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Pilon I - Protejarea mediului și resurselor naturale

• Programul Operațional Infrastructură Mare – Obiectivele specifice: 4.1 - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate; 5.1 - Reducerea efectelor cauzate de fenomenele naturale accentuate de
schimbările climatice, inundaţii şi eroziune costieră; 5.2 - Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la
dezastre a echipajelor de intervenție;

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, Îmbunătățirea calității apei și a
habitatelor naturale - ARBDD, MM, RNP

❑ Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale, Măsuri de protecție a localităților expuse
riscului de inundații din bazinul hidrografic al Dunării - ANAR, prin ABADL

❑ Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, Creșterea gradului de
protecție a populației din teritoriul ITI în caz de dezastre naturale - IGSU, STS



Pilon I - Protejarea mediului și resurselor naturale

▪ Programul Operațional Regional – Prioritățile de investiții: 3.1.A - Clădiri rezidențiale; 3.1.B - Clădiri publice; 3.1.C - Iluminat public;
3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă; 5.2 - Realizarea de acțiuni
destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a
zgomotului;

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Atingerea standardelor europene de eficiență energetică și reducerea emisiilor de carbon prin Creșterea eficienței energetice a
clădirilor publice și a celor rezidențiale; Eficientizarea energetică a clădirilor publice din urban și rural din ITI – UAT-uri urbane si
rurale

❑ Realizarea unui sistem de iluminat public eficient și cu costuri reduse pentru administrația publică locală - UAT-uri urbane

❑ Refacerea parcului auto al oraselor și dotarea cu autobuze electrice, ce vor reduce substanțial emisiile de CO2, Modernizarea străzilor
pe traseele mijloacelor de transport în comun - UAT-uri urbane

❑ Îmbunătățirea mediului urban, revitalizărea orașelor, reducerea poluării aerului și a zgomotului orașelor - UAT-uri urbane



ANALIZA IMPLEMENTĂRII PILONULUI I din SIDD

STRENGTHS (+) / PUNCTE TARI WEAKNESSES (-) / PROVOCĂRI 

 
 

 Responsabilizare la nivelul conducerii instituțiilor  în 
realizarea proiectelor, îmbunătățirea sistemului intern 
al acestora de gestionare a pregătirii și implementării 
proiectelor, desemnare UIP-uri , implicarea  tuturor 
membrilor echipelor din proiecte; 

 Implicarea directă a experților ADI ITI în sprijinul 
beneficiarilor pentru pregătirea proiectelor; 

 

 
 

 O mai bună administrare a bunurilor naturale în zona 
de studiu  fără a îngrădi dezvoltarea economică a 
teritoriului; 

  Așteptările mari ale populației privind impactul imediat 
al proiectelor în viața de zi cu zi; 

 Mobilizare greoaie în constituirea asociațiilor de 
proprietari; Planuri de mobilitate ale orașelor elaborate 
cu întârziere ratrea primului apel de proiecte; 

 Demersuri lente ale administrației publice locale din 
orase pentru identificarea terenurilor și clarificarea 
aspectelor legate de regimul juridic, suprapuneri de 
proprietăți, lipsă PUG-uri în orașe  

 

  

OPPORTUNITIES (+) / OPORTUNITĂȚI THREATS (-) / AMENINȚĂRI 

 

 Creșterea cu 50% a numarului proiectelor depuse  până 
acum față de execițiul financiar precedent; 

 Managementul integrat al biodiversității și al 
ecosistemelor se suprapune și oferă sinergii importante 
în sectoare economice-cheie, cum ar fi turismul și 
pescuitul; 

 

 
 

 Proiecte majore privind refacerea ecosistemelor 
depuse cu foarte mare întârziere a căror realizare va 
începe abia în anul 2019; 

  Proiectele privind măsurile pentru diminuarea riscului 
de inundații foarte întârziat, neimplicare la nivel 
administrativ central și local   

 

 



Pilon II – Îmbunătățirea economiei

• Programul Național de Dezvoltare Rurală: Sub-măsurile 6.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale; 6.4. -
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole;

• Programul Operațional Regional: Prioritățile de investiții 2.1A, 2.1B, 2.2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii; 5.1 - Patrimoniu cultural; 7.1 - Diversificare economii locale prin dezvoltare durabilă a turismului

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole (agroturism, servicii, activități meșteșugărești, etc.) – IMM-uri cu
activitate agricolă;

❑Dezvoltarea și întărirea mediului de afaceri din teritoriul ITI prin investitii intr-un turism durabil și inovator, bazat pe natură și pe
cultură - Microîntreprinderi, IMM-uri de turism;

❑ Creșterea gradului de atractivitate al localităților în toată regiunea Deltei Dunării prin implementarea unui program extins
pentru înfrumusețarea așezărilor și revitalizarea centrelor urbane - UAT- uri urbane;

❑ Intervenţii legate de patrimoniul cultural (reabilitare, conservare etc.) – Instituții publice; UAT-uri

Turism



Pilon II – Îmbunătățirea economiei

• Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime Prioritațile Uniunii: 1 - Promovarea pescuitului sustenabil; 2 - Stimularea
acvaculturii; 4 - Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale; 5 - Stimularea comercializării și a prelucrării;

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Diversificarea activităților pescarilor care practică pescuit comercial prin dezvoltarea unor activități complementare – IMM-uri din
domeniul pescuitului;

❑ Dezvoltarea acvaculturii prin măsuri de inovare - IMM-uri din domeniul acvaculturii;
❑ Strategii locale, inițiative de jos în sus, dezvoltate ca răspuns la nevoi specifice și oportunități identificate la nivel local, pentru

dezvoltare locală – Grup de Actiune Locala pentru Pescuit – FLAG
❑ Creşterea valorii economice a activităților de pescuit şi acvacultură prin susţinerea prelucrării si comercializarii peştelui – IMM-uri;

Pescuit și Acvacultură



Pilon II – Îmbunătățirea economiei

• Programul Național de Dezvoltare Rurală SubMasurile: 4.1 - Investiții în exploatații agricole și pomicole; 4.2 – Procesarea,
marketingul produselor agricole și pomicole; 4.3 Drumuri de acces agricole, silvice și de irigații; 6.1 - Instalarea tinerilor fermieri; 6.3 -
Dezvoltarea fermelor mici; 7.6 - Protejarea patrimoniului cultural

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Inființarea și modernizarea facilităţilor pentru producția /colectarea/ prelucrarea/ stocarea/ comercializarea produselor agricole –
IMM-uri, Asociații de fermieri, fermieri;

❑ Practicarea activităţilor agricole de către generaţiile tinere (schimbul de generații) – IMM-uri, mici fermieri;

❑ Conservarea patrimoniului şi a tradiţiilor locale (inclusiv a meşteşugurilor) – IMM-uri, UAT-uri rurale; Enități de cult;

Agricultură și Dezvoltare Rurală



ANALIZA IMPLEMENTĂRII PILONULUI II din SIDD

STRENGTHS (+) / PUNCTE TARI WEAKNESSES (-) / PROVOCĂRI 

 
 

 Implicare a beneficiarilor și r ăspuns pozitiv la 

posibilitățile de finanțare pentru depunerea proiectelor 

în special în domeniile turism, agroturism și agricultură; 

 Implicarea direct ă a exper ților ADI ITI în sprijinul 

beneficiarilor în pregătirea proiectelor. 
 

 
 

 Infrastructura de acces și serviciile conexe pentru 

vizitatori slab dezvoltate; 

 Acordarea de facilități pentru cei din teritoriul DD care 

desfășoară activități turistice; 

 Rata antreprenoriatului în mediul rural foarte scăzută; 

 Dotarea de slabă calitate a exploatațiilor și 

fragmentarea bazei de aprovizionare, slaba  dezvoltare 

a unităților de procesare a produselor agro-alimentare   

 Lipsa unor structuri asociative consolidat e ale 

fermierilor;  Integrare mai bun ă pe  pia ță  și în lan țul 

valoric a producătorilor din sectorul agro-alimentar 
 

  

OPPORTUNITIES (+) / OPORTUNITĂȚI THREATS (-) / AMENINȚĂRI 

 

 Creșterea gradului de atractivitate a localităților în toată 

regiunea Deltei Dunării; 

 Dezvoltarea unui brand al Deltei Dunarii care sa asigure 

promovarea unitară a regiunii DD ca destinație turistică 

 Dezvoltarea și întărirea mediului de afaceri în teritoriul 

ITI; Integrarea turismului în economia locală; 

 Creșterea valorii adăugate a peștelui colectat prin 

realizarea de investiții în componenta de procesare;  
 

 
 

 Lipsa surselor de finantare pentru investiții majore în 

turism; 

 Imposibilitatea finanțării unor porturi pescarești noi; 

 Proces întârziat de deschidere a apelurilor și de 

evaluare a proiectelor depuse care conduce la 

intarzieri in implementare; 
 

 



Pilon III – Îmbunătățirea conectivității

• Programul Operațional Infrastructură Mare Obiectivele specifice: 2.1 - Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală; 2.3 -
Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor; 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale
intermodale şi porturi;

• Programul Național de Dezvoltare Rurală SubMasura 7.2 - Investiții în infrastructură rutieră;
• Programul Operational Regional Prioritățile de investiții: 6.1 - Imbunătățirea infrastructurii rutiere; 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii

populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Realizare pod peste Dunăre în zona Brăila-Măcin - CNAIR 

❑ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare – R.A. Aeroportul Tulcea

❑ Modernizarea portului Tulcea de la Mm3+1350 la Mm38+800 – CJ TULCEA; Modernizarea Portului Tulcea, Etapa 1 – APDM Galați; 

❑ Reabilitare și modernizare infrastructură portuară în portul Sulina - UAT Sulina; 

❑ Infrastructură rutieră de interes local – UAT-uri rurale;

❑ Modernizarea drumurilor județene (infrastructura de transport regional) – CJ TULCEA

❑ Revitalizarea urbană a orașelor din teritoriul ITI – UAT-uri urbane

Transport



Pilon III – Îmbunătățirea conectivității

Programul Operațional Competitivitate Prioritățile de investiții: A2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la
internet; A2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a clusterelor; A2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură;

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC și a competențelor digitale pentru susținerea educației (Ministerul Învțământului),
sănătății (Ministerul Sănătății), a culturii online (Ministerul Culturii);

❑ Realizarea retelelor de internet în bandă largă în județele Tulcea și Brăila – IMM-uri,  Operatori de comunicații;

Domeniul 3.1 TransportTehnologia informațiilor și comunicațiilor



ANALIZA IMPLEMENTĂRII PILONULUI III din SIDD
STRENGTHS (+) / PUNCTE TARI WEAKNESSES (-) / PROVOCĂRI 

 
 

 Mobilizare si colaborare intre actorii din administrația 

publica locala  (CJ Tulcea – Primăria Tulcea)   în 

elaborarea și depunerea unor proiecte pe domeniul 

transport (porturi); 

  Colaborare între actori diferi ți  pentru obținerea unor 

rezultate benefice pentru populația din teritoriul ITI; 

  Implicarea direct ă a exper ților ADI ITI în sprijinul 

beneficiarilor în pregătirea proiectelor; 
 

 
 

 Scoaterea din izolare a localit ăților din centrul Deltei 

Dunării avand in vedere c onectivitatea greo aie a 

teritoriului ITI cu restul regiunilor din România; 

 Infrastructura de acostare degradată, ineficientă (cheuri 

cu acostare indirectă) și insuficientă; 

 Dezvoltarea unui sistem destinat realizării transportului 

public naval, premieră în Romania, prin elaborarea unui 

Plan integrat de transport public naval; 

 Atractivitate relativ redus ă pentru investiții și operare 

pentru servicii de  internet în band ă largă/ultra rapid 

pentru teritoriul ITI;  
  

OPPORTUNITIES (+) / OPORTUNITĂȚI THREATS (-) / AMENINȚĂRI 

 

 Creșterea conectivit ății teritoriale și asigurarea 

accesului la piețele din România și UE  

 Creșterea utilizării căilor navigabile; Revitalizarea zonei 

tranzitate, p entru stimularea dezvoltării turismului  și 

creșterea accesibilitățiiȘ 

 Crearea unei legaturi mai bune cu sistemul urban Brăila-
Galați, cu partea de nord a României, cu Republica 
Moldova și cu Ucraina  prin realizarea Podului de peste 
Dunăre între Măcin și Brăila; 

  Creșterea accesului la internet și utilizarea sistemelor   
e-educație,  e-cultură, e-sănătate pentru îmbunătățirea 
calității vieții populației 

 Suport TIC pentru mediul de afaceri; Încurajarea 

investițiilor în CDI  
 

 
 

 Întârzierea realiz ării proiectelor majore are implicatii 
nedorite in așteptările popula ției legate de 
accesibilitate, timpi de deplasare, siguran ța în 
transport etc.; 

 Complementaritatea proiectelor este afectata de  
decalajele in implementarea acestora; 

 



Pilon IV – Asigurarea serviciilor publice

• Programul Operațional Infrastructură Mare Obiectivele Strategice: 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate
urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei; 3.1 - Reducerea numărului depozitelor
neconforme;

• Programul National de Dezvoltare Rurală SubMasura 7.2 – Infrastructură apă/apă uzată;

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Investiții majore în sistemele de apă și apă uzată ale orașelor, insclusiv Municipiul Tulcea – Operator regional de apă/apă uzată -
Aquaserv S.A.

❑ Managementul integrat al deșeurilor – CJ TULCEA

❑ Investiții în modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată a localităților rurale – UAT-uri rurale;

Alimentare cu apă și sisteme de canalizare și managementul integrat al apei și 
Gestionarea deșeurilor



Pilon IV – Asigurarea serviciilor publice

• Programul Operațional Regional Prioritățile de investiții: 8.1.A. – Ambulatorii; 8.2.B - Unități de primiri urgențe; 
• Programul Operațional Capital Uman 4.8 - Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical; 4.9  -

Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea şi organizarea unui circuit funcţional în cadrul Spitalului de Urgenţă Tulcea (inclusiv
pentru ambulatoriul integrat) – CJ Tulcea

❑ Modernizare și dotare Unitate de primiri urgențe - CJ Tulcea

❑ Activitati de formare, screening precum si alte activitati specifice principalilor beneficiari eligibili pentru finantarile prin POCU
(O.S. 4.8 si O.S. 4.9), respectiv: DSP Tulcea si Spitalul Judetean Tulcea, precum si ai eventualilor parteneri



Pilon IV – Asigurarea serviciilor publice

• Programul Operational Regional – AP. 10 – Învățământ antepreșcolar și preșcolar, obligatoriu si tehnic (10.1.A/ 10.1.B/10.2)
• Programul National de Dezvoltare Rurala – 7.2 – Investiții în infrastructură educațională
• Programul Operațional Capital Uman – 6.2-6.6 – Creșterea participării la învățământ și reducerea părăsirii timpurii a școlii

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Construcția/modernizarea/dotarea/reabilitarea creșelor, grădinițelor, școlilor și liceelor tehnologice – UAT-uri

❑ Sprijin pentru şcolile profesionale (prin construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii) – UAT-uri rurale

❑ Crearea de parteneriate între angajatori, furnizorii de educaţie şi formare profesională şi organismele de cercetare pentru a avea
performanţe mai bune ale sistemului de învăţământ în abordarea nevoilor pieţei muncii

❑ Intervenții in domeniul educației in teritoriul ITI DD - „Viitor mai bun pentru copiii Deltei”, realizate de catre ISJ Tulcea, principalul
beneficiar eligibil, alaturi de parteneri cu experienta relevanta in domeniu.



Pilon IV – Asigurarea serviciilor publice

• Programul Operațional Regional – 8.1/8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup Vulnerabil – Persoane cu
dizabilități, Grup Vulnerabil – Copii

• Programul Operațional Capital Uman – 3.1-3.6 – Măsuri de protecție socială a șomerilor și a altor categorii defavorizate; 3.8 –
Creșterea numărului de angajați ce beneficiază de instruiri în domeniului managementului; 3.12 – Îmbunătățirea nivelului de
competențe pentru angajați; 4.2 – Măsuri integrate pentru comunitățile marginalizate; 4.12-4.16 – Servicii sociale pentru copii și
tineri, pentru persoane vârstnice și pentru persoane cu dizabilități; economie social; 4.4 – Servicii sociale și socio-medicale pentru
grupuri vulnerabile

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Dezinstituționalizarea serviciilor sociale prin crearea de centre de zi, locuințe protejate/case de tip familial pentru grupurile
vulnerabile copii și persoane cu dizabilități – DGASPC Tulcea

❑ Creşterea accesului şi eficienţei furnizării de servicii sociale, inclusiv infrastructura aferenta
❑ Masuri integrate de formare profesionala, ocupare, antreprenoriat și imbunatățirea condițiilor de locuit destinate comunităților

marginalizate din teritoriul ITI DD
❑ Promovarea economiei sociale și încurajarea antreprenoriatului social în teritoriul ITI DD



ANALIZA IMPLEMENTĂRII PILONULUI IV din SIDD
STRENGTHS (+) / PUNCTE TARI WEAKNESSES (-) / PROVOCĂRI 

 
 

 Operatorul regional de ap ă si apa uzata continuă 

investițiile demarate în exercițiul financiar precedent; 

 Administrațiile publice locale din zona de studiu s -au 

angajat să soluționeze problemele privind gestionarea 

deșeurilor și să depună toate eforturile pentru a crea un 

sistem integrat de management al deșeurilor;  

 Implicarea tuturor au torităților locale din domeniu 

pentru abordarea int egrată si rezolvarea problemelor 

din sistemul de sănătate, educație și social; 
 

 
 

  Furnizarea de apă potabilă cu respecta standardul de 

calitate a vieții ; Adoptarea de metode de epurare a 

apelor reziduale într-o manieră eficientă; Reducerea 

efectivă a nivelului de  deșeuri, reutilizarea și reciclarea 

acestora în comunitățile locale, gestionarea eficientă și 

durabilă, economisirea resurselor, protecția mediului; 

 Îmbunătățirea infrastructurii de sănătate pentru 

asistență medicală primară, secundară și terțiară;  

Sprijinirea înv ățământului secundar, profesional și 

tehnic; Îmbunătățirea calității sistemului educațional 

primar și preșcolar; 

  Reducerea disparităților legate de piața  muncii și de 

capitalul uman prin furnizarea de servicii îmbunătățite  

 
  

OPPORTUNITIES (+) / OPORTUNITĂȚI THREATS (-) / AMENINȚĂRI 

 

 Continuarea regionalizării serviciilor, pentru finalizarea 

infrastructurii de alimentarea cu apă și canalizare în 

localitățile mici; 

  Oportunitati de finanțare si flexibilitate din partea AM-

urilor pentru elaborarea Ghidurilor specifice construite 

pe baza nevoilor teritoriului ITI.  
 

 
 

 Proiectele majore privind alimentarea cu ap ă și 

epurarea apelor uzate aflate în întârizere, cu demarare 

abia în anul 2019; 

 Modificarile de Program  Operational necesare 

investitiilor in Spitalului Jude țean s -au realizat, insa 

demararea proiectului se va face in anul  2019, 

scurtandu-se astfel perioada de implementare;  

 

 



Pilon V - Promovarea eficienței, accesibilității și 
sustenabilității

• Programul Operațional Capacitate Administrativă: – Administrație publică și sistem judiciar eficiente/ accesibile și transparente (AP 
1 si AP 2)

PRINCIPALELE TIPURI DE INTERVENŢII ȘI BENEFICIARII ELIGIBILI 

❑ Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale în implementarea managementului calității în concordanță cu „Planul de acțiuni
pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și institutii publice 2016-2020” - UAT Mun. Tulcea, CJ Tulcea;

❑ Sprijinirea măsurilor referitoare la preveniea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale - UAT Mun. Tulcea, CJ Tulcea



ANALIZA IMPLEMENTĂRII PILONULUI V din SIDD

STRENGTHS (+) / PUNCTE TARI WEAKNESSES (-) / PROVOCĂRI 

 
 

 Implicarea direct ă a exper ților ADI ITI în sprijinul    

beneficiarilor în preg ătirea proiectelor și utilizarea 

aplicației MySMIS;  

 Disponibilitate si impli care din partea autoritatilor 

locale in depunerea de proiecte; 

 
 

 Lipsa unor proceduri clare, simple și predictibile de 

funcționare la nivelul autorităților și instituțiilor publice 

locale; 

 Resursele bugetare limitate în administra ția public ă 

locală; 

  Lipsa unor măsuri unitare de management în domeniul 

resurselor umane la nivelul autorit ăților și institu țiilor 

publice locale; 

  Înființarea de noi organizații (de exemplu, organizații de 

management al destinației pentru sectorul turismului); 

 
  

OPPORTUNITIES (+) / OPORTUNITĂȚI THREATS (-) / AMENINȚĂRI 

 

 Asigurarea t ransparenței decizionale și accesul la 

finanțare pentru toți actorii relevanți; 

  Creșterea transparenţei, a  incluziunii, a m ăsurilor de 

etică şi integritate şi pentru a reduce corupţia din cadrul 

autorităţilor publice şi a instituţiilor; 

 Finanțarea proiectului de actualizare a Strategiei pentru 

managementul destinației turistice Delta Dunării; 
 

 
 

 Neîmbunătățirea procesului decizonal la nivelul 

Autorităților și instituțiilor publice locale poate duce la 

inefeciența cheltui elilor publice la nivelul tuturor 

palierelor administrative; 

 Absența unei gestion ări strategice a autorităților și 

instuțiilor publice locale, capacitatea redus ă de 

planificare a acestora, poate duce la creșterea nivelului 

de corupție și a poverii administrative; 
 

 



www.itideltadunarii.com

www.facebook.com/itideltadunarii

Vă mulțumesc!

Raluca BUMBAC – Expert fonduri structurale

ADI ITI DELTA DUNARII

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

