arbdd-09-09-2022 

 

12.09.2022 

Atelier lucru PNDR_PNS „Proiecte integrate/proiecte inovative la nivelul comunităților din teritoriul GAL Delta Dunării 
/ITI Delta Dunării  

Tematica: Expunerea și analiza aspectelor ce vizează nevoile comunităților rurale din teritoriile GAL  

Inițiativa publică/privată și detalierea oportunităților de finanțare pentru exercițiul financiar 2021-2027  

agenda -atelier de lucru-gal-12-09-2022 

 

16.09.2022  

Atelier de lucru_POC_ Atelier de lucru „Impactul mecanismului ITI Delta Dunării pentru activitatea de cercetare – inovare 
în perioada de programare 2014-2020 și perspective pentru perioada 2021-2027” 

Tematica: Stadiul finanțărilor prevăzute în POC 2014-2020 prin mecanismul ITI Delta Dunării  

    Prezentarea componentei de cercetare conform prevederilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 2030, aprobată 
prin   HG 602/2016 – Domnul Mircea-Sorin ZAHARCU, Coordonator ADI ITI DD 

                    Planul de acțiune în domeniul cercetării pentru perioada de programare 2021-2027 – Domnul Marian TUDOR, director 
general INCDDD 

                  Exemple de bună practică implementate prin alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării în 
cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Programului Operațional Regional 2014-2020 – 
reprezentanți ai mediului privat care au accesat finanțări prin POC 2014 -2020, POR 2014-2020 

                    Discuții libere / diverse 

http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/17.agenda%20-atelier%20lucru-pndr%20-25-08-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/18.%20agenda-atelier%20de%20lucru%20-poim_aquaserv-02-09-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/19.agenda-atelier%20de%20lucru-pndr_09-09-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/20.agenda-atelier%20de%20lucru-poim-arbdd-09-09-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/21.agenda%20-atelier%20de%20lucru-gal-12-09-2022.pdf


agenda-atelier de lucru -poc-cercetare-16-09-2022 

 

26.10.2022  

Atelier de lucru PNS _ Pregătirea proiectelor propuse de UAT Comuna Pardina pentru a fi finanțate și implementate în 

exercițiul financiar 2021-2027 

Tematica: Expunerea și analiza aspectelor ce vizează pregătirea proiectelor propuse de UAT Comuna Pardina 
pentru a fi finanțate și implementate în exercițiul financiar 2021-2027 

agenda -atelier de lucru -pns - uat pardina -26-10-2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/22.agenda-atelier%20de%20lucru%20-poc-cercetare-16-09-2022.pdf
http://assets.itideltadunarii.com/PortalAssets/Fisiere/ateliere-lucru_ITI_2019-2023/ateliere-lucru_ITI_2022/agenda_ateliere_lucru-ITI-2022/23.agenda%20-atelier%20de%20lucru%20-pns%20-%20uat%20pardina%20-26-10-2022.pdf

