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(evoluţii mai – decembrie 2018)   

SPRIJINUL ACORDAT BENEFICIARILOR ITI PRIN PROIECTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea 

asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de 

finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte 

ori a fost solicitat acest lucru.  

Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele 

moduri:  

Corespondența cu beneficiarii în perioada mai – decembrie 2018: 

 1243 email-uri transmise 

 1952 email-uri primite 

 

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, în perioada mai - decembrie 2018, au fost publicate pe site-ul 

www.itideltadunarii.com:  

 77 documente 

 106 articole si comunicate   

 

Pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii, în perioada de referință:  

 98 postări 

 

În mass media locală și națională: 

 279 apariții 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   

ORGANIZAREA DE CĂTRE REPREZENTANȚII ADI ITI DELTA DUNĂRII A UNOR WORKSHOP-URI / ÎNTÂLNIRI DE 
LUCRU INDIVIDUALIZATE / SEMINARII DE LUCRU ATÂT PENTRU BENEFICIARII PUBLICI CÂT ȘI PENTRU 
BENEFICIARII PRIVAȚI, DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 22 mai 2018 – Forumul de Monitorizare pentru mecanismul financiar ITI  

 18 – 21 iunie 2018 – Întâlnire cu Reprezentanții Autorităților Publice Centrale și ai Comisiei Europene 

 05 septembrie 2018 – Întâlnire Individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POIM 2014-2020 

 10 septembrie 2018 – Întâlnire Individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POPAM 2014-2020 

 11 septembrie 2018 – Întâlnire Individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POC 2014-2020 

 14 septembrie 2018 – Întâlnire Individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POCA 2014-2020 

 19 septembrie 2018 – Întâlnire Individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POCU 2014-2020 

 20 septembrie 2018 – Workshop ”Sprijin în rezolvarea problemelor survenite în implementarea proiectelor 

contractate, în cadrul Procedurii de Monitorizare a proiectelor  PNDR 2014-2020” 

 25 septembrie 2018 – Workshop ”Monitorizarea proiectelor beneficiarilor publici POR din perspectiva 

SIDD DD” 

 10 octombrie 2018 – Reuniune Comitet Consultativ al ADI ITI DD 

 31 octombrie 2018 – Întâlnire de lucru privind stadiul proiectelor depuse/ în pregătire în cadrul POR 2014-

2020 – Teritoriul ITI Delta Dunării 

 09 noiembrie 2018 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerelor 

 12 noiembrie 2018 – Conferința SIDD DD – Deschizător de drumuri pentru utilizarea Mecanismului ITI în 

România 

 22 noiembrie 2018 – Întâlnire Individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente PNDR 2014-2020 

 04 decembrie 2018 – Conferința SIDD DD – Armonia Om Natură. Provocare în protejarea și dezvoltarea 

Deltei   Dunării 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Situația centralizatoare a avizelor eliberate de experții ADI ITI DD, a proiectelor depuse/respinse/retrase sau a proiectelor contractate, în 
cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, la 31.12.2018: 

Nr Progam 
Alocare apeluri 

(FESI+BS) euro 

Avize 

eliberate 

Nr. 

proiecte 

depuse 

Proiecte 

depuse 

(FESI+BS) euro 

Nr. 

Proiecte 

retrase/r

espinse 

Proiecte 

retrase/respin

se (FESI+BS) 

euro 

Nr. 

proiecte 

in 

evaluare 

Proiecte în 

evaluare 

(FESI+BS) 

euro 

Număr 

proiecte 

rămase în 

evaluare (%) 

Nr. proiecte 

contractate 

Proiecte 

contractate 

(FESI+BS) 

euro 

Sume 

rambursate 

1 POR 416.117.306 72 516 443.992.658 66 42.721.368 380 338.873.332 74% 70 62.417.277 1.260.045 

2 POIM 447.997.058 34 31 169.286.975 9 59.059.111 13 95.749.924 42% 9 26.991.595 8.590.451 

3 PNDR 171.608.365 1.108 1.037 209.171.037 19 14.104.037 515 74.373.016 50% 503 119.991.353 35.887.411 

4 POPAM 38.760.000 31 31 26.003.615 18 9.238.884 4 2.117.472 13% 9 14.084.759 267.000 

5 POCA 583.000 2 2 152.829 0 0 0 0 0% 2 122.353 N/A 

6 POC 12.188.613 11 11 28.214.119 0 0 10 27.614.119 91% 1 600.000 N/A 

7 POCU 14.500.000 19 15 28.160.469 9 15.280.026 6 12.880.443 89% 0 0 0 

8 POAT 5.750.000 N/A 2 6.325.000 0 0 1 4.445.428 50% 1 1.879.572 1.602.898 

  TOTAL 1.107.504.342 1.277 1.645 911.306.701 121 140.403.426 929 556.053.734 56% 595 226.086.910 47.607.805 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   

Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință  (respectiv mai – decembrie 2018), a unor întâlniri de lucru tematice 

(conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD,  precum și la sediul beneficiarilor, atât pentru reprezentanții autorităților publice 

locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat 

(potențiali beneficiari publici/privați, asociații, fundații, ONG-uri, etc). La aceste întâlniri au fost atinse/ discutate următoarele aspecte: 

- Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date inițială elaborată de experții ADI ITI; 

- Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finantare, cum ar fi: 

obiective, grup țintă, posibile riscuri, etc.; 

- Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte; 

- Modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către solicitanții care doresc să  acceseze alocările indicative 

prevăzute pentru mecanismul ITI; 

- Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD; 

- Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari, referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, stadiul de pregătire și 

maturitate a acestora, probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea 

statutului juridic al terenurilor, clădirilor, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, etc. 

 

ACȚIUNI PROACTIVE DERULATE DE ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA 

DUNĂRII, PENTRU A ASIGURA VIZIBILITATEA ASOCIAȚIEI ȘI A MECANISMULUI ITI  

Nr.crt. Data Participanți Program 

1 02.05.2018 Reprezentanți ai mediului privat și ai UAT Sulina POC(AP 1), POR(AP 2) 

2 04.05.2018 Reprezentanți ai I.P.J.Tulcea POR(AP 3) 

3 04.05.2018 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.1, SM 6.3) 

4 08.05.2018 Reprezentanți ai mediului privat  PNDR(SM 6.2, SM 6.4) 

5 09.05.2018 Reprezentanți ai UAT Tulcea POR(AP 3, AP 5, AP 10) 

6 10.05.2018 Reprezentanți ai UAT Isaccea POR 

7 10.05.2018 Reprezentanți ai UAT Măcin POR(AP 3, AP 5, AP 10) 

8 11.05.2018 Reprezentanți ai UAT Babadag POR(AP 3, AP 5, AP 10, AP 13) 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

9 11.05.2018 
Reprezentanți ai Consiliului 
Județean Tulcea 

POR(AP 3, AP 5, AP 6, 

AP 7, AP 8) 

10 14.05.2018 Reprezentanți ai UAT Sulina 
POR(AP 3, AP 5, AP 7, 

AP 10) 

11 16.05.2018 Reprezentanți ai mediului privat POR(AP 2.1, AP 2.2) 

12 17.05.2018 
Reprezentanți ai UAT Sulina și ai 
mediului privat 

POR(AP 13.1) 

13 24.05.2018 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.4) 

14 31.05.2018 Reprezentanți ai mediului privat POR(AP 1.1) 

15 05.06.2018 
Reprezentanți ai UAT Tulcea și ai 
D.A.P.S.Tulcea 

POR, POCU(OS 4.2) 

16 06.06.2018 
Reprezentanți ai UAT Mihai Bravu 
și ai mediului privat 

POR(10.1.B) 

17 07.06.2018 
Reprezentanți ai Flag Delta și ai 
mediului privat 

POPAM 

18 22.06.2018 Reprezentanti ABDL  POIM 

19 26.06.2018 
Reprezentanți ai Gal Delta Dunării 

și ai mediului privat 
POR(AP 7.1) 

20 04.07.2018 Reprezentanți ai C.C.I.A. Tulcea 

POCU 

(OS 3.1, OS 3.6,  

AP.3, AP.4, AP.6) 

Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2 

21 05.07.2018 

Reprezentanți ai ADR SE, 

parteneri internaționali și 

naționali 

INTERREG - 

Transdanube Pearls 

Prezentare activității Asociație și rolul ei în gestionarea mecanismului ITI (studio de caz - pașii 

realizați astfel încât să existe posibilitatea finanțării transportului public naval prin POR 2014-2020).  

22 06.07.2018 Reprezentanți ai mediului privat 
PNDR(SM 4.1, SM 

16.4) 

Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe fiecare din   

sumbasurile  4,1 si 6,4                                                                                                                                                                                               

Analiza  documentelor de proprietate asupra ternului. Contracte de superficie  si comodat                                                                                                                             

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul 

ITI                                                                                                                                                                                                                                                          

Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume                                                                                                                             

a) sesiuni nationale unde  beneficiarii din teritoriul ITI au putut  depune cereri de finantare  însotite 

de Avizul de conformitate cu SIDD DD    pentru sm 4,1 sm 4,2  si sm 6,1                                                                                                                          

b) sesiuni distincte ITI  pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4          
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   

Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

23 09.07.2018 Reprezentanți ai mediului privat PNDR(SM 6.4) 

Particularități ale sesiunii de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe  sumbasura  6,4    

din PNDR                                                                                                                                                                                                                                                     

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din 

teritroriul ITI                                                                                                                                                                                                                                              

24 16.07.2018 Reprezentanți ai ADR SE Tulcea 
POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 

4.2) 
Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2 

25 18.07.2018 
Reprezentanți ai Inspectoratului 

Școlar Județean Tulcea 
POCU 

Portofoliul de proiecte din SIDD DD – identificarea scrierii unui proiect integrat care să acopere 

nevoile din domeniul educației specifice teritoriului ITI Delta Dunării 

26 23.07.2018 
Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. 

Tulcea 
POCU Portofoliul de proiecte din SIDD DD 

27 25.07.2018 Reprezentanți ai A.D.D.J.Tulcea 
POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 

4.2) 
Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.1-3.6 si O.S. 4.2 

28 25.07.2018 

Reprezentanți ai Consiliului 

Județean Tulcea și ai mediului 

privat 

POIM (AP 2.4) 
Prezentarea de către proiectant a propunerii tehnice pentru proiectul de investiție 

"MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800" 

29 26.07.2018 
Reprezentanți ai UAT Mihail 

Kogălniceanu 
POCU (OS 4.2) Ghidul solicitantului pentru  O.S. 4.2 

30 31.07.2018 
Reprezentanți ai 

D.G.A.S.P.C.Tulcea 
POCU (OS 4.15) Ghidul solicitantului pentru  O.S. 4.15 

31 31.07.2018 Reprezentanți ai UAT Greci POR (AP 7.1) 
Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat pentru consultarea publică necesară, plan 

de marketing, pași de urmat în vederea scrierii proiectului și depunerii în MySMIS 

32 01.08.2018 Reprezentanți ai mediului privat POPAM (Măsura II.2) 
Au fost discutate condițiile specifice aferente Ghidului solicitantului pe Măsura II.2, măsură pe 

care potențialul beneficiar dorește să depună proiect.  

33 07.08.2018 Reprezentanți ai mediului privat 
PNDR (SM 6.1, SM 6.2, 

SM 6.3) 

Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe fiecare din   

sumbasurile    6,2, si 6,3                                                                                                                                                                                                                                                         

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din 

teritroriul ITI                                                                                                                                                                                                                                                         

Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume                                                                                                                             

a) sesiuni nationale unde  beneficiarii din teritoriul ITI au putut  depune cereri de finantare  

însotite de Avizul de conformitate cu SIDD DD    pentru sm 4,1 sm 4,2  si sm 6,1                                                                                                                          

b) sesiuni distincte ITI  pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4            
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

34 10.08.2018 
Reprezentanți ai 

mediului privat 
PNDR (SM 6.2, SM 6.4) 

Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, si 6,4                                                                                                                          

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI                                                                                                                          

Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume                                                                                                                             

a) sesiuni nationale unde  beneficiarii din teritoriul ITI au putut  depune cereri de finantare  însotite de Avizul de 

conformitate cu SIDD DD    pentru sm 4,1 sm 4,2  si sm 6,1                                                                                                                          

b) sesiuni distincte ITI  pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4                                                                                                                                                                                                                                                         

Incadrarea  pe obiective specifice SIDD DD  a proiectelor   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, si 6,4                                                                                                                          

Discutarea principiilor si a criteriilor de selectie a proiectelor   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, si 6,4          

35 10.08.2018 

Reprezentanți ai 

Consiliului 

Județean Tulcea 

POR (AP 7.1) 

POIM (AP 2.4) 

Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat pentru consultarea publică necesară, plan de marketing, pași 

de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la infrastructurile de acostare Sulina și Sarichioi și depunerii în 

MySMIS; consultări privind eligibilitatea activităților proiectului de investiție: 

"MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800" 

36 20.08.2018 
Reprezentanți ai 

C.C.I.A.Tulcea 

POCU (OS 3.1, OS 3.6, OS 

3.12) 
Ghidul solicitantului pentru O.S. 3.8, 3.12  și stadiul proiectelor pentru O.S. 3.1-3.6 și 4.2 

37 21.08.2018 

Reprezentați ai 

UAT Măcin, UAT 

Babadag, UAT 

Sulina, UAT Valea 

Nucarilor 

POR, PNDR, POIM 

Li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de 

beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de 

experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini 

pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD; Acordarea de sprijin în implementare 

prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor; 

Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor 

servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, 

iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcție de necesitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia 

și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD. 

38 22.08.2018 
Reprezentanți ai 

SC AQUASERV SA 
POIM 

În cadrul sesiunilor PNDR 2014-2020 de depunere cereri de finanțare din anul 2017, majoritatea comunelor din 

teritoriul ITI au depus proiecte de asfaltare a străzilor din satele componente.  Pentru  aceste proiecte s-au semnat 

contractele de finanțare si după finalizarea proiectului tehnic se va trece la execuția lucrărilor. S-a constatat că sunt 

multe străzi din localitățile cuprinse în lista obiectivelor prioritare din  Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014-2020, unde urmează a se  înlocui rețelele de 

apă și /sau canalizare, rețele care trebuie executate anterior  lucrărilor de realizare a fundației și respectiv a 

sistemului rutier al străzilor ce vor fi modernizate prin PNDR. S-a discutat despre măsuri ce pot fi luate astfel încât să 

nu se suprapună lucrările, sau acestea să fie realizate în ordinea firească, și anume întâi apa/apa uzată, apoi 

asfaltarea.  
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

39 22.08.2018 
Reprezentanți ai mediului 

privat 

PNDR (SM 6.2, SM 

6.4) 

Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe fiecare din   sumbasurile   

6,2, si 6,4                                                                                                                                                                                                                                                         

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI                                                                                                                          

Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume                                                                                                                             

a) sesiuni nationale unde  beneficiarii din teritoriul ITI au putut  depune cereri de finantare  însotite de 

Avizul de conformitate cu SIDD DD    pentru sm 4,1 sm 4,2  si sm 6,1                                                                                                                          

b) sesiuni distincte ITI  pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4                                                                                                                          

Incadrarea  pe obiective specifice SIDD DD  a proiectelor   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, si 6,4                                                                                                                          

Discutarea principiilor si a criteriilor de selectie a proiectelor   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, si 6,4             

40 22.08.2018 

Reprezentanți ai UAT 

Crișan, UAT Pardina, UAT 

Jijila, UAT Maliuc, UAT 

Ceamurlia de Jos, UAT 

Mihai Bravu, UAT Baia, 

UAT Slava Cercheză, UAT 

Beștepe, UAT Mihail 

Kogălniceanu, UAT 

Somova, UAT Nufăru 

PNDR, POR 

Li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape 

de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv 

acordat de experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea 

caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD; Acordarea 

de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de 

implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin 

achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: 

construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcție de necesitățile 

fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile 

de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD. 

41 23.08.2018 

Reprezentanți ai UAT 

Nufăru, UAT Frecăței, UAT 

Niculițel 

PNDR, POR 

Li s-a prezentat tuturor reprezentanților primăriilor participante, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape 

de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv 

acordat de experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: Acordarea de sprijin în întocmirea 

caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD; Acordarea 

de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de 

implementare a proiectelor; Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin 

achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: 

construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidrotehnice etc. În funcție de necesitățile 

fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile 

de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD. 

42 23.08.2018 

Reprezentanți ai 

Inspectoratului Școlar 

Județean Tulcea 

POCU (OS 6.2, OS 6.6) 
Elemente particulare din Ghidul solicitantului pentru  crese si Ghidul solicitantului privind masuri pentru  

parasirea timpurie a scolii 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

43 23.08.2018 
Reprezentanți ai UAT 

Babadag 

POR 

(AP 3.1.A, AP 3.1.B, 

 AP.3.2, AP 13.1, AP 

5.2) 

Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare 

documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în 

elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități de investiții 

și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile. 

44 24.08.2018 Reprezentanți ai DSP Tulcea 
POCU (OS 4.8, OS 

4.9) 
Elemente particulare din Ghidul dedicat sanatatii din teritoriul ITI DD 

45 30.08.2018 
Reprezentanți ai ADR SE 

Tulcea 

POCU (OS 4.2, OS 

4.16) 
Stadiul intocmirii proiectelor pentru O.S. 4.2  si O.S. 3.1-3.6 si ghidul pentru O.S. 4.16 

46 30.08.2018 
Reprezentanți ai mediului 

privat 

PNDR (SM 6.2, SM 

6.4) 

Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, 

si 6,4                                                                                                                                                                                                                                                       

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI                    

Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume                                                                                                                                                                                                   

a) sesiuni nationale unde  beneficiarii din teritoriul ITI au putut  depune cereri de finantare  însotite de Avizul 

de conformitate cu SIDD DD    pentru sm 4,1 sm 4,2  si sm 6,1                                                                                                                                                           

b) sesiuni distincte ITI  pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4            

47 31.08.2018 

Reprezentanți ai 

Aeroportului Delta Dunării 

Tulcea 

POIM 

Prezentarea indicatorilor din cererea de finanțare depusă, a responsabilităților membrilor echipei de 

implementare a bugetului și a planului de achiziții. în perioada iunie-septembrie ADI-ITI Delta Dunării s-a 

implicat direct în elaborarea cererii de finanțare.  

48 31.08.2018 

Reprezentanți ai I.P.J.Tulcea, 

ai I.G.P.R., ai I.P.J.Constanța, 

I.S.U.Tulcea, I.S.U.Constanța, 

ai I.G.J.R., ai I.J.J..Tulcea, ai 

M.A.I. 

POR (AP 3.1B) 

Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la eficiența 

energetică a clădirilor publice și depunerii în MySMIS 

Au fost clarificate aspecte legate de condițiile de eligibilitate, termene de depunere, documente necesare 

depunerii, precum și prioritizarea proiectelor propuse de fiecare inspectorat în parte. 

49 05.09.2018 
Reprezentanți ai mediului 

privat 

PNDR (SM 6.2, SM 

6.4) 

Particularități ale sesiunilor de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe fiecare din   sumbasurile   6,2, 

si 6,4                                                                                                                                                                                                                                                       

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din teritroriul ITI                    

Detalierea celor doua tipuri de sesiuni PNDR 2018 si anume                                                                                                                                                                                                   

a) sesiuni nationale unde  beneficiarii din teritoriul ITI au putut  depune cereri de finantare  însotite de Avizul 

de conformitate cu SIDD DD    pentru sm 4,1 sm 4,2  si sm 6,1                                                                                                                                                           

b) sesiuni distincte ITI  pentru sm 6,2, 6,3 si 6,4             

50 05.09.2018 Reprezentanți ai UAT Isaccea 
POCU (OS 6.2, OS 

6.6) 

Elemente particulare din Ghidul solicitantului pentru  crese si stadiul intocmirii cererii de finantare pentru O.S. 

4.2 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

51 05.09.2018 
Reprezentanți ai UAT 

Isaccea 

POR 

(AP 3, AP 5, AP 7, AP 

13) 

Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectelor pe iluminatul public și cele de pe 

13.1., verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și 

sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități 

de investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile. 

52 05.09.2018 Reprezentanți ai UAT Măcin 
POR 

(AP 3, AP 5, AP 13) 

Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare 

documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în 

elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități de 

investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile. 

53 10.09.2018 
Reprezentanți ai 

D.A.S.P.Tulcea 

POCU(OS 4.4, OS 6.2, 

OS 6.6) 

Elemente particulare din Ghidul solicitantului pentru  crese si stadiul intocmirii cererii de finantare pentru 

O.S. 4.2 

54 11.09.2018 
Reprezentanți ai mediului 

privat 
POC (AP.2) 

Au fost clarificate/detaliate aspecte tehnice prezentate în cadrul Ghidului Solicitantului – condiții specifice 

de accesare a fondurilor, elaborat de reprezentanții AM POC pentru AP.2: Tehnologia Informațiilor și 

Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digital competitivă, PI 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a 

comerțului electronic și a cererii TIC, OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate 

economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în 

domeniu prin dezvoltarea de clustere. Au fost identificate 6 propuneri de proiecte ale beneficiarilor care pot 

fi eligibili să aplice pe acest apel pentru alocarea dedicată mecanismului ITI, discutându-se punctual la 

solictarea expresă a acestora, fiecare propunere de proiect punându-se accent, în mod deosebit, pe: tipul de 

beneficiari eligibili din schema de ajutor de stat și schema de ajutor de minimis, noțiunea de cluster, 

avantajele și dezavantajele fiecărui tip de beneficiar, codurile CAEN din schema de ajutor de stat și schema 

de ajutor de minimis, aplicații software, portaluri, gradul de noutate al proiectelor, invoare organizațională, 

inovare de proces, etc., aplicabile cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul apelului din luna 

decembrie a acestui an. De asemenea, le-a fost prezentată potențialilor beneficiari și aplicația formatică 

MySmis 2014+, în cadrul căreia vor trebui completate Cererile de Finanțare și transmise către Autoritatea de 

Management, insistându-se pe modalitatea prin care trebuie să introducă partenerii, dacă vor avea, 

respectiv, pe modalitatea de înrolare a acestora la proiectul lor și modalitatea de completare a fiecărei 

rubrici din cadrul aplicației sau a anexelor prevăzute în cadrul ghidului, anexe ce vor fi scanate, semnate 

electronic și încărcate în MySmis 

55 11.09.2018 Reprezentanți ai UAT Sulina 

POR (AP 3, AP 5, AP 13) 

POIM (AP 2.4) 

FLAG 

Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, verificare 

documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin în 

elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte pentru celelalte priorități de 

investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se vor deschide apelurile. 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
Nr.crt Data Participanți Program SUBIECTE ABORDATE 

56 13.09.2018 

Reprezentanți ai 

Consiliului Județean 

Tulcea 

POR (AP 7.1) 

POIM (AP 2.4) 

Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat pentru consultarea publică necesară, plan de marketing, 

pași de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la infrastructurile de acostare Sulina și Sarichioi și 

depunerii în MySMIS; consultări privind eligibilitatea activităților proiectului de investiție: 

"MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800" 

57 13.09.2018 
Reprezentanți ai Garzii 

de Coastă Tulcea 

POR (3.1.B) 

POC (AP 2) 

Condiții de eligibilitate prevăzute în GS, pași de urmat în vederea scrierii proiectelor referitoare la eficiența 

energetică a clădirilor publice și depunerii în MySMIS. S-a identificat o problemă punctuală privind eficientizarea 

energetică a Centrului de Instruire din Sulina, clădire în care se țin cursuri în mod regulat la care participă angajați 

din cadrul structurilor MAI. Deoarece participanții la cursuri nu sunt localnici în Sulina, clădirea este prevăzută cu 

dormitoare la etaj, care se folosesc pe perioada desfășurării cursurilor. De asemenea, clădirea este ocupată și 

funcțională pe tot timpul anului.  

În condițiile ghidului existent (aferent apelului trecut de proiecte) se specifică în mod concret excepțiile ce pot fi 

finanțate care sunt de tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora, iar acest tip de structură nu se 

regăsește specificat. 

În aceste condiții, s-a transmis o adresă privind eligibilitatea către AM POR și ADR SE.  

S-a discutat posibilitatea finanțării unui proiect pentru îmbunătățirea Sistemului Integrat pentru Securitatea 

Frontierei. Având în vedere că prin intermediul POC un astfel de proiect nu poate fi finanțat, reprezentanțiilor 

Gărzii de Coastă Tulcea li s-a pus la dipoziție tipurile de activități eligibile care pot fi finanțate prin intermediul POC, 

AP.2 TIC. 

58 19.09.2018 

Reprezentanți ai 

Spitalului Județean 

Tulcea, ai D.S.P. Tulcea, 

ai D.G.A.S.P.C.Tulcea, 

ai UAT Tulcea, ai 

A.D.D.J.Tulcea, ai CJ 

Tulcea, ai I.S.J Tulcea, 

ai Fundației Școala 

Română de Afaceri, ai 

C.C.I.A. Tulcea 

POCU 

(OS 3.1, OS 3.6, OS 

3.8,  

OS 3.12, OS 4.2, OS 

4.15) 

Situația apelurilor lansate, a alocărilor financiare, avizelor acordate și a cererilor introduse în MySMIS; 

Sprijin acordat beneficiarilor și aspecte semnalate/soluționate: 

-majoritatea beneficiarilor ce au solicitat aviz de conformitate au avut nevoie de asistență și consultanță în ceea ce 

privește modul de completare a fișei generale a proiectului–rubrica privind relevanța proiectelor față de SIDDDD 

-a fost sesizată în cazul unor beneficiari, neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate a proiectelor, motiv pentru care 

au fost refăcute unele cereri de finanțare(O.S. 3.1-3.6) 

-a fost de asemenea,acordat sprijin beneficiarilor ce au refăcut cererile de finanțare, urmare a aparitiei 

corrigendum –ului nr. 1 la ghidul solicitantului (O.S. 4.2),    refăcându-se implicit și documentația de conformitate 

cu SIDDDD;   

Se va solicita AM POCU acordul pentru întocmirea unui  ghid dedicat sănătății populației din acest teritoriu. Acest 

ghid va fi complementar cu ghidul POR din domeniul sănătății și va finanța intervenții în valoare totală de 

aproximativ  5.000.000 euro, ce vizează formarea personalului medical din cele două instituții și medicii de familie 

precum și alte tipuri de activități specifice (ex. screening în diverse domenii prioritare de sănătate, campanii de 

informare, de vaccinare, dotare laboratoare, etc) 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii mai – decembrie 2018)   
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59 19.09.2018 Reprezentanți ai UAT Babadag POR (AP 3, AP 5) 

Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectului pe iluminatul public, 

verificare documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor 

existente și sprijin în elaborarea documentelor necesare. Centralizare propuneri de proiecte 

pentru celelalte priorități de investiții și pași de urmat în vederea depunerii proiectelor când se 

vor deschide apelurile. 

60 20.09.2018 
Reprezentanți ai Inspectoratului 

Școlar Județean Tulcea 

POCU (OS 6.2, OS 6.4, OS 

6.6) 

Elemente particulare din Ghidul dedicat educatiei in teritoriul ITI DD -Viitor mai bun pentru copiii 

deltei 

61 21.09.2018 Reprezentanți ai C.C.I.A.Tulcea POCU (OS 3.12) Intentia de a intocmi o cerere de finantare ptr o.s. 3.12-IMM-uri 

62 24.09.2018 Reprezentanți ai mediului privat PNDR (SM 6.3) 

Particularități ale sesiunii de primire cereri de finantare proiecte din 2018   pe  sumbasura   6.3                          

Etapele si documentele necesare avizarii pentru conformitatea cu SIDD DD a priectelor din 

teritroriul ITI                                                                                                                                                                                                                                              

Detalierea  sesiuni PNDR 2018 pe sm 6,3 cu o alocare de 3.710.000 euro . Sesiunea  este deschisa 

pentru perioada 01.08-31.12.2018.                                                                                                                                                                                                                            

63 25.09.2018 Reprezentanți ai A.D.D.J Tulcea POCU (OS 3.1, OS 3.6) Stadiul intocmirii proiectelor pentru O.S. 4.2  si O.S. 3.1-3.6 

64 26.09.2018 Reprezentanți ai UAT Isaccea 
POR (AP 13.1) 

POCU (OS 4.2) 

Sprijin în pregătirea tuturor documentelor în vederea depunerii proiectelor de pe 13.1., verificare 

documente existente conform grilei de verificare CAE, inventarul documentelor existente și sprijin 

în elaborarea documentelor necesare.  

65 27.09.2018 
Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. 

Tulcea 
POCU (OS 4.15, OS 4.4) Elemente particulare din Ghidul solicitantului ptr O.S.  4.15 si 4.4 

66 28.09.2018 
Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. 

Tulcea 

POCU  

(OS 4.12, OS 4.13,  

OS 4.14, OS 4.4, OS 4.5) 

Elemente particulare din Ghidul solicitantului ptr O.S. OS 4.12, OS 4.13, OS 4.14, OS 4.4, OS 4.5 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 DANUBIUS –RI  Infrastructură de cercetare pan-europeană 
 

Încă din luna decembrie 2018, reprezentanții ADI ITI DD au întreprins toate demersurile 
necesare organizării unor întâlniri de lucru între reprezentanții Autorității de Management a 
POC 2014-2020 și reprezentații instituțiilor responsabile cu infrastructura de cercetare pan-
europeană DANUBIUS – RI în România, având în vedere atât alocarea indicativă 
prevăzută în cadrul programului pentru mecanismul ITI Delta Dunării, cât și importanța 
acestui proiect major, desemnat Proiect Fanion al SUERD (2013) şi inclus pe lista ESFRI.  

09.01.2019 – întâlnire de lucru la sediul MFE, la nivel de secretar de stat, cu participarea 
reprezentanților INCSB - instituție responsabilă cu realizarea HAB-ului infrastructurii 
Danubius, GEOECOMAR, INCDD – care vor realiza în parteneriat supersite-ului Delta 
Dunării, Universitatea Dunărea de Jos Galați – ce va gestiona Centrul de Date aferent 
proiectului, alături de reprezentanții ADI ITI DD. În cadrul acestei întâlniri a fost 
identificată posibilitatea finanțării activităților de pregătire a proiectului major Danubius-
RI, prin lansarea de către reprezentanții AM POC a unui apel dedicat, non-competitiv și 
elaborarea unui ghid dedicat care să permită inclusiv decontarea cheltuielilor reptrospective 
făcute până în acest moment de reprezentanții consorțiului Danubius începând cu anul 2014 
(DANS). În acest sens, instituțiile implicate trebuie să propună un plan de activități pentru 
perioada 2018-2020 cu o estimare de buget pentru fiecare activitate/sub-activitate în parte 
și cu o departajare clară a acestora pe fiecare partener în parte, astfel încât decontarea 
cheltuielilor de către AM să se încadreze în perioada de eligibilitate 2014-2020.    
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 DANUBIUS –RI  Infrastructură de cercetare pan-europeană 
 

28.01.2019 – întâlnire de lucru la sediul MFE, la nivel de secretar de stat, cu 
participarea reprezentanților consorțiului Danubius-RI, respectiv: INCSB, INCDD, 
GEOECOMAR, Universitatea Dunărea de Jos Galați, alături de reprezentanții ADI 
ITI DD, în cadrul căreia au fost agreate următoarele aspecte:  
clarificarea, la nivelul consorțiului a responsabilităților/activităților, precum și a 

calendarului de implementare a acestoră, astfel încât reprezentanții AM POC să 
poată demara discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene, în vederea lansării 
unui apel dedicat necompetitiv pentru pregătirea proiectului Danubius-RI. 

transmiterea documentelor de constituire a consorțiului și a rapoartelor 
financiare aferente proiectului DANS sau a altor documente elaborate și 
finanțate prin PNC3, pentru ca reprezentanții AM POC să poată verificacoerența 
cu condițiile de eligibilitate de la nivelul programului, în vederea includerii în 
viitorul proiect ce va fi finanțat prin POC, dacă reprezentanții CE își vor da 
acordul 

inițierea unui grup de lucru dedicat elaborării ghidului solicitantului pentru 
apelul dedicat Danubius, apel necompetitiv, cooptându-se atât reprezentanții 
Consorțiului Danubius cât și reprezentanții ADI ITI DD. 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 DANUBIUS –RI  Infrastructură de cercetare pan-europeană 
 

04.02.2019 – întâlnire de lucru la sediul MFE, cu participarea reprezentanților 
consorțiului Danubius-RI, respectiv: INCSB, INCDD, GEOECOMAR, Universitatea 
Dunărea de Jos Galați, alături de reprezentanții ADI ITI DD, în cadrul căreia au fost 
discutate următoarele aspecte:  
stabilirea componenței Grupului de Lucru care va elabora ghidului solicitantului 

pentru apelul dedicat Danubius, apel necompetitiv, cooptându-se reprezentanți atât 
de la nivelul AM POC, cât și reprezentanți ai fiecărei instituții responsabile cu 
implementarea proiectului în România, precum și reprezentanți ai ADI ITI DD. 

prezentarea și discutarea propunerilor elaborate de reprezentanții ADI ITI DD în 
colaborare cu reprezentanții INCSB referitoare la tipurile de activități și cheltuieli 
eligibile ce pot fi incluse în cadrul Ghidului Solicitantului, ce urmează a fi elaborat 
pentru noul proiect de asistență tehnică DANS2 

Definitivarea tipurilor de cheltuieli și a procentelor de decontare, avându-se în 
vedere faptul că tipul cheltuielilor prevăzute de program sunt cheltuieli de tip FEDR 
iar cheltuielile de tip FSE sunt limitate. 

 04.03.2019 -  reprezentanții AM POC au inițiat discuțiile cu reprezentanții Comisiei 
Europene (COM), în vederea clarificării unor aspecte legate de finanțare proiectului 
DANUBIUS-RI Suport (DANS2) prin POC. Se dorește finanțarea integrală a 
componentei de concepție, pregătire și fundamentare aferentă proiectului major 
DANUBIUS, respectiv finanțarea în actualul exercițiu de programare a tuturor studiilor 
cerute atât de legislația națională cât și legislația europeană în domeniu. 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 Transportul public naval  
• S-a aprobat modificarea POR de către Comisie în octombrie 2018 prin includerea ca și activități 

finanțabile a intervențiilor asupra transportului public naval 

• ADI ITI DD a lucrat la un plan de acțiune cu pași de urmat și termene de îndeplinit  

• ADI ITI DD a participat la diverse întâlniri de lucru la sediul MDRAP cu reprezentanți ai AM 
POR și Jaspers care va oferi sprijin în pregătirea proiectului. 

• Mecanismul de guvernare al transportului public naval care ar trebui dezvoltat în paralel cu toate 
celelalte activități implicate de proiect. Aceasta înseamnă revizuirea legislației privind acest tip 
de transport care este puțin ambiguă. 

• Experții ADI ITI DD au centralizat toate prevederile legislative referitoare la acest subiect și au 
analizat ce modificări sunt implicate de dezvoltarea proiectului. Astfel, vor trebui inițiate 
proiecte de modificări legislative pentru următoarele: Legea nr. 92/2007, Legea 328/2018, OUG 
97/1999 

• Spriin Jaspers: Se va elabora întâi o Notă Conceptuală detaliată cu ce se dorește a se realiza 
prin proiect, cu o analiză de detaliu a situației existente, inclusiv cu prestudiu de trafic. După 
aceea se vor face termenii de referință pentru planul de mobilitate. Abia după aceea se va lansa 
procedura de achiziție a planului de mobilitate . Planul de mobilitate va fi evaluat SEA iar SF va 
fi evaluat EIA.    
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 Transportul public naval  
• Probleme ce trebuie clarificate: 

 

• Legea care modifică legea 92/2007 este legea 328 din 21 decembrie 2018- analiză privind 

partea cu compensatiile/subventiile. Legea se referă la rutier cu câteva referiri și la naval 

dar care sunt insuficiente, în plus reglementarea nu o poate face CJ că nu are competențe 

pe naval deci toate structurile centrale sunt eliminate rămâne numai ARSC și MT  

• Ar fi suficientă introducerea unei norme generale care să specifice că transportul public de 

persoane pe căi navigabile interioare se reglementează prin Hotărârea de Guvern  9 

• Pe site-ul MT este în dezbatere o modificare a HG privind transportul în Deltă, aceasta este 

blocată la Consiliul Concurenței care nu mai acceptă lista de mărfuri, practic nu este de 

acord să fie subvenționat transportul de mărfuri. S-a pus problema amendării OG 27/1996 

printr-o altă ordonanță prin care se reglementează transportul gratuit de mărfuri 

prevalându-ne de faptul că Delta este o zonă defavorizată și ultraperiferica . 

• Trebuie clarificat aspectul instituțional și legal și abia apoi se va lansa achiziția pentru 

planul de mobilitate. 
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 Transportul public naval  
• CALENDAR ACȚIUNI 

 

• Întâlnire cu MT și Consiliul Concurenței să se analizeze prin ce act normativ se poate 

răspunde cerinței din REG 1370 pentru a îl aplica și pe naval și avem și o legislație 

națională. Al doilea aspect este reglementarea transportului de mărfuri și acordarea 

subvenției. 

• O nouă întâlnire cu Direcția Administrație Publică din MDRAP pentru modificările 

necesare pentru legile 97 și 328   

• De inserat în OG 26 cu zonele devaforizate subvenția pentru mărfuri de strictă 

necesitate. ADI ITI DD va face o propunere pentru a o discuta cu Consiliul 

Concurenței. 

• Întâlnire cu ANRSC  pentru a discuta modelul de contract de servicii transport public 

naval.  
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Asistență tehnică pentru mecanismul ITI Delta Dunării 
(Axa 1 POAT) 

(evoluţii ianuarie – februarie 2019)   

 Spitalul Județean de Urgență Tulcea 
• Această intervenție a fost inclusă în Programul Operațional Regional revizuit în octombrie 2018 

• Au fost mai multe întâlniri de lucru între CJ Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea, ADI ITI DD și 

proiectanți pentru a analiza nevoie de a integra reabilitarea ambulatoriului în proiectul mare. S-a ajuns la 

concluzia că ambulatoriul va fi integrat în proiectul mare. 

• Experții ADI ITI DD  au participat la toate întâlnirile de lucru ce s-au organizat, aceștia oferind sprijin în 

găsirea unei soluții optime pentru pregătirea proiectului la timp pentru depunere în sistem. 

• După comentariile făcute de către CJ Tulcea asupra formei inițiale a SF-ului din decembrie 2018, s-a 

recepționat o nouă formă în ianuarie 2019. Aceasta a făcut subiectul altor comentarii, în acest moment încă 

lucrându-se la forma finală. 

• ADI ITI DD a transmis AM POR un draft privind activitățile și cheltuielile eligible de introdus în ghidul 

specific, AM POR urmând a lansa ghidul în consultare în luna martie 2019. 

• Documentația pentru PUZ a fost finalizată și aprobată în februarie 2019 

ADI ITI Delta Dunării 

• Avizele necesare pentru proiect vor fi obținute la începutul lunii martie 2019 

• Se va lansa procedura pentru proiectare plus execuție după ce se vor recepționa 

formele finale ale documentațiilor necesare 

• Cererea de finanțare va fi încărcată în MySMIS în mai 2019.  

• Având în vedere că alocarea pentru această prioritate de investiții este mai mică 

decât necesarul, ADI ITI DD va analiza și va întreprinde toate demersurile 

necesare modificării Programului astfel încât să se transfere sume acolo unde 

este necesar.  
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