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Referitor la: Lansare consultare publica „Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea 2021-2027” 

 

UAT Județul  Tulcea este beneficiarul proiectului „Soluții administrative moderne – dezvoltarea și 

implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul Consiliului Județean 

Tulcea”, finanțat prin mecanismul Investițiilor Teritoriale Integrate în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și 

transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică 

locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Una dintre principalele activități ale proiectului constă în:  

 A.4.1 Elaborarea Metodologiei, a instrumentelor de cercetare privind realizarea studiilor/analizelor de 

referință la nivelul Județului Tulcea și a Planului de acțiune, din cadrul activității 4 Elaborarea 

Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021-2027. 

 

Prin aceasta cale, UAT Județul Tulcea invită organizațiile legal constituite, societățile, precum și toți cetățenii 

interesați în legătură cu subiectul supus consultării să depună în scris opiniile şi sugestiile cu valoare de 

recomandare pana la data de 29.03.2021,  la urmatoarele adrese de mail, 

 Laura Gabriela POSTARU – Manager proiect din partea Consiliului Județean Tulcea, telefon 

0732.380.480, email laura.Damean@cjtulcea.ro, sau 

 Ana Maria IONIȚĂ – Reprezentant S.C. Basic Resal S.R.L, terț susținător S.C. Structural Management 

Solutions S.R.L., telefon 0729.025.777, email: anamaria.ionita@structuralmanagement.ro. 

Întregul text al strategiei de dezvoltare (varianta consultativă) poate fi consultat aici. 

 

Menționăm că răspunsurile dumneavoastră sunt foarte importante pentru Consiliul Județean Tulcea în contextul 

în care acestea vor contribui la dezvoltarea direcțiilor de acțiune și formularea unor soluții pentru rezolvarea 

nevoilor de dezvoltare ale comunității. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate  

Administrativă 2014-2020!  

 Titlul proiectului: Soluții administrative moderne - dezvoltarea si 

implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul 

cetățenilor in cadrul Consiliul Județean Tulcea 

Codul proiectului: 129688  
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