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Stadiul deschiderii apelurilor, numărul de 
proiecte depuse,în pregătire,valoare



Situatia proiectelor poiM iti
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SITUAȚIA PROIECTELOR ITI POIM LA DATA DE 01.06.2018

ALOCARE TOTALĂ ITI POIM ALOCARE APELURI LANSATE POIM PROIECTE DEPUSE PROIECTE RESPINSE/RETRASE PROIECTE ÎN EVALUARE PROIECTE CONTRACTATE



oS 2.1 creSterea Mobilitatii pe reteaua rutiera teN-t 
(apel DeSchiS)

• Aprobare ghid și deschidere apel - 06 februarie 2017
• Valoare alocare – 200.000.000 euro

Situație  pregătire proiect  ce urmează a fi depuse
• Contract proiectare plus execuție semnat 15.01.2018 –

433.000.000 euro. 
• SF elaborat , aprobat în CTE, avize luate integral
• Studiu de trafic elaborat, au fost implementate  toate 

observațiile este în analiza la Jaspers.
• Ordin începere proiectare  PT 26.02.2018 cu termen 12 

luni 
• Cererea de finanțare finalizată  în analiză la Jaspers 
• Data estimativă de transmitere a aplicației la CE, cel 

târziu trim IV 2018 .
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Alocare apel Proiecte contractate



oS 2.3 creSterea graDului De utilizare 
SuSteNabila a aeroporturilor(apel DeSchiS)

Situație proiecte pregatire

• 2 proiecte privind creșterea siguranței și securității 
aeroportului non-economic și economic:

- valoare proiect non-economic  8.723.493,46 euro
- valoare proiect economic          9.722.505,33 euro 

• Ambele au SF finalizat, cererile de finanțare 
elaborate,Hotărâre CJ privind probarea inidicatorilor, 
avize luate, avizul de mediu în dezbatere. 

• Termen de încărcare aplicație 30 iunie 

Total procent acoperire alocare – 368%
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oS 2.4 creSterea voluMului De Marfuri traNzitate priN 
terMiNale iNterMoDale Si porturi (apel DeSchiS)
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Alocare apel
Proiect contractat - finalizat

Situație proiecte ce urmează a fi depuse

• Aprobare ghid si deschidere apel - 15 decembrie 2017
• Valoare alocare – 59.000.000 euro

Cereri de finanțare în pregătire:
- beneficiar CJ Tulcea -Modernizarea portului Tulcea de la 

MM38+1530 la MM38+800 (SF în curs de finalizare, UIP 
din cadrul CJT lucrează în paralel la pregătirea cererii de 
finanțare)

- Beneficiar APDM Galați-Dezvoltarea Portului Tulcea-
Etapa I (În curs de avizare CTE din MT, valoare -
14.080.051,21 euro) 

- beneficiar UAT Sulina -Reabilitare și modernizare
infrastructură portuară în portul Sulina (SF în curs de 
finalizare)



oS 3.1 reDucerea NuMarului Depozitelor NecoNforMe Si creSterea graDului 
De pregatire peNtru reciclare a DeSeurilor îN roMâNia(apel DeSchiS)
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Alocare apel
Proiect contractat - finalizat

Situație proiecte
• Valoare solicitată proiect contractat și finalizat –

7.453.174 euro
• Este faza a II-a ( rest de executat ) a proiectului pe 

care CJ Tulcea l-a contractat în etapa anterioară de 
programare 2007-2013 



oS 3.2 creSterea Nivelului De colectare Si epurare a apelor uzate urbaNe, 
precuM Si a graDului De aSigurare a aliMeNtarii cu apa potabila a 

populatiei (apel DeSchiS)
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52.546.826 €

1.670.304 €

Situație proiecte depuse

• Valoare solicitată proiecte în proces de  evaluare, selecție, 
contractare – 1.670.304 euro

• proiect contractat de AT pentru pregatirea SF si aplicatie 
OB 3.2 in 13 UAT din teritoriul ITI - 1.670.304 euro

• proiect in implementare, cu termen de pregătire 
aplicației sfârșit an 2018 

Total procent acoperire alocare – 3,18%



oS 4.1 creSterea graDului De protectie Si coNServare a 
bioDiverSitatii (apel DeSchiS)

0 €

10.000.000 €

20.000.000 €

30.000.000 €

40.000.000 €

50.000.000 €

60.000.000 €

70.000.000 € Alocare apel; 
66.350.000 €

Proiecte depuse; 
34.416.307 €

Proiecte 
respinse/retrase; 

30.010.347 €

Proiecte în evaluare; 
4.381.598 € Proiecte contractate; 

24.362 €

SITUAȚIE PROIECTE DEPUSE

Au fost depuse 9 de proiecte, în valoare totală solicitată       
de 34.416.292 euro, reprezentând 51,87% din valoarea
alocarii, din care:

• 1 proiect au fost contractat, în valoare de 24.362 euro;
• 4 proiecte sunt în evaluare, în valoare de 4.381.598 euro 

4 proiecte au fost respinse/retrase, în valoare de 
30.010.629 euro



oS 4.1 creSterea graDului De protectie Si coNServare a 
bioDiverSitatii (apel DeSchiS)

SITUAȚIE PROIECTE ÎN PREGĂTIRE

 Cele 4 proiecte respinse/retrase, în valoare de 30.010.347,22 respectiv:
o Revizuirea planului de management și a Regulamentului RBDD;
o Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în RBDD;
o Măsuri pentru protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD
o Dezvoltarea staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi scrumbie - Isaccea
au fost depuse de ARBDD dar în urma cooptarii unui nou partener, respectiv Ministerul Mediului, va actualiza 
activitățile proiectului și va redepune aplicațiile până la inchiderea apelului; 

• ARBDD împreună cu Ministerul Mediului va depune până la 30 iunie 2018 - 3 proiecte privind Îmbunătățirea 
condițiilor hidrologice în complexele: Șontea-Fortuna, Gorgova și Razim-Sinoe, în valoare totală estimată de 25 
mil. euro;

• De asemenea, este în pregătire și se va depune de către ARBDD și Ministerul Mediului, până la închiderea 
apelului,  – 1 proiect privind „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a 
populației de nurcă europeană”, în valoare estimată de 6 mil. euro;



oS 5.1 reDucerea efectelor Si a pagubelor aSupra populatiei cauzate De feNoMeNele 
Naturale aSociate priNcipalelor riScuri acceNtuate De SchiMbările cliMatice, îN priNcipal De 
iNuNDatii Si eroziuNe coStiera (apel DeSchiS)
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Alocare apel Proiecte depuse Avize emise

Situație proiecte in pregatire
• ADI-ITI Delta Dunarii a emis avize pentru două 

proiecte ABADL, valoare cumulata – 24.133.009 euro 
• Proiectul eroziunea costieră zona Constanța  cuprinde 

și zona Edighiol –Periboina  din teritoriul ITI este un lot 
din proiectul ce va fi depus la CE în luna iulie 2018  
valoare ITI – 12.619.779,43 euro

• Proiectul aparare contra inundațiilor a localității 
Babadag   în valoare de 11.513.230 euro. Este finalizat 
SF, nu sunt aprobate în CTE Ministerului Apelor și 
Ministerul Transporturilor indicatorii tehnico –
economici – sunt întârziate elaborarea celor 2 HG 



oS 5.2 creSterea Nivelului De pregatire peNtru o reactie rapiDa
Si eficieNta la DezaStre a echipajelor De iNterveNtie(apel iNchiS)
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OS 5.2.

Alocare apel Proiecte depuse Proiecte in pregatire

Situație proiecte

• Valoare solicitată proiecte IGSU – 1.358.020 euro:

• 2 proiecte contractate din care:  
- ESRL II proiect finalizat  - 426.609,38 euro                                        
- MULTIRISC modul I in implementare– 931.410,77 
euro

• În pregătire, un proiect al STS pentru modernizarea 
sistemului unic de apel 112, în valoare de 285.592 
euro

Total procent acoperire alocare – 15%



oS 6.4 creSterea ecoNoMiilor îN coNSuMul De eNergie priMara
proDuSa priN cogeNerare De îNalta eficieNta (apel DeSchiS)
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Alocare apel Proiecte depuse

Situație proiecte

SC ALUM SA - singurul beneficiar eligibil din teritoriul 
ITI nu mai depune proiect din cauza limitării din ghid a 
capacității de producție a centralei.

Se va solicita realocarea sumei și modificarea ghidului 
aferent OS 7.1 prin introducerea în cadrul orașelor 
selectate și a municipiului Tulcea. Există SF pentru 
modernizarea rețelei de termoficare.



SprijiN DiN partea aDi iti DD

 Experții ADI ITI DD

- au participat la toate întâlnirile de lucru ale ARBDD și ale partenerilor în etapa de pregătire a proiectelor;

- au urmărit indeaproape stadiul proiectelor, s-a încercat rezolvarea problemelor apărute și s-a facilitat comunicarea
între AM POIM, Ministerul Mediului și ceilalți factori implicați;

- au organizat întâlniri individualizate cu reprezentanții ARBDD și ai INCDD

- au participat la întâlnirile organizate la nivelul Ministerului Fondurilor Europene pe problematica proiectelor din
cadrul OS 4.1

- s-au implicat în pregătirea/ revizuirea cererilor de finanțare la solicitarea beneficiarilor
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