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ASISTEN� TEHNIC� PENTRU ASIGURAREA FUNC�IONÄRII MECANISMULUI ITI 

DIN PERSPECTIVA SIDD DD �I A STRUCTURII ADI ITI DELTA DUNÄRII 

LA NIVEL EXECUTIV �I PARTENERIAL 

ASOCIA�IA PENTRU DEZVOLTAREA INTERCOMUNITAR ITI DELTA DUNÄRII 

deruleaza, începând cu 01 ianuarie 2016, proiectul "Asisten�� tehnic� pentru asigurare 

function�ri mecanismului ITI din perspectiva SIDD DD _i a structuri ADI ITI Delta Dun�ri la nivel 

executiv _i partenerial". 

Proiectul are o perioadä de implementare de 36 de luni, respectiv de la 01 ianuarie 2016 

pån� la data de 31 decembrie 2018, cu o valoare total� a proiectului de 9.834.123,37 lei, din care 

contribu�ie UE prin FEDR: 8.137.064,60 lei. 

Obiectivul general al proiectului este asigurarea coordon�ri, preg�tiri, actualiz�ri, 

implementäri _i monitoriz�rii SIDD DD, a Planului de ac�iune _i a mecanismului pentru 

implementarea ITI Delta Dundri, in vederea imbunät��iri calitä�i vie�ii popula�iei _i sus�inerii unei 

dezvoltäri _i cre_teri economice durabile, inteligente, favorabile incluziunii în zona Deltei Dun�rii. 

Principalele rezultate previzionate în cadrul proiectului sunt: un portofoliu de proiecte 

pentru implementarea SIDD DD, un plan de monitorizare a proiectelor finantate din aloc�rile 

indicative ale PO pentru mecanismul ITI DD, 12 intalniri public, privat organizate pe programele 

de finantare (1 POCU, 1 POC, 3 POR, 2 PNDR, 2 POIM, 3 POPAM), 10 intáliniri de lucru cu 

beneficiarii la care particip� reprezentan�i AM/ constructori proiectan�i, în scopul înt�riri 

capacit��i ADI ITI DD pentru implementarea mecanismului ITI, consultan�� tehnic� pe achizi�i 

asigurat� de firm� specializat� pentru beneficiari care gestioneaz� un portofoliu de proiecte 

strategice cu impact relevant asupra SIDD DD: ARBDD, INCDDD, UAT JUD. TULCEA, UAT. 

JUD. CONSTANTA, UAT MUN. TULCEA, precum _i a altor beneficiari. 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regional� prin POAT 2014-2020. 

Informa�ii suplimentare privind acest proiect se pot obtine de la: 

Asociatia pentru Dezvoltarea Intercomunitar� ITI Delta Dun�ri 

Tulcea, str. Páci, nr. 20, office@tidelladunari.com www.itideltadunarii.com 

Tel: 0372.684.790, Fax: 0372.684.817 

https://www.facebook.com/itideltadunari
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