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RAPORT DE ACTIVITATE 

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA, PENTRU ANUL 2021 

potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,  

cu modificările și completările ulterioare 

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 

1. Cuvânt înainte din  partea conducătorului instituţiei 

 

Consiliul Judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor 

publice de interes judeţean.  

Cele două elemente componente ale instituţiei noastre, executivă şi legislativă, au în centrul 

activităţii lor cetăţeanul judeţului Tulcea, pentru a cărui bunăstare ne implicăm permanent și activ în 

parteneriate inter-instituţionale care au drept obiectiv dezvoltarea durabilă a judeţului, valorificarea 

potenţialului natural, uman şi cultural tulcean, atragerea de investiţii. 

Consiliul Județean Tulcea se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, 

autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice 

locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluționarea problemelor locale de interes deosebit. Pentru 

îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

Consiliul Judeţean Tulcea, prin structurile de specialitate din cadrul aparatului executiv, garantează 

gestionarea domeniului  public şi privat al judeţului şi, în limitele legii, pune în practică iniţiative care 

contribuie la asigurarea unor standarde de viaţă bune pentru toţi locuitorii judeţului. 

În plan regional și european, chiar și în contextul pandemiei SARS-CoV-2, am militat în 

permanență pentru conjugarea eforturilor în implicarea autorităților locale și regionale în instituirea, 

implementarea și materializarea de programe și inițiative noi și viabile, cu impact teritorial benefic, atât 

pe partea de cooperare transfrontalieră, cât și în ceea ce privește parteneriatele regionale. 

Mai mult, maximizând absorbția de fonduri europene, în contextul implementării Strategiei 

Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării și a utilizării mecanismului Instrumentul Teritorial de 

Investiții Delta Dunării, județul Tulcea se află în plin proces de materializare a unor vechi deziderate, 

urmând să finalizeze în perspectivă o serie de obiective majore de investiții la nivel local și regional ce 

vor avea, fără doar și poate, efecte benefice asupra dezvoltării zonei pe termen mediu și lung.  

 

2. Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

 

În conformitate cu Ordonanţă de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Tulcea are următoarele categorii principale de atribuţii:  

    a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 

judeţean; 

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 



 

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 

    f) alte atribuţii prevăzute de lege. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 173, alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, consiliul 

judeţean: 

    a) alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la propunerea preşedintelui sau a 

consilierilor judeţeni; 

    b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, 

în condiţiile legii; 

    c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare 

şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

    d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 

deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii. 

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean: 

    a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul judeţului, virările de credite, 

modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar. Dispoziţiile art. 129 

alin. (4) se aplică în mod corespunzător; 

    b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în 

numele judeţului, în condiţiile legii; 

    c) stabileşte şi aprobă impozite şi taxe, în condiţiile legii; 

    d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului 

sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi 

urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale 

interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; 

    e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, 

proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală 

a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în 

cooperare cu autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; 

    f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în 

limitele şi în condiţiile legii. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a 

bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în 

condiţiile prezentului cod; 

    b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă 

gratuită a bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii; 

    c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean. 

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

judeţean privind: 

    a) educaţia; 

    b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, 

a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

    c) sănătatea; 

    d) cultura; 

    e) tineretul; 

    f) sportul; 

    g) ordinea publică; 

    h) situaţiile de urgenţă; 

    i) protecţia şi refacerea mediului; 

    j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 

parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

    k) evidenţa persoanelor; 



 

    l) podurile şi drumurile publice; 

    m) serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean; 

    n) turism; 

    o) dezvoltare rurală; 

    p) dezvoltare economică; 

    q) alte servicii publice stabilite prin lege. 

    (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean: 

    a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

    b) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; 

    c) acordă asistenţă tehnică în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ, la cererea acestora. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean; 

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale 

din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), consiliul judeţean: 

    a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de 

administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care 

îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes judeţean. 

Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea judeţului; 

    b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului 

de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor 

aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a 

unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită 

accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate 

pentru dotări rămân în proprietatea judeţului. 

 

3. Contribuţia la obiectivele guvernării şi obiectivele asumate de România 

 

Consiliul Judeţean are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în 

interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 

În exercitarea atribuţiilor sale legale, Consiliul Judeţean Tulcea are responsabilitatea să adopte 

strategii, programe şi prognoze care să asigure dezvoltarea economico-socială a judeţului şi să coopereze 

cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a găsi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor 

înscrise în aceste documente. 

 Pornind de la nevoile cetăţenilor judeţului Tulcea şi analizând direcţiile de acţiune asumate de 

România, pentru asigurarea generică a unor standarde decente de viaţă pentru toţi cetăţenii, pentru 

dezvoltarea economică prin valorificarea potenţialului local şi atragerea de investiţii naţionale şi străine, 

pentru asigurarea concordanţei cu legislaţia europeană şi punerea în practică a principiului coeziunii 

sociale, Consiliul Județean Tulcea a elaborat mai întâi Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Tulcea 

pentru perioada 2014 – 2020. 

Ulterior, prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică al Ministerului Fondurilor 

Europene, a realizat „Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării”.  

Prin intermediul acestui proiect, specialiștii Consiliului Județean Tulcea, cu sprijinul experților 

specialiști ai Băncii Mondiale, au evidențiat atât cadrul strategic de referință, cât și modalitățile directe de 

finanțare ale proiectelor aflate pe teritoriul Deltei Dunării și vecinătatea acesteia cu ajutorul așa-numitelor 

Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării, care reprezintă mecanisme instituționale agreate pe deplin de 

către Comisia Europeană.  

Zona de acțiune a mecanismului ITI nu acoperă în proporție de 100% teritoriul județului Tulcea, ci 

include 38 de UAT-uri, dintre care: 5 UAT-uri urbane (Tulcea, Măcin, Isaccea, Sulina, Babadag) și 33 de 



 

UAT-uri rurale (29 de UAT-uri din județul Tulcea și 4 UAT-uri din județul Constanța). Pe lângă cele 38 

de UAT-uri mai sunt asociate și cele două consilii județene: Tulcea și Constanța. 

Ambele documente programatice sunt punctul de plecare pentru activităţi pe termen scurt, mediu şi 

lung, care vizează implementarea de proiecte de investiții publice (de interes zonal sau regional), 

destinate conservării și reconstrucției ecologice din aria Rezervației Deltei Dunării, punerii în valoare a 

obiectivelor turistice de pe tot teritoriul judeţului, modernizării infrastructurii de transport, dezvoltării 

sectorului public și privat,  regenerării urbane/rurale, dezvoltării economice și creării de locuri de muncă,  

creşterii accesului  la serviciile de bază: utilități, transport, sănătate, educație, pe scurt  îmbunătățirii 

calității vieții populației printr-o abordare integrată, ce va permite o dezvoltare sustenabilă pe principii 

economice. 

Unic în România, mecanismul financiar ITI Delta Dunării înseamnă un buget dedicat teritoriului pe 

care îl acoperă de 1,1 miliarde de euro. SIDD DD a făcut operaţională ADI ITI odată cu aprobarea H.G. 

nr. 602/2016. ADI ITI Delta Dunării îşi capătă astfel identitatea în mecanismul de gestionare a celui mai 

mare proiect de investiţii al României. 

În contextul pandemiei  SARS-CoV-2, Consiliul Județean Tulcea a continuat acțiunile dedicate 

îndeplinirii obiectivelor asumate de România pe plan internațional, fiind o prezență constantă atât în 

cadrul întâlnirilor online ale Comisiei Balcanice și a Mării Negre din cadrul Conferinței Regiunilor 

Periferice Maritime ale Europei (CRPM, cât și în cele ale Adunării Regiunilor Europene (ARE). 

 

4. Date de contact: 

 

Str. Păcii nr. 20, municipiul Tulcea, judeţul Tulcea 

Tel. 0240502200 

Fax. 0240513071 

E-mail office@cjtulcea.ro 

 

 

II. POLITICI PUBLICE 

 

Consiliul Județean Tulcea a derulat in anul 2021 investiții si proiecte finanţate din bugetul judeţean, 

din alte fonduri guvernamentale şi fonduri europene precum si lucrările  de întreținere si reparații ale 

rețelei de drumuri județene, după cum urmează: 

 

A. PROIECTE, INVESTITII  SI LUCRARI FINANTATE  PRIN  PROGRAME NATIONALE SI 

DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEŢULUI  TULCEA  

 

1. OBIECTIVE DE INVESTITII INITIATE IN VEDEREA ACCESARII DE FONDURI 

GUVERNAMENTALE–PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLATRE LOCALA( PNDL) 

 

Investitii de infrastructura finantate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), 

aprobat prin OUG nr. 28/2013: 

1. Reabilitare DJ 222A,  Horia - Hamcearca- Nifon, km 0+000- km 15+725 

2. Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus- Sarighiol de Deal - lim. Jud. Constanta km 

81+921- 94+518 

3. Modernizare pod pe DJ 222H Intersectie DN22D- Turcoaia km 2+445 

4. Modernizare podet pe DJ 222L, Intersectie DN22D- Carcaliu km 1+732 

 

1. Denumire: Reabilitare DJ 222A,  Horia - Hamcearca- Nifon, km 0+000- km 15+725 

Program :  Programul National de Dezvoltare Locala  Subprogramul Infrastructura 

de nivel județean 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

mailto:office@cjtulcea.ro


 

Valoare totala : 28.418.870,55 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect în implementare; stadiul fizic=100%. Nerecepţionat. 

 

2. Denumire: Reabilitare DJ222, Ceamurlia de Sus- Sarighiol de Deal - lim. Jud. Constanta km 

81+921- 94+518 

Program :  Programul National de Dezvoltare Locala  Subprogramul Infrastructura 

de nivel judetean 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 23.786.717,32 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect finalizat; PV Receptie nr.19919/07.12.2021 

 

3. Denumire: Modernizare pod pe DJ 222H Intersectie DN22D- Turcoaia km 2+445 

Program :  Programul National de Dezvoltare Locala  Subprogramul Infrastructura 

de nivel judetean 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 1.927.849,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect în implementare; stadiul fizic actual = 61%.  

 

4. Denumire: Modernizare podet pe DJ 222L, Intersectie DN22D- Carcaliu km 1+732 

Program :  Programul National de Dezvoltare Locala  Subprogramul Infrastructura 

de nivel judetean 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 1.088.095,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect în implementare; stadiul fizic =100 %. Nerecepţionat. 

 

2. PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAMUL NAŢIONAL DE CONSTRUCŢII DE 

INTERES PUBLIC ŞI SOCIAL, SUBPROGRAMUL „SĂLI DE SPORT” 

 

1. Denumire: Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea 

Program :  Programul National de Construcţii de interes public şi social, 

Subprogramul “Săli de Sport” 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea, prin Consiliul Judeţean Tulcea 

Valoare totala : 119.130.096,33 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect în implementare; Etapa I, Desfiinţare Sală Polivalentă: stadiul 

fizic =Finalizat; recepţionat conform PVRTL nr.21103/21.12.2021. 

Etapa II-a: Construire Sală Polivalentă nouă: stadiul fizic= 0%. 

A fost predat amplasamentul către CNI şi SC Erbaşu S.A. în vederea 

începerii lucrărilor de constrire, conform PV Predare-primire 

nr.647/12.01.2022. 

 

3. CERERI DE FINANŢARE DEPUSE AFLATE ÎN ETAPA DE EVALUARE - Programul 

National de Investiţii Anghel Saligny 

 

1. Denumire: Reabilitare pod peste Canal Mila 36 pe DJ 222 N, km 34+178 

Program :  Programul National de Investiţii Anghel Saligny 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 9.495.161,52 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect în evaluare la MDLPA; stadiul fizic =0 %. 



 

 

2. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul  DN 22E - Grindu 

Program :  Programul National de Investiţii Anghel Saligny 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 51.491.482,57 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Proiect în evaluare la MDLPA; stadiul fizic =0 %. 

 

4. LUCRARI  DE INTRETINERE SI  REPARATII  DRUMURI JUDETENE  DERULATE IN 

ANUL 2021 

 

Sumele alocate prin bugetele anuale şi multianuale din venituri proprii au fost fundamentate pentru 

execuţia de reparaţii curente drumuri judeţene ce au ca scop refacerea sistemului rutier în vederea 

optimizării traficului şi a siguranţei circulaţiei. 

  

În perioada ianuarie-decembrie 2021 au fost executate lucrări de intretinere a retelei de drumuri judetene, 

lucrari de reparaţii curente pe tronsoane de drum si lucrari de interventie pe timpul iernii  în sumă de 

8.047.986  lei, respectiv:  

 lucrări de întreţinere curentă (activitate vară-iarnă) au fost executate pe întreaga reţea a drumurilor 

judeţene din judeţul Tulcea de 627,39 km, Zona Est şi Zona Vest 

 reparaţii drumuri judeţene, întreținere drumuri pietruite, covorașe asfaltice, asfaltari zonale, 

executate pe 40 % din rețeaua de drumuri județene. 

LUCRARI DE INVESTITII RECEPTIONATE IN ANUL 2021 : 

Lucrari de intretinere multianuala a retelei de drumuri judetene din jud. Tulcea pentru zona EST 

Lucrari de intretinere multianuala a retelei de drumuri judetene din jud. Tulcea pentru zona VEST 

Ravena Mahmudia 

Intretinere drumuri pietruite  DJ222N 

Intretinere drumuri pietruite DJ 222M – Grindu 

Plombe si covorase asfaltice DJ222E, DJ222C 

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă pe drumurile judeţene  pentru zona Est 

Servicii de deszăpezire pe timp de iarnă pe drumurile judeţene  pentru zona Vest 

 

B. PROIECTE  SI INVESTITII  FINANTATE  DIN  FONDURI  EXTERNE  

 

In functie de stadiul in care se afla proiectele, activitatea desfasurata are in vedere: 

1). Proiecte cu finantare nerambursabila aflate in implementare in anul 2021 

 

1. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 

infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Stejaru, UAT Topolog, UAT Dorobanțu și UAT Cerna 

Valoare totala : 98.134.680,37 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 22.06.2017 – 31.07.2022) 

 

2. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe tronsonul Valea Teilor – 

Nicolae Bălcescu 

Program : Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investitii 6.1, 



 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 

la infrastructura ten-t, inclusiv a nodurilor multimodale 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Valea Teilor, UAT Izvoarele și UAT Nalbant 

Valoare totala : 52.235.492,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Finalizat (perioada 22.06.2017 – 22.06.2021) 

 

3. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-

Sarichioi 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate 

Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Niculițel, UAT Mihai Bravu, UAT Babadag și UAT Sarichioi 

Valoare totala : 76.416.925,56 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.05.2018 – 30.09.2022) 

 

4. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava 

Rusă 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate 

Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Sarichioi, UAT Babadag, UAT Slava Cercheză 

Valoare totala : 31.446.728,80 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare( perioada 20.03.2018-31.05.2022) 

 

5. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de 

Sus 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate 

Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Jurilovca, UAT Baia, UAT Ceamurlia de Jos 

Valoare totala : 40.679.791,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Finalizat (perioada 18.04.2018-31.12.2021) 

 

6. Denumire: Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus 

Program :  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate 

Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Partener : UAT Baia 

Valoare totala : 18.325.973,69 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 31.10.2022) 

 

 



 

7. Denumire : Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Traian-Peceneaga-

Ostrov-Dăeni-Făgărașu 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6, Prioritatea de 

investitii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 

– Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării (SUERD), AP 1b – Legături rutiere, feroviare şi aeriene 

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea 

Partener : UAT Cerna, UAT Ostrov, UAT Peceneaga, UAT Daeni, UAT Topolog 

Valoare totala : 128.928.575,62 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-30.06.2022) 

 

8. Denumire: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si 

conservarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de 

investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Județul Tulcea 

Valoare totala : 18.721.765,70 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 30.05.2018- 31.08.2022) 

 

9. Denumire: Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si conservarea Punctului Muzeal 

,,Casa Panaghia,, Babadag, judetul Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de 

investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 3.165.065,48 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Finalizat (perioada 07.05.2018-31.12.2021) 

 

10. Denumire: Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea 

obiectivului ”Farul vechi Sulina”, judetul Tulcea 

Program : Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de 

investitii 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea 

patrimoniului natural si cultural, Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea 

Valoare totala : 10.158.180,89 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 18.06.2018- 31.12.2022) 

 

11. Denumire: Modernizare și extindere Școlală gimnazială specială nr. 14, Tulcea 

Program : Axa prioritara 10, obiectiv specific 10.1 creșterea gradului de participare la 

nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii 

cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte dedicat 

zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 3.609.877,53 cu TVA 



 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.02.2018-31.12.2022) 

 

12. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii –Spital TBC Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, 

a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei 

de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totala : 17.808.296,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.11.2017-30.06.2022) 

 

13. Denumire: Eficientizarea energetică a clădirii –Spital Boli Contagioase Tulcea 

Program : Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 

a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 

în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat zonei de 

Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Partener: Spitalul Județean de Urgență Tulcea 

Valoare totala : 17.733.903,08 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.11.2017-31.07.2022) 

 

14. Denumire: Reabilitare și extindere funcțională Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Spitalul 

Județean de Urgență Tulcea 

Program : Axa prioritara 8, obiectivul specific 8.2 – îmbunătățirea calității și a eficienței 

îngrijirii spitalicești de urgență, operațiunea B – Unități de primiri urgențe, 

Apel de proiecte dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii 

(ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 7.684.695,87 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-31.07.2023) 

 

15. Denumire: Imbunatatirea accesului populatiei din ITI la servicii medicale de urgenta, prin 

dotarea cu aparatura de inalta performanta 

Program : Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul 

specific 8.1, operatiunea 8.2.B Unități de Primiri Urgente, 

NEFINALIZATE, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții Teritoriale 

Integrate Delta Dunarii (ITI DD) 

Beneficiar : Ministerul Sanatații  

Partener: UAT – Judetul Tulcea, Spitalul Județean de Urgență Tulcea și Unitatea de 

Management al Proiectului Băncii Mondiale 

Valoare totala : 13.664.738,06 lei cu TVA 

Buget UAT – Judetul Tulcea: 614.275,33 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Finalizat (perioada 14.12.2018- 31.05.2021) 

 

16. Denumire: Infrastructura transfrontaliera de sănătate (Reabilitare si modernizare statie 



 

centrală de sterilizare si sala de operație ortopedie – Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea) 

Program :  Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea in parteneriat cu UAT Macin, Comitetul Executiv al 

Orasului Izmail, Spitalul Bazinului Dunarii – Izmail, Asociatia de Cooperare 

Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunarea de Jos”   

Valoare totala : 4.197.110 Euro 

Buget CJ Tulcea: 2.056.821 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 25.03.2019-24.09.2022) 

 

17. Denumire : CLEAN RIVER (Stații de epurare si reabilitare retele de canalizare – Spitalul 

Județean de Urgenta Tulcea) 

Program :  Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020(cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : Comitetul Executiv al Orașului Izmail in parteneriat cu UAT – Județul 

Tulcea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, Consiliul Regional 

Odessa, Asociația de Cooperare Transfrontaliera ”Euroregiunea Dunărea de 

Jos” 

Valoare totala : 4.353.696 Euro 

Buget CJ Tulcea: 644.375 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 28.06.2019-27.06.2022) 

 

18. Denumire: ”EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la Dunare” - 

Ponton Expozitional 

Program :  Program Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT Judetul Tulcea – in parteneriat cu FLAG Tulcea, FLAG Galati, Comitetul 

Executiv al Orasului Izmail;  

Valoare proiect: 1.109.018 Euro 

Buget CJ Tulcea: 537.000 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.02.2020-07.05.2022) 

 

19. Denumire: CBC Connect Trans “Trecere frontiera Isaccea-Orlovka” 

Program :  Program Operațional Comun Romania – Ucraina 2014-2020 (cooperare 

transfrontaliera) 

Beneficiar : UAT Oraș Isaccea  –lider,  in parteneriat cu UAT Judetul Tulcea, Primăria 

Orlovka (UA), Comitetul Executiv al Consiliului Orășenesc Izmail (UA) 

Valoare proiect: 2.297.548,41 Euro  

Buget CJ Tulcea: 200.000 Euro 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 07.04.2021-07.04.2023) 

 

20. Denumire: Modernizarea Portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800 

Program : Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 2 (AP) - 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi 

eficient (din alocarea financiară ITI Delta Dunării) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 190.162.236,67 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 01.09.2017-31.12.2022) 



 

21. Denumire: Facilitati de acostare pentru nave mici si ambarcațiuni in municipiul Tulcea – 

zona FALEZA 

Program : PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 

MARITIME 2014-2020, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A 

ZONEI PESCĂREȘTI DELTA DUNARII, Măsura nr. 2 Sporirea atuurilor de 

mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea schimbarilor 

climatice 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 2.616.094,86 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Finalizat (perioada 21.05.2019-21.01.2021) 

 

22. Denumire: Solutii administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de proceduri si 

mecanisme simplificate in sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliul Judetean Tulcea    

Program : Program Operațional Capacitate Administrativa/471/2/1/Introducerea de 

sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 3.186.716,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 29.05.2019-29.06.2022) 

 

23. Denumire: Reabilitare, modernizare și extindere a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 

serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 - ” Îmbunătățirea 

calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență”, (ITI DD) 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 220.279.012,99 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 15.09.2020-31.12.2023) 

 

24. Denumire: Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Tulcea 

Program : Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Obiectivul 

specific 8.1, A - Ambulatorii, Apel de proiecte dedicat zonei de Investiții 

Teritoriale Integrate Delta Dunarii  

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 61.972.912,00 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 09.03.2021-31.12.2023) 

 

25. Denumire: Eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale speciale nr. 14, Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunării  

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 5.077.070,29 lei cu TVA 



 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 09.03.2021-31.10.2023) 

 

26. Denumire: Eficientizare energetică imobil - Corp C1, str. slt. Gavrilov Corneliu, Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii  

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 6.515.865,19 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 17.08.2021-31.12.2023) 

 

27. Denumire: Eficientizare energetică a imobilului Ambulanța Tulcea 

Program : POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 

din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, 

și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte 

dedicat zonei de Investitii Teritoriale Integrate Delta Dunarii  

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 4.587.864,30 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 12.02.2021-31.10.2022) 

 

28. Denumire: Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 

de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante 

ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) - Elaborare 

documentatie tehnica pentru obiectivul de investitie "Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Sarighiol de Deal – Rahman”  

Program : Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 

1 - Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte 

finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri 

Domeniul investiției: Infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea-partener (Aplicant principal ADR SE) 

Valoare totala : 2.261.000 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În implementare (perioada 04.08.2021-31.12.2022) 

 

2). Proiecte cu finantare nerambursabila finalizate, pentru care se monitorizeaza sustenabilitatea si 

durabilitatea in anul 2021 

 

 In perioada de durabilitate, respectiv 5 ani de la finalizarea implementarii proiectului, se 

desfasoara anual urmatoarele tipuri de activitati : 

- justificarea indicatorilor de performanţă a proiectului 

- întocmirea Raportului privind durabilitatea investiţiei si monitorizarea indicatorilor de proiect 

- soluţionarea cerinţelor de monitorizare atât ale finanţatorului, cât şi ale altor autorităţi abilitate în 

verificarea modului de îndeplinire a indicatorilor post-implementare 

 

1. Denumire proiect: Managementul patrimoniului cultural de coastă - HERICOAST 

Program :  

 
Programul de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 
Prioritatea 4 - Folosirea eficientă a resurselor de mediu  



 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar : 

Măsura 4.1 - Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de 

dezvoltare regională, în special a celor de investiţii pentru creştere economică şi 

crearea locurilor de muncă, şi în cazul programelor de cooperare europeană, în 

domeniul protecţiei şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural 

Norvegia       - Partener principal (aplicant) - Consiliul Provinciei Vest- Agder 

Romania       - Partener - UAT Judetul Tulcea  

Spania           - Partener - Autoritatea Regională din Castilly y Leon  

Spania           - Partener - Agenţia de Dezvoltare Leartibai  

Irlanda           - Partener - Consiliul Comitatului Donegal 

Italia              - Partener - Regiunea Molise 

Olanda          - Partener consultativ – Institutul de Cercetare Clue+, VU  

Universitatea Amsterdam 

Olanda          - Partener consultativ – Civilscape, Utrecht 

Valoare totala :  1.750.000 euro 

Buget CJ Tulcea: 174.400 euro 

Finalizat: 30.09.2020 

 

2. Denumire : Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Tulcea 

Beneficiar : UAT – Judetul Tulcea 

Program faza I: Programul Operaţional sectorial de Mediu (2007-2013), Axa prioritară 2: 

„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de intervenţie 2.1: Dezvoltarea 

sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii 

de management al deşeurilor 

Valoare faza I: 49.498.745 lei cu TVA – Finalizat faza I – 2016 

Program faza II: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Valoare faza II: 43.415.856 lei cu TVA – Finalizat faza II – 2017 

 

3). Cereri de finantare depuse aflate in etapa de evaluare/contractare in anul 2021 

 

În cadrul apelurilor deschise in perioada de programare 2014-2020, au fost elaborate cereri de 

finantare si documentatii aferente acestora pentru proiectele din portofoliul Consiliului Județean Tulcea, 

inregistrate/incarcate in aplicatiile electronice corespunzatoare si transmise spre evaluare administrativa si 

de eligibilitate/evaluare tehnica si financiara/contractare, dupa cum urmează: 

 

1. Denumire: Extinderea și imbunătățirea modalităților de prevenire a corupției la nivelul UAT-

Județul Tulcea 

Program : Program Operațional Capacitate Administrativa  2014-2020, CP15/2021 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la 

prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea - lider,  in parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie 

Valoare totala : 398.245,76 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : Contract de finantare nr. 623/18.12.2021 

 

4). Pregatire proiecte in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile  

 

 Pentru accesarea de fonduri nerambursabile in perioada de programare 2021-2027 s-au avut in 

vedere urmatoarele tipuri de activitati: 

- pregatirea documentatiei  tehnico-economice pentru obiectivele de investiții propuse spre finantare din 

fonduri nerambursabile  



 

- participarea la intalniri de lucru/ seminarii/instruiri privind initiative de proiect/scriere cereri de 

finantare/implementare proiecte in vederea cresterii gradului de accesare de fonduri nerambursabile in 

perioada de programare 2021-2027 

 

Proiecte in pregatire in vederea accesarii de fonduri nerambursabile  

1. Denumire: Transport public naval de persoane in Delta Dunarii 

Program : Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027 

Obiectiv de Politica 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității  

Axa prioritara 4 - O regiune accesibilă, Obiectiv specific:  Dezvoltarea și 

creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la 

schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Acțiunea 4.2 Investiții destinate sistemului de transport public  adaptat 

nevoilor, cerințelelor actuale ale mediului și siguranței pasagerilor, din arealul 

ITI DD 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 227.700.000  lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In pregatire 

 

2. Denumire: "Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Sarighiol de Deal – 

Rahman”  

Program : Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027 

Obiectiv de Politica 3 - O Europă mai conectată prin creșterea mobilității  

Axa prioritara 4 - O regiune accesibilă, Obiectiv specific:  Dezvoltarea și 

creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la 

schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Acțiunea 4.1 Investiții destinate reabilitării și modernizării infrastructurii 

rutiere de importanță regională și locală pentru asigurarea conectivității la    

rețeaua TEN-T și dezvoltarea de soluții pentru descongestionarea/fluidizarea 

traficului urban 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 113.850.000 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : In pregatire 

 

3. Denumire: Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sarichioi 

Program :  Programul Operațional Regional Sud-Est 2021-2027 

Obiectiv de Politica 5 - O Europă mai apropiata de cetateni prin promovarea 

dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative 

locale, Axa prioritara 6 - O regiune atractivă, Obiectiv specific: Promovarea 

dezvoltării locale integrate și incluzive în domeniul social, economic și al 

mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a 

securității în alte zone decât cele urbane 

Actiunea 6.2 Valorificarea potențialului turistic în zone non – urbane 

Beneficiar : UAT - Judetul Tulcea  

Valoare totala : 49.500.000 lei cu TVA 

Stadiul proiectului : În pregatire 

 

 

 

 



 

III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

1. Bugetul Județului Tulcea 

 

Conform prevederilor art.191 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările si 

completările ulterioare, o atribuție importanta a președintelui consiliului județean este cea privind 

“bugetul propriu al județului”. 

În cursul anului 2021, prin direcția de specialitate, respectiv Direcția Economica Buget Finanțe şi 

Administrativ– Serviciul Buget Finanţe Contabilitate, s-a fundamentat proiectul de buget de venituri si 

cheltuieli, pe baza  prevederilor Legii nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 si a 

propunerilor direcțiilor si serviciilor din aparatul propriu si a instituțiilor subordonate,  care a fost supus 

aprobării conform prevederilor legale. Totodată s-a urmărit execuția bugetului, încasarea veniturilor si 

efectuarea cheltuielilor urmărind, in permanenta, încadrarea in prevederile bugetare aprobate.  

  In anul 2021, consiliul județean a avut ca atribuție si repartizarea sumei din fondul aflat la 

dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru primăriile din județ, pe unităţi administrativ – teritoriale . In 

vederea  asigurării unei repartizări echilibrate, prin direcție s-au solicitat propuneri de investiţii de la 

consiliile locale, au fost organizate consultări cu primarii din localităţile judeţului.   

    Proiectele de hotărâri de aprobare şi rectificare a bugetelor de venituri si cheltuieli,  

fundamentate si prezentate in anul 2021, au fost in număr de 40, inclusiv bugetul creditelor interne, 

bugetele instituțiilor din subordine şi ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea. 

Bugetul propriu al Judeţului Tulcea pe anul 2021 a fost aprobat în baza legii anuale de aprobare a 

bugetului de stat şi conform Hotărârii nr. 28/20.04.2021  a Consiliului Judeţean Tulcea, fiind prevăzută 

suma  de 635.002 mii lei la venituri şi 670.702 mii lei la cheltuieli. In urma rectificărilor de buget, la 

sfârșitul anului a fost prevăzuta suma de 672.106 mii lei la venituri si 707.806 mii lei la cheltuieli. 

Bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean au fost aprobate, de asemenea, prin 

Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea nr.29-33/2021. 

Bugetele regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului Judeţean Tulcea au fost aprobate prin 

Hotărârile nr. 34/ 04.2021 şi nr.44/05.2021. 

De asemenea, au fost fundamentate si supuse aprobării un număr de 3 proiecte de hotărâri privind 

repartizarea pe unități administrativ –teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat, fiind transmise către consiliile locale sumele repartizate pentru fiecare localitate. 

In cursul anului, in funcție de unele necesitați privind  unele  categorii de cheltuieli, au fost 

fundamentate si supuse aprobării un număr de doisprezece (12) dispoziții ale președintelui Consiliului 

Județean Tulcea privind virări de credite, rectificări si majorări .  

Pe parcursul anului 2021 s-au făcut intervenţii la Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, 

în vederea suplimentării sumelor repartizate pe anul 2021, de la bugetul de stat, pentru județul Tulcea, 

precum si la ministerele care gestionează programe naționale. 

La finele anului 2021, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice privind închiderea 

exerciţiului bugetar al anului 2021 s-au întocmit conturi de execuţie pentru: subvenţii pentru drepturile 

persoanelor cu handicap; sume defalcate din TVA pentru învăţământ special, personal neclerical, 

asistenţă socială, produse lactate şi de panificaţie, drumuri judeţene şi  serviciul de evidenţă a persoanelor, 

subvenţii pentru finanțarea programelor naţionale de dezvoltare locală. 

Pentru anul 2021, au fost prevăzute a se realiza venituri totale în valoare de 672.106,79 mii lei 

(conform bugetului de venituri și cheltuieli), realizându-se efectiv venituri totale în valoare de 342.694,95 

mii lei. 

 Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor realizate este de 16,29 %. 

Structura veniturilor proprii ale Consiliului Județean Tulcea este prezentată în tabelul următor: 

 
Explicaţii Cod Prevederi Realizat % 

  2021 2021 realizat 

1 2 3 4 5=4/3 

TOTAL VENITURI  1 672.106,79 342.694,95 50,99% 

VENITURI PROPRII  4802 53.974,00 55.830,61 103,44% 



 
Impozit pe profit de la agenţii economici  010201 68,00 69,91 102,81% 

Cote defalcate din impozitul pe venit  040201 31.818,00 31.646,32 99,46% 

Sume alocate de consiliul jud. ptr. echilibrarea bug.locale  040204 4.454,00 4.429,97 99,46% 

Sume repartizate  040206 2.410,00 2.410,00 100,00% 

Alte impozite pe venit,profit şi câştiguri din capital  050250 70,00 67,73 96,76% 

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice 160201 126,25 126,25 100,00% 

Taxa asupra mijloacelor de transport pj 160202 373,75 480,83 128,65% 

Venituri din concesiuni şi inchirieri A3000530 11.700,00 13.446,80 114,93% 

Contribuţia de întreținere a persoanelor asistate A33.02.13 2.000,00 2.021,00 101,05% 

Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea minorilor 33.02.27 12,00 15,81 131,75% 

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată 33.02.28    

Venituri din amenzi şi alte sancţ.aplicate potrivit disp.legale A350102 12,00 21,16 176,33% 

Alte amenzi, penalități și confiscări 35.50  4,98  

Alte venituri 360250 930,00 1.048,86 112,78% 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01  40,99  

ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE 3702 76,00 75,90 99,87% 

Donații și sponsorizări 370201 76,00 75,90 99,87% 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370203 -17.811,95 -450,00 2,53% 

Vărsăminte din secţiunea de dezvoltare 370204 17.811,95 450,00 2,53% 

SUME DEF.DIN TAXA PE VALOAREA  ADAUGATÃ 1102 113.183,23 112.649,53 99,53% 

Sume def.din tva ptr. finanţ. chelt.desc.la nivelul jud. 110201 56.531,00 55.997,30 99,06% 

Sume def.din tva pentru drumuri judeţene 110205 10.482,00 10.482,00 100,00% 

Sume def.din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 46.170,23 46.170,23 100,00% 

SUBVENŢII  17 127.418,56 162.918,03 127,86% 

Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de 
plată 

40.02.16  131.368,93  

Subvenții bugetul de stat - Aparaturi medicale și echipamente 42.02.16.01 431,00 55,59 12,90% 

Subvenții bugetul de stat - către bugetele locale 42.02.20 242,00 241,91 99,96% 

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 1.360,00 906,98 66,69% 

Finantarea programelor naționale de dezvoltare locale 42.02.65 31.031,00 27.787,60  

Subvenții bugetul de stat către bug locale proiecte fonduri 
PEN 

A 42.69 92.897,00 1.171,47 3,78% 

Subvenții primite de la bugetele cons. locale și județene 
pentru ajutoare în situații de extremă dificultate 

42.02.73 72,00  0,00% 

Subvenții bugetul de stat  42.02.82 1.385,56 1.385,55 100,00% 

Sume primite de la UE/alți donatori 45 1.130,00 1.130,60 100,05% 

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 45.02.01.02 1.130,00 1.130,60 100,05% 

Alte sume primite de la UE 46.04  0,00  

Alte sume primite din fonduri de la UE 46.04    

SUME PRIMITE DE LA UE 4802 376.325,00 10.090,28 2,68% 



 
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 357.809,00 521,83 0,15% 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.01.02  4.288,78  

Prefinanțare 48.02..01.03  2.105,69  

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02..02.01 18.223,00 169,26 0,93% 

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.02.02  866,00  

Prefinanțare 48.02.02.03  727,25  

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent 48.02.03.01 23,00 25,61  

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.02.03.02  1.210,28  

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori 48.15.02  173,70  

Prefinanțare 48.02.12.03 270,00 1,88  

 

Din totalul de 17.344,82 mii lei reprezentând încasări în cadrul veniturilor proprii (Taxa asupra 

mijloacelor de transport pj, Venituri din concesiuni și închirieri, Venituri din amenzi și alte sancțiuni 

aplicate potrivit dispozițiilor legale, Alte amenzi, penalități și confiscări, Alte venituri, Venituri din 

valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice, Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând 

domeniului privat), veniturile din concesiuni și închirieri reprezintă 77,53 %. 

Contractele de închiriere și concesiune încheiate pentru amenajările piscicole și agricole sunt 

clasificate (pentru a fi analizate) în două grupe, și anume: 

a)  contracte aflate în derulare la data de 31.12.2021; 

b)  contracte reziliate până la data de 31.12.2021. 

Astfel, la data de 31.12.2021 se află în derulare 105 contracte de concesiune, din care o parte au 

înregistrat restanțe la plata redevenței curente (față de termenul scadent stabilit conform contractelor de 

concesiune încheiate), pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 342,38 mii lei (majorări 

calculate până la data de 31.12.2021).  

A doua categorie este constituită din debite aferente contractelor de concesiune reziliate, 

înregistrându-se un debit total, la data de 31.12.2021, în sumă 12.646,64 mii lei, conform dosarelor aflate 

pe rol la Tribunalul Tulcea, din care 118,60 mii lei aparțin debitorilor aflați în procedura insolvenței.  

 Totalul încasărilor aferente anului 2021, conform contractelor de concesiune, este de 13.446,80 

mii lei, din care 528,75 mii lei redevență încasată din anii precedent. 

Pentru recuperarea debitelor, au fost trimise notificări concesionarilor și au fost întocmite 

documentele necesare în vederea recuperării acestor sume prin procedurile prevăzute de dispozițiile în 

vigoare. 

Pe tot parcursul anului 2021, s-a urmărit emiterea facturilor și încasarea acestora pentru redevențele 

scadente conform contractelor de concesiune, contractelor de închiriere și pentru tarifele privind depășirea 

limitelor de tonaj sau gabarit de către autovehiculele înmatriculate în România, care circulă pe drumurile 

administrate de Consiliul Județean Tulcea. 

Consiliul Județean Tulcea a încasat în anul 2021 suma de 126,74 mii lei reprezentând taxa de 

utilizare a drumurilor județene. 

În vederea implementării Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 privind 

acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat 

și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație s-au 

întocmit documentele necesare încheierii contractelor subsecvente, pentru anul școlar 2021 - 2022, în 

Județul Tulcea și au fost depuse documente în vederea depunerii cererii de plată, conform Regulamentului 

UE nr. 2017/40 al Comisiei. 

În vederea desfășurării în condiții optime a programelor, s-au efectuat verificări în unitățile de 

învățământ din județ, pentru respectarea specificaților tehnice din caietul de sarcini. 

 

La cheltuieli , execuția pe anul 2021, este in suma de 330.806  mii lei, faţă de prevederi de 707.807 

mii lei. Exercițiul financiar al anului 2021 s-a  încheiat cu excedent bugetar al bugetului local. 

 



 

 

 

A. Bugetul propriu - execuția  la cheltuieli - pe capitole se prezintă după cum urmează: 

1.Autorităţi executive  – cod  51.02 creditele prevăzute au fost în sumă de 33.037 mii  lei, iar    

plăţile efectuate au fost în suma  de 24.541 mii lei;  

2.Alte servicii publice generale cod 54.02.– credite  bugetare anuale prevăzute 2.214 mii lei, 

execuție 2.011 mii lei; 

3.Tranzactii privind datoria publica –cod 55.02- 500 mii lei prevederi  bugetare, executie 258 mii 

lei; 

4. Apărare naționala –cod 60.02- Centrele Militare judeţene-prevedere 632 mii lei, execuție 453 mii 

lei; 

5. Protecție civila –cod 61.02.05- I.J.S.U. si ATOP  - prevedere 556 mii lei, executie 276 mii lei; 

6.Învăţământ – cod 65.02 - creditele prevăzute au fost în sumă de 14.984 mii lei, iar plăţile efectuate 

în sumă de 6.539 mii lei;  

7. Sănătate –cod 66.02 - creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 119.354 mii lei, iar plăţile 

efectuate sunt în sumă de 11.623  mii lei, reprezentând sume transferate pentru investitii la Spitalul 

Judeţean, precum şi cheltuieli de capital realizate de Consiliul Judeţul Tulcea si proiect FEN implementat 

de Consiliul Județean Tulcea.; 

8. Cultura – cod. 67.02-creditele bugetare prevăzute sunt în sumă de 42.419 mii lei şi plăţile 

efectuate în sumă de 27.321 mii lei; 

9. Asistenţă socială –cod 68.02- creditele bugetare prevăzute au fost în sumă de 101.963 mii lei şi 

plăţi efectuate în sumă de 85.214 mii lei; 

10. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – cod.70.02- creditele bugetare au fost prevăzute în sumă 

de 0  mii lei, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 0 mii lei; 

11. Protecţia mediului – 74.02 colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor – credite bugetare 

prevăzute 581 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 192 mii lei; 

12. Acţiuni generale economice – 80.02 combatere inundaţii şi programe de dezvoltare regională – 

credite bugetare prevăzute 12.182 mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 1.512 mii lei; 

13. Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare – 83.02 credite bugetare prevăzute 400 mii lei 

şi s-au efectuat plăţi în sumă de 101 mii lei. 

14.Transporturi- 84.02 credite bugetare prevăzute 377.511 mii lei, plăți efectuate in suma de 

169.648 mii lei; 

15.Alte acțiuni economice/ turism - 87.02 credite bugetare prevăzute 1.475 mii lei, plăți efectuate -

1.118 mii lei. 

S-a organizat operațiunea de inventariere generală anuală a patrimoniului şi s-a coordonat  

desfăşurarea acesteia. 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, art.82 și art.105 alin.(2), elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de 

stat pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor 

social.  

Astfel, pentru anul școlar 2021-2022 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Tulcea 

nr.108/29.10.2021 un număr de 22 burse de ajutor social în cuantum de 200 lei/lună/elev pentru elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale din Școala Gimnazială Specială nr.14 Tulcea. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.162/2008, H.G. nr.529/2010 şi O.U.G. 

nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea 

descentralizării, din anul 2010 s-a procedat la transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale. 

Datorită izolării şi distanţelor mari faţă de marile oraşe, există reticenţa medicilor specialişti de a se 

stabili şi a activa în judeţul Tulcea, situaţie în care, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea se lucrează cu 

puţin peste jumătate din efectivul minim necesar de medici specialişti. În aceste condiţii, munca medicilor 

este cel puţin dublă faţă de accepţiunea normal din normativele în vigoare, exceptând orele de gardă 

efectuate, care prin natura lor sunt ore efectuate în afara programului de lucru normal.Pentru rezolvarea 

situaţiei create, una din soluţii a constituit-o realizarea unei investiţii privind construcţia de locuinţe 

pentru tineri specialiști în domeniul sănătăţii, locuinţe ce vor fi închiriate conform prevederilor Legii 

nr.152/1998. 



 

Având în vedere cele menţionate, în urma demersurilor Consiliului Judeţean Tulcea, autoritate a 

administraţiei publice locale în sarcina căreia au fost transferate atribuţii şi competenţe în domeniul 

sănătăţii, a fost promovat şi finalizat obiectivului de investiţii “Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

specialişti în sănătate, amplasament – str.Spitalului nr.46A, Scara A şi B, cu 60 u.l.,S+P+6E, Municipiul 

Tulcea, Judeţul Tulcea” şi urmând procedura legală, până la finele anului 2021 au fost repartizate către 

specialiştii din sănătate care îşi desfăşoară în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea un număr de 

56 de apartamente. 

Consiliul Judeţean Tulcea acordă, anual, burse speciale de merit, elevilor din municipiul şi judeţul 

Tulcea, care dovedesc calităţi excepţionale la una sau mai multe discipline şcolare stabilite în baza 

Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr.15/2003 privind instituirea, alocarea şi acordarea bursei speciale 

de merit a Consiliului Judeţean Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru anul şcolar 

2021- 2022 numărul burselor speciale de merit este de 30, din care: 15 burse pentru elevii cu domiciliul în 

municipiul Tulcea şi 15 burse pentru elevii cu domiciliul în localitățile din judeţul Tulcea, în cuantum de 

400 lei/lunar. 

Pe tot parcursul anului 2021, o prioritate a fost  cunoaşterea şi aplicarea Normelor metodologice, 

instrucţiuni elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în domeniul bugetar, financiar şi contabil, a 

legislaţiei care a avut implicaţii în activitatea noastră. 

A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară pentru fiecare proiect cu finanţare 

nerambursabilă derulat de Consiliului Judeţean Tulcea, respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar şi a 

veniturilor prin întocmirea lunară a contului de execuţie bugetară, a balanţei de verificare şi a celorlalte 

documente contabile specifice. 

De asemenea, au fost  analizate  şi fundamentate acţiunile social – culturale finanţate din bugetul 

Consiliului Judeţean Tulcea. 

 

B. Bugetul  instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Tulcea - finanțate din 

subvenții si venituri proprii: 

 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea - credite bugetare aprobate pentru anul 2021 – 218.139 mii 

lei, execuție 185.240 mii lei; 

2.Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea– credite bugetare aprobate 10.587 

mii lei, execuție 8.092 mii lei; 

3.Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea – credite 2021 aprobate 2.635 mii lei si execuție 2.527 mii 

lei; 

4.Biblioteca Județeana „Panait Cerna” Tulcea- credite bugetare 2.420 mii lei , execuție 2.242 mii 

lei,  

5. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea - credite bugetare 2021 

(asistenta pentru persoanele in vârsta, asistenta sociala in caz de invaliditate si asistenta sociala pentru 

familii si copii) suma de 101.963 mii lei, execuție 85.214 mii lei; 

6. Direcția Publica Comunitara Județeană de Evidenţă a Persoanelor Tulcea – credite 2021 aprobate 

in valoare de 1.529 mii lei si execuție 1.489 mii lei; 

7. Școala Gimnaziala Speciala nr. 14 Tulcea – credite 2021 in valoare de 755 mii lei si execuție 674 

mii lei; 

8. Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tulcea – credite 2021 in valoare de 5.859 

mii lei si execuție 2.560 mii lei. 

La 31.12.2021 Consiliul Județean Tulcea are in derulare 3 contracte privind finanțările 

rambursabile. S-au transmis lunar Ministerului de Finanțe - Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie 

Publică, situaţiile privind împrumuturile  interne/ externe contractate direct, fără garanţia statului, sau 

garantate de autoritatea administraţiei publice locale.  

Referitor la cheltuielile de dezvoltare a aparatului propriu si a instituțiilor subordonate (cheltuieli 

efective de capital şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare) au fost în sumă de 30.792 

lei si respectiv 157.599 mii lei în anul 2021. 

În anul 2021 s-au întocmit Situaţii financiare trimestriale si anuale conform prevederilor locale 

pentru bugetul propriu  si pentru un număr de 8 instituţii  (partea de bilanţ şi anexe), Raportul (partea de 

explicaţii a soldurilor înregistrate în conturi la data raportării), anexe aferente. 



 

S-a întocmit proiectul de hotărâre, raportul şi  anexele  pentru aprobarea contului de execuţie 

bugetară a anului 2020. 

  A fost asigurată evidenţa contabilă patrimonială şi financiară a Consiliului Judeţean Tulcea, 

respectiv execuţia bugetară a cheltuielilor, dar şi a veniturilor prin întocmirea lunară a contului de 

execuţie bugetară, a balanţei de verificare şi a celorlalte documente contabile specifice.  

Au fost întocmite şi transmise către Autorităţile de management cereri de plata si  de rambursare 

pentru  proiectul finanţat din fonduri structurale Proiect Hericoast – Managementul patrimoniului cultural 

de coasta”, “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Stejaru – Cerna” SMIS 118122 , 

Modernizare infrastructura de transport regional pe tronsoanele Niculitel si Turda- Sarichioi – SMIS 

115509, Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusa – SMIS 

115504,, Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Vișina - Ceamurlia de sus” – SMIS 

115506,, Reabilitare si extindere funcționala Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Spital Județean de 

Urgenta ”– SMIS 121722, Soluții administrative moderne-dezvoltarea si implementarea de proceduri si 

mecanisme simplificate in sprijinul cetățenilor in cadrul CJT – SMIS 129688,, Modernizare si extindere 

Școala Gimnaziala Speciala nr.14 Tulcea – SMIS 122112,, Punerea in valoare a potențialului istoric prin 

restaurarea si conservarea obiectivului Farul vechi Sulina, Județul Tulcea ”– SMIS 118887,, Promovarea 

valorilor culturale prin restaurarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” –SMIS 116135                   

,,Eficientizarea energetica a clădirii Spital Boli Contagioase, Tulcea ”– SMIS 120159, SMIS 130174      

,,Facilitați de acostare a navelor mici si mijlocii”, SMIS118820,,Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Nicolae Balcescu-Valea Teilor”, Programul operațional Romania Ucraina 2014-2020 – 

Clean River - Stații de epurare si reabilitare rețele de canalizare SJUT, Efige Ansamblu transfrontalier. 

Confluente de patrimoniu la Dunăre, Reabilitare si modernizare stație centrala de sterilizare si Sala de 

operație ortopedie Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, SMIS 116136 ,,Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord dobrogean prin restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara 

Tulcea”, Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul Județean de Urgenta Tulcea, SMIS 137275. 

S-au respectat prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata  cheltuielilor 

publice, conform bugetului aprobat, iar prin acordarea ”vizei de control financiar preventiv” de către 

personalul împuternicit pentru aceasta, s-a urmărit respectarea legalității, regularității si încadrarea in 

sumele prevăzute  pe capitole, titluri si aliniate  de categorii de cheltuieli. 

 

2.Informații privind procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și concesiuni de lucrări și 

servicii 

 

În perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, Consiliul Judeţean Tulcea prin Biroul Achiziţii 

Publice şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  cu modificările şi completările 

ulterioare  respectiv a aplicat şi a derulat procedurile de atribuire solicitate de structurile de specialitate 

din cadrul instituţiei, cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 cu modificările și 

completările ulterioare.   

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 a fost actualizat ori de câte ori a fost necesară 

achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări care nu au fost incluse iniţial, conform prevederilor H.G. nr. 

395/2016. 

 Consiliul Judeţean Tulcea a inițiat și derulat în această perioadă prin intermediul SEAP un număr 

de 45 proceduri de atribuire a contractelor de furnizare, servicii şi lucrări şi 423 achiziții directe 

pentru contractele cu valoare sub pragul prevăzut la art.7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare.  

Dintre cele 45 proceduri de atribuire, 9 au fost licitaţii deschise, 27 proceduri simplificate, 9 

negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. 
În perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021, în urma procedurilor de achiziţie derulate și finalizate 

s-au încheiat 47 contracte, după cum urmează: 

-  15 contracte de execuție lucrări în valoare totală de  226.015.133,42 lei, fără TVA. 

-  19 contracte de prestare servicii în valoare totală de  16.784.846,16 lei, fără TVA; 

-  13 contracte de furnizare produse în valoare totală de 15.549.987,13 lei, fără TVA; 

 



 

 Din cele 45 proceduri derulate în anul 2021, au fost anulate 11 iar un număr de 2 proceduri se 

află în derulare, contractele urmând a fi încheiate în prima parte a anului 2022.  

  

Prin intermediul Biroului achiziţii publice s-au derulat un număr de 423 achiziţii directe de 

furnizare, servicii şi lucrări, finalizate fie prin comandă fie prin încheierea unui contract.  

Din totalul achizițiilor directe, doar 3,55% achiziții s-au realizat offline, restul de 96,45% 

derulându-se online, prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.  

Valoarea totală a achiziţiilor directe este de 4.109.527,01 lei, fără TVA. 

  



 

 Lista contractelor incheiate in perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021: 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

1.  

Proiectare, asistenta tehnica si executie  lucrari la 

obiectivul: “Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul 

Judetean de Urgenta Tulcea” 

159.517.519,23 Licitaţie deschisa 

Asocierea S.C. CONSTRUCTII 

ERBASU S.A. - SC MINIMED 

SOLUTIONS S.R.L. 

2.  

LOT 1: furnizare dotari – echipamente informatice in 

cadrul proiectului “Promovarea valorilor culturale prin 

restaurarea si conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, 

Babadag” 

94.950,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

3.  

LOT 2: furnizare dotari – mobilier in cadrul proiectului 

“Promovarea valorilor culturale prin restaurarea si 

conservarea punctului muzeal Casa Panaghia, Babadag” 

66.550,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

4.  

Proiectare, Asistenta tehnica din partea proiectului si 

executie lucrari la obiectivul de investitie "Eficientizare 

energetica a Scolii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea" 

3.698.951,11 
Procedura 

simplificata 

Asocierea RAMALI CONSTRUCT - 

OPSCAPE HUB 

5.  

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si 

executie lucrari de desfiintarea a Salii Polivalente (C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, C7) Municipiul Tulcea 

712.000,00 
Procedura 

simplificata 

Asocierea SMZ IMPEX - PROIECT 

CONSTREX CONSULTING SRL - 

NDA7 PROIECT 

6.  
Servicii de paza la imobilele apartinand Judetului Tulcea - 

Consiliul Judetean Tulcea 
600.538,92 

Negociere fara 

publicare prealabila 

SC EUROPROTECT SECURITY 

SRL 

7.  

Servicii dezvoltare platforma bugetara online, program 

informatic integrat servicii sociale si solutie informatica 

privind management-ul de documente 

1.199.222,92 Licitaţie deschisa 
SOFTWARE IMAGINATION & 

VISION 

8.  

LOT 1: furnizare dotari – echipament informatic - proiectul 

“Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean 

prin restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si 

Arta Populara Tulcea” 

198.768,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

9.  

LOT 2 - Furnizare dotari – mobilier - proiectul 

“Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean 

prin restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si 

Arta Populara Tulcea” 

189.898,00 
Procedura 

simplificata 
HORACE MEDIA 

10.  
Acord cadru de servicii de paza la imobilele apartinand 

Judetului Tulcea-Consiliul Judetean Tulcea 
6.346.264,32 Licitaţie deschisa ROMOLD SECURITY SRL 

11.  
Contract subsecvent la acordul cadru de servicii de paza la 

imobilele apartinand Judetului Tulcea-Consiliul Judet 
6.346.264,32 Licitaţie deschisa ROMOLD SECURITY SRL 

12.  
Servicii de supervizare a lucrarilor in cadrul proiectului 

,,Reabilitare si modernizare si extindere Spitalul Judetean 

de Urgenta Tulcea” 

587.622,00 
Procedura 

simplificata 
NOVART ENGINEERING SRL 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

13.  
LOT 1: furnizare dotari – mobila si accesorii de mobilier 

pentru obiectivul de investitie “Modernizare sectia de 

psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea” 

25.975,60 
Procedura 

simplificata 
S.C. RUXMAR OFFICE SRL S.R.L. 

14.  
LOT 3: furnizare dotari - echipament de bucatarie si de uz 

casnic pentru obiectivul de investitie “Modernizare sectia 

de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea” 

14.796,00 
Procedura 

simplificata 
BALOGIC S.R.L. 

15.  
Furnizare echipament tip chiller pentru climatizare si 

servicii de reparatii a sistemului de climatizare de la sediul 

Consiliului Judetean Tulcea 

294.990,00 
Procedura 

simplificata 
UNICOMP 

16.  
Servicii de supervizare a lucrarilor in cadrul proiectului 

,,Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul 

Traian – Peceneaga – Ostrov – Daeni – Fagarasu Nou” 

189.744,00 
Procedura 

simplificata 
ZIROMET 

17.  

Acord cadru: Furnizarea si distribuirea de produse de 

panificatie, pentru anii scolari 2020 – 2021 si 2021 – 2022, 

in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei in Judetul 

Tulcea 

4.070.554,84 Licitaţie deschisa 
Asocierea CRISTIAN IMPEX SRL - 

SC PATISGAL SRL 

18.  

Contract subsecvent la acordul cadru de Furnizare si 

distribuire Produse de panificatie – corn alternativ cu 

biscuiti uscati, in scoli si gradinite, in cadrul Programului 

pentru scoli al Romaniei in Judetul Tulcea 

758.581,20 Licitaţie deschisa CRISTIAN IMPEX SRL 

19.  

Contract subsecvent la acordul cadru de Furnizare si 

distribuire Produse de panificatie – corn alternativ cu 

biscuiti uscati, in scoli si gradinite, in cadrul Programului 

pentru scoli al Romaniei in Judetul Tulcea 

1.581.927,88 Licitaţie deschisa CRISTIAN IMPEX SRL 

20.  

Servicii de consultanta pentru managementul proiectului,  

in cadrul proiectului  ,,Modernizare  infrastructura de 

transport regional pe traseul Traian - Peceneaga – Ostrov - 

Daeni-Fagarasu Nou" 

64.600,00 
Procedura 

simplificata 
SYNESIS PARTNERS 

21.  
Servicii de consultanta privind managementul proiectului 

pentru ,,Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul 

Judetean de Urgenta Tulcea” 

64.600,00 
Procedura 

simplificata 
SYNESIS PARTNERS 

22.  

Contract subsecvent la acordul cadru de Furnizare si 

distribuire Lapte si produse lactate-lapte UHT–iaurt, in 

scoli si gradinite,ptr anii scolari 2020–2021 si 2021–2022 – 

Lot 2 Furnizare si distribuire Lapte si produse lactate – 

lapte UHT – iaurt, in scoli si gradinite, in cadrul 

Programului pentru scoli al Romananiei, in judetul Tulcea 

1.454.480,80 Licitaţie deschisa DELTALACT S.A. 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

23.  

Contract subsecvent la acordul cadru de Furnizare si 

distribuire Fructe si/sau legume–mere si/sau pere,in scoli si 

gradinite,pentru anii scolari 2020–2021si 2021–2022 – Lot 

1 Furnizare si distribuire Fructe si/sau legume – mere si/ 

sau pere, in scoli si gradinite, pentru anii scolari 2020 – 

2021 si 2021 – 2022, in cadrul Programului pentru scoli al 

Romaniei in Judetul Tulcea 

673.237,40 Licitaţie deschisa SC NEW LOGISTIC EXPERTS SRL 

24.  
Furnizare dotari - articole textile pentru obiectivul de 

investitie “Modernizare sectia de psihiatrie a Spitalului 

Judetean de Urgenta Tulcea” 

35.039,00 
Procedura 

simplificata 
TRANSLIMA 

25.  
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul 

: “Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea” 
43.649.605,51 Licitaţie deschisa 

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU - 

MINIMED SOLUTIONS S.R.L. 

26.  

Lot 1 - furnizare dotari – Elevator cu senile pentru transport 

persoane cu dizabilitati pentru obiectivul de investitie 

“Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean 

prin restaurarea si modernizarea Muzeului de Etnografie si 

Arta Populara Tulcea” furnizare dotari – Elevator cu senile 

pentru transport persoane cu dizabilitati pentru obiectivul 

de investitie “Valorificarea patrimoniului etnografic nord-

dobrogean prin restaurarea si modernizarea Muzeului de 

Etnografie si Arta Populara Tulcea” 

12.250,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

27.  

Lot 2 - furnizare dotari – Pubele pentru colectare selectiva 

pentru obiectivul de investitie “Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si modernizarea 

Muzeului de Etnografic si Arta Populara Tulcea" 

2.650,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

28.  

Lot 3 - Furnizare dotari – Congelator pentru laborator 

pentru obiectivul de investitie “Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si modernizarea 

Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea" 

6.430,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

29.  

Lot 4 - furnizare dotari – Ascensor electric pentru 

obiectivul de investitie “Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si modernizarea 

Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea” 

119.500,00 
Procedura 

simplificata 
PRODENERGO SERVICE S.R.L. 

30.  

Servicii de curatenie la sediul administrativ al Consiliului 

Judetean Tulcea si Centrul National de Informare si 

Promovare Turistica 

 

176.263,20 
Procedura 

simplificata 
TERRA CLEAN SERVICE 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

31.  

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si 

executie lucrari la obiectivul: “Reabilitare si extindere 

functionala Unitatea de primiri Urgente (UPU) Spitalul 

Judetean de Urgenta Tulcea” 

4.892.581,70 
Procedura 

simplificata 
MEDICARE TECHNICS 

32.  
LOT 1: servicii de publicitate intr-un ziar cu distributie la 

nivel local 
19.651,20 

Procedura 

simplificata 
DELTA S.A. 

33.  
LOT 2: servicii privind promovarea activitatii Consiliului 

Judetean Tulcea intr-un ziar cu distributie la nivel local 
28.179,60 

Procedura 

simplificata 
DELTA S.A. 

34.  
Lot 3: servicii de promovare a activitatii Consiliului 

Judetean Tulcea, prin intermediul mass-media on-line 

locale 

60.000,00 
Procedura 

simplificata 
S.C. TOPDOG PRINTERS S.R.L. 

35.  
Lot 4: servicii de promovare si realizare emisiuni cu privire 

la activitatea Consiliului Judetean Tulcea, prin intermediul 

mass-media on-line nationale 

105.600,00 
Procedura 

simplificata 

S.C. PRESS MEDIA ELECTRONIC 

S.R.L. 

36.  
Lot 5: servicii de promovare si realizare emisiuni cu privire 

la activitatea Consiliului Judetean Tulcea, prin intermediul 

mass-media on-line locale 

32.930,00 
Procedura 

simplificata 

SC CITYMEDIA CONSULTING 

SRL 

37.  
LOT 8: servicii de promovare a activitatii Consiliului 

Judetean Tulcea, prin intermediul unui post de radio local 
11.000,00 

Procedura 

simplificata 

S.C. MEDIASET INTERNATIONAL 

S.R.L. 

38.  
Lot I - Furnizare dotari – mobilier - proiectul ,,Punerea in 

valoare a potentialului istoric prin restaurarea si 

conservarea obiectivului farul vechi Sulina, judetul Tulcea” 

79.080,00 
Procedura 

simplificata 
HORACE MEDIA 

39.  

LOT II – Furnizare dotari – machete si bust - proiectul 

„Punerea in valoare a potentialului istoric prin restaurarea 

si conservarea obiectivului farul vechi Sulina, judetul 

Tulcea” 

98.300,00 
Procedura 

simplificata 
HORACE MEDIA 

40.  

LOT III – Furnizare dotari - Licenta sistem audioghid 

telefonic, pentru obiectivul de investitie ,,Punerea in 

valoare a potentialului istoric prin restaurarea si 

conservarea obiectivului farul vechi Sulina, judetul Tulcea” 

80.000,00 
Procedura 

simplificata 
HORACE MEDIA 

41.  
Acord-cadru de furnizare nr. 454/13.10.2021 - Lot 1 pentru 

combustibil auto (motorina Euro 5) sub forma de bonuri 

valorice carburanti (BVC-uri) 2021-2023 

431.092,44 
Procedura 

simplificata 
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. 

42.  

Contract subsecvent nr. 1 de produse Combustibili auto sub 

forma de bonuri valorice (BVC-uri_ cod CPV 09134200-9 

Motorina) – acord cadru de furnizare nr. 454/13.10.2021 – 

Lot 1  

215.546,22 
Procedura 

simplificata 
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

43.  
Acord-cadru de furnizare nr. 445 din 06.10.2021 pentru 

Lotul 2 - Furnizare combustibili lichizi, neaccizati, pentru 

nave, respectiv benzina fara plumb CO95 sau echivalent 

42.900,00 
Procedura 

simplificata 
KASANDRA IMPEX S.R.L. 

44.  
Contract subsecvent de furnizare nr. 446 din data 

06.10.2021 – acord cadru de furnizare nr. 445/06.10.2021 
16.250,00 

Procedura 

simplificata 
KASANDRA IMPEX S.R.L. 

45.  

Contract de servicii de proiectare, asistenta tehnica si 

executie lucrari pentru obiectivul de investitie: Modernizare 

sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea 

- lucrari tehnico-edilitare 

815.400,00 
Procedura 

simplificata 

Asocierea PROIECT EXPERT 

CONSULT DESIGN - RAMALI 

CONSTRUCT 

46.  
Servicii de promovare a activitatii Consiliului Judetean 

Tulcea, prin intermediul mass-media on-line regionala 
34.960,00 

Negociere fara 

publicare prealabila 
CITYSERV SRL 

47.  
Servicii de supervizare si dirigentie de santier pentru 

proiectul ,,Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea” 
188.328,00 

Procedura 

simplificata 
NOVART ENGINEERING SRL 

48.  
Servicii de publicitate intr-un ziar cu distributie la nivel 

national 
12.100,84 

Negociere fara 

publicare prealabila 
ADEVARUL HOLDING S.R.L. 

49.  

Proiectare PTH+DDE, executie lucrari, asistenta tehnica 

din partea proiectantului la obiectivul de investitii: 

„Eficientizare energetica imobil - Corp C1 strada slt. 

Gavrilov Corneliu” 

4.449.000,00 
Procedura 

simplificata 

Asocierea RAMALI CONSTRUCT - 

OPSCAPE HUB 

50.  

Servicii de elaborare si tiparire album „Colectia Traditiilor 

Transfrontaliere” in cadrul proiectului: „EFIGE – 

Ansamblu transfrontalier. Confluente de patrimoniu la 

Dunare” 2SOFT/2.1/64” 

75.300,00 
Procedura 

simplificata 
ANDOR TIPO 

51.  
Contract subsecvent nr. 1/2021 la Acordul cadru nr. 

203/2020 pentru zona Est 
382.206,00 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

52.  
Contract subsecvent nr. 3/2021 la acordul cadru nr. 

203/2020 pentru zona EST 
474.895,43 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

53.  
Contract subsecvent nr. 4/2021 la Acord cadru nr. 203/2020 

pentru zona EST 
124.788,15 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

54.  
Contract subsecvent nr. 5/2021 la Acord cadru nr. 203/2020 

pentru zona EST 
2.039.657,31 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

55.  
Contract subsecvent nr. 2/2021 la Acord cadru nr. 204/2020 

pentru zona Vest 
173.499,06 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

56.  
Contract subsecvent nr. 3/2021 la Acord cadru nr. 204/2020 

pentru zona Vest 
101.079,93 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

57.  
Contract subsecvent nr. 4/2021 la Acord cadru nr. 204/2020 

pentru zona VEST 
42.247,46 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

58.  
Contract subsecvent nr. 1/2021 la Acordul cadru nr. 

510/2019 pentru zona VEST 
672.192,85 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

59.  
Contract subsecvent nr. 2/2021 la Acordul cadru nr. 

510/2019 pentru zona VEST 
472.000,58 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

60.  
Contract subsecvent nr. 1/2021 la Acordul cadru nr. 

509/2019 pentru zona EST 
672.192,85 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

61.  
Contract subsecvent nr. 2/2021 la Acordul cadru nr. 

509/2019 pentru zona EST 
472.000,58 Licitaţie deschisa MEGA EDIL 

62.  

Servicii de intocmire a planurilor de amplasament si de 

delimitare (PAD) cu propuneri de dezmembrare, 

documentatii de prima inregistrare si de actualizare date 

tehnice a unor imobile din amenajarea agricola Pardina si 

amenajarea agricola Sireasa 

40.000,00 Cumpărare directa S.C. TOPO SISTEM S.R.L. 

63.  

Servicii de consultanta financiara pentru contractarea unor 

finantari rambursabile, necesare cofinantarii si prefinantarii 

proiectelor de interes judetean finantate din fonduri 

nerambursabile de la Uniunea Europeana 

50.000,00 Cumpărare directa S.C. SD BUGET EXPERT SRL 

64.  

Pachet produse, proiect "Solutii administrative moderne - 

dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme 

simplificate in sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliului 

Judetean Tulcea" 

3.935,80 Cumpărare directa S.C. RUXMAR OFFICE SRL  

65.  
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 

„Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul Judetean de 

Urgenta Tulcea” 

38.600,00 Cumpărare directa 

ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVARE SI DEZVOLTARE 

REGIONALA DOBROGEACULT 

 

66.  
Servicii de asistenta tehnica dirigentie de santier pe timpul 

executiei lucrarilor pentru proiectul "Modernizare si 

extindere Scoala Gimnaziala Speciala nr.14 Tulcea" 

30.000,00 Cumpărare directa S.C. ADRASIST CONSULT S.R.L.  

67.  

Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si detaliilor de executie aferente lucrarilor de investitii din 

cadrul proiectului ,,Modernizare infrastructura de transport 

regional pe traseul Traian- Peceneaga – Ostrov Daeni – 

Fagarasu Nou”, judetul Tulcea 

64.400,00 Cumpărare directa 
S.C. EVI ROADS & BRIDGES 

S.R.L.  

68.  

Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitii 

„Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul Judetean de 

Urgenta Tulcea” 

30.000,00 Cumpărare directa 
S.C. GAMA PROJECT 

INVESTMENT  



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

69.  

Furnizarea de consumabile necesare implementarii 

proiectului „EFIGE - Ansamblu transfrontalier.Confluente 

de patrimoniu la Dunare” 2SOFT/2.1/64, respectiv mouse-

uri pc, camere web si casti audio 

6.515,00 Cumpărare directa S.C. I&C S.R.L.  

70.  
Furnizare panou temporar informare/placa permanenta 

informare/etichete autocolante 
13.000,00 Cumpărare directa 

S.C. RECLAMA SI PUBLICITATE 

S.R.L.  

71.  
Servicii de suport tehnic pentru echipamente de retea 

CISCO pe o perioada de 12 luni 
37.647,00 Cumpărare directa 

S.C. TELEKOM ROMANIA 

COMMUNICATIONS S.A.  

72.  
Certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani- utilizator 

Horia Teodorescu 
354,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 

73.  
Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul 

"Desfiintare Sala Polivalenta Municipiul Tulcea" 
10.000,00 Cumpărare directa S.C. ADRASIST CONSULT S.R.L. 

74.  
Servicii de marketing si promovare - punctul muzeal Casa 

Panaghia, Babadag 
8.390,00 Cumpărare directa 

ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVARE SI DEZVOLTARE 

REGIONALA DOBROGEACULT 

75.  
Servicii de consultanta in managementul proiectului de 

investitii Spital TBC 
100.150,00 Cumpărare directa S.C. TOP MANAGEMENT ING SRL  

76.  
servicii de evaluare pentru stabilirea redeventei minime 

anuale pentru terenurile ocupate de Amenajarea piscicola 

Popina-EC21 si Popina-EC22 

26.557,26 Cumpărare directa 

STATIUNEA DE CERCETARE-

DEZVOLTARE PENTRU 

PISCICULTURA NUCET 

77.  Furnizare aranjamente si coroane din flori naturale 14.100,24 Cumpărare directa SC ONE TIME- ALL TIME SRL 

78.  Servicii spalat autoturisme interior+exterior berine si jeep 22.691,52 Cumpărare directa S.C. VALBERTO S.R.L.  

79.  

Furnizare elevator cu senile pentru transport persoane cu 

dizabilitati in cadrul proiectului: „Promovarea valorilor 

culturale prin restaurarea si conservarea punctului muzeal 

Casa Panaghia, Babadag” 

12.250,00 Cumpărare directa 
S.C. PRODENERGO SERVICE 

S.R.L.  

80.  

Servicii de audit financiar pentru proiectul "Punerea in 

valoare a potenctialului istoric prin restaurarea si 

conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, Judetul 

Tulcea”- finantat prin Programul Operational Regional 

2014-2020 

33.600,00 Cumpărare directa S.C. TAHO SRL  

81.  Servicii vulcanizare autovehicule cu janta15, 16 si 17 

 

16.128,00 

 

Cumpărare directa S.C. SANIMAR S.R.L. 

82.  
Servicii de publicare comunicate de presa online, servicii 

machetare furnizare si montare panouri temporare/placi 

permanente, autocolante publicitate proiect, in cadrul 

8.400,00 Cumpărare directa 
S.C. RECLAMA SI PUBLICITATE 

S.R.L.  



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

activitatii de informare si publicitate pentru proiectul 

"Eficientizare energetica a imobilului Ambulanta Tulcea" 

83.  
Furnizare congelator pentru laborator - punct muzeal Casa 

Panaghia, Babadag 
6.436,00 Cumpărare directa S.C. CARTO PLAST SRL  

84.  
Servicii de Consultanta-Management de proiect pentru 

"Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea" 
133.000,00 Cumpărare directa S.C. TOP MANAGEMENT ING SRL 

85.  
Filme de promovare-campania REGASESTE PLACEREA 

DE A CALATORI SI A CUNOASTE TINUTUL 

DOBROGEI DE NORD 

30.000,00 Cumpărare directa 
ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVARE SI DEZVOLTARE 

REGIONALA DOBROGEACULT  

86.  
Servicii de mentenanta software ArcGIS DESKTOP 

BASIC SINGLE USE PERPETUAL pentru perioada 

31.05.202021-01.06.2022 

13.301,82 Cumpărare directa S.C. ESRI ROMANIA S.R.L. 

87.  
Furnizare materiale functionale (articole pentru instalatii 

sanitare, articole feronerie, vopsele, materiale electrice, 

etc.)  

31.814,86 Cumpărare directa ELECTRO - SANITAS S.R.L.  

88.  
Furnizare produse de protocol pentru 12 luni  

 
35.198,30 Cumpărare directa S.C. LIDAS S.R.L. 

89.  
Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare a cladirii 

Consiliului Judetean Tulcea 
54.395,00 Cumpărare directa 

S.C. MARK TOTAL CLEANING 

SOLUTIONS S.R.L. 

90.  
Furnizare hartie si carton pentru 12 luni 

 
67.633,20 Cumpărare directa S.C. WILD WEST INFINITY S.R.L 

91.  Furnizare rechizite si produse de papetarie 66.094,34 Cumpărare directa S.C. PROGRES EXPERIENCE S.R.L. 

92.  Servicii de medicina muncii 22.500,00 Cumpărare directa SC ROMEDIS LAB SRL 

93.  
Servicii de arhivare a documentelor create de Biroul 

Achizitii Publice 
8.400,00 Cumpărare directa SC ARHISERV JUNIOR SRL 

94.  
Servicii de audit financiar pentru proiectul "Modernizare 

infrastructura de transport regional pe traseul Baia - 

Ceamurlia de Sus" 

32.950,00 Cumpărare directa SC GALF CONAUDIT SRL 

95.  
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru "Protejarea 

conductei de transport gaze naturale - Baia-Ceamurlia 
442.000,00 Cumpărare directa S.C. GAZPET-INSTAL S.R.L. 

96.  
Servicii de audit financiar pentru proiectul "Eficientizarea 

energetica a imobilului Ambulanta Tulcea" 
24.900,00 Cumpărare directa SC GALF CONAUDIT SRL 

97.  
Servicii de audit financiar pentru proiectul "Promovarea 

valorilor culturale prin restaurarea punctului muzeal Casa 

Panaghia, Babadag" 

36.950,00 Cumpărare directa SC GALF CONAUDIT SRL 

98.  
Servicii  de mentenanta si repararea instalatiilor electrice 

amplasate in sediul Consiliului Judetean Tulcea 
6.000,00 Cumpărare directa SC ELECTROSANITAS SRL 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

99.  
Furnizare materiale consumabile pentru proiectul 

"Infrastructura de sanatate transfrontaliera" POC Romania-

Ucraina 2014-2020 

1.500,00 Cumpărare directa S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L 

100.  
Servicii de reinnoire certificat digital calificat Manole 

Valentina Adriana 
354,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 

101.  

Servicii de extindere si revizie generala sistem 

supraveghere video amplasate in sediul Consiliului 

Județean Tulcea 

7.613,00 Cumpărare directa 
S.C. A.C. COMFORT & SAFETY 

SYSTEMS S.R.L. 

102.  
Servicii de verificare documentatii tehnice ob. Inv. 

"Desfiintare sala polivalenta" 
4.900,00 Cumpărare directa 

S.C. RAMALINSTAL PROJECT 

S.R.L. 

103.  

Servicii realizare studiu de oportunitate si documentatie 

atribuire contracte de delegare a gestiunii serviciilor de 

transport public rutier de persoane in perioada 01.01.2022-

31.12.2031 

45.000,00 Cumpărare directa S.C. CERTRANS LEVEL S.R.L. 

104.  

Servicii realizare studiu de trafic/mobilitate pentru 

determinare cerere de transport la nivel judetean pt 

intocmire Program de transport rutier judetean de persoane 

01.01.2022-31.12.2031 

65.000,00 Cumpărare directa S.C. CERTRANS LEVEL S.R.L. 

105.  
Servicii de prelungire a valabilitatii certificat digital 

calificat Mocanu Antonela 
354,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 

106.  Furnizare kit streaming videoconferinta 32.000,00 Cumpărare directa 
S.C. CALIN MEDIA 

COMMUNICATION S.R.L. 

107.  
Furnizare echipament Fortigate 200F Bundle 24 x 7-FG-

200F-BDL-950-12/1 an 
16.806,72 Cumpărare directa S.C. PROSOFT ++ S.R.L. 

108.  

Servicii de elaborare a ”Certificatului de performanta 

energetica a cladirii” conform Legii 372/2005, la Sectia 

Centrala de Sterilizare si Sala de Operatie Ortopedie din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea, in cadrul 

proiectului ”Infrastructura de sanatate transfrontaliera” 

1.000,00 Cumpărare directa P.F. HRITCU FLORIN 

109.  

Servicii de audit financiar pentru proiectul ”Reabilitare si 

modernizare si extindere Spitalul Judetean de Urgenta 

Tulcea” 

50.000,00 Cumpărare directa S.C. TAHO S.R.L. 

110.  

Servicii de audit financiar pentru proiectul ”Modernizare 

infrastructura de transport regional pe traseul Niculitel si 

Turda-Sarichioi” 

42.000,00 Cumpărare directa S.C. TAHO S.R.L. 

111.  
Servicii de consultanta in managementul proiectului pentru 

obiectivul de investitii ”Eficientizare energetica a cladirii - 
100.000,00 Cumpărare directa 

S.C. BEST CONSULTING & 

DESIGN S.R.L. 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

Spital boli contagioase Tulcea” 

 

112.  
Servicii de efectuare a analizei de risc la obiectivul ”Statie 

de pompare Ecluza Pardina” 
480,00 Cumpărare directa 

PFA GHEORGHE DAN-

LAURENTIU 

113.  

Servicii de verificare tehnica a proiectarii prin verificatori 

atestati corespunzator lucrarilor de investitii din cadrul 

proiectului ”Eficientizare energetica a Scolii gimnaziale 

speciale nr. 14, Tulcea” 

9.300,00 Cumpărare directa S.C. ALL PLAN PROJECT S.R.L. 

114.  
Furnizare produse pentru dezinfectie, masti de protectie si 

manusi de unica folosinta 
5.000,00 Cumpărare directa S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L. 

115.  
Servicii de mentenanta a site-ului Centrului National de 

Informare si Promovare Turistica Tulcea 
4.992,00 Cumpărare directa S.C. EST COMPUTERS S.R.L. 

116.  

Servicii de intocmire raport de diagnostic arheologic pentru 

terenul aferent investitiei ”Modernizare infrastrustura de 

transport regional pe traseul DN22E-Grindu” 

800,00 Cumpărare directa 
INSTITUTUL DE CERCETARI 

ECO-MUZEALE ”GAVRILA 

SIMION” TULCEA 

117.  
Furnizare consumabile pentru imprimante, 

multifunctionale, copiatoare si faxuri pentru 12 luni 
114.777,91 Cumpărare directa S.C. TOTAL STORE PLUS S.R.L. 

118.  
Servicii de recrutare pentru 4 membri ai Consiliului de 

Administratie al RE AZL Sulina 
3.600,00 Cumpărare directa 

S.C. FOX MANAGEMENT 

CONSULTANTS S.R.L. 

119.  
Servicii de recrutare pentru 4 membri si Consiliului de 

Administratie al RA Aeroportul Delta Dunarii Tulcea 
3.600,00 Cumpărare directa 

S.C. FOX MANAGEMENT 

CONSULTANTS S.R.L. 

120.  

Servicii de instruire in cadrul proiectului ”Solutii 

administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de 

proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul cetatenilor 

in cadrul Consiliului Judetean Tulcea” 

129.960,00 Cumpărare directa CENTRUL DE FORMARE APSAP 

121.  
Servicii de efectuare a analizei de risc la obiectivul punctul 

Muzeal ”Casa Panaghia Babadag” 
480,00 Cumpărare directa 

PFA GHEORGHE DAN-

LAURENTIU 

122.  

Furnizare echipament IT necesar implementarii proiectului 

"Solutii administrative moderne - dezvoltarea si 

implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in 

sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliului Judetean Tulcea" 

35.200,00 Cumpărare directa S.C. PIC SOFT SECURIY S.R.L. 

123.  

Furnizare echipament IT necesar implementarii proiectului 

"Solutii administrative moderne - dezvoltarea si 

implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in 

sprijinul cetatenilor in cadrul Consiliului Judetean Tulcea" 

67.100,00 Cumpărare directa S.C. PIC SOFT SECURIY S.R.L. 

124.  
Servicii de tiparire si furnizare a unui numar de 1500 bucati 

de viniete pentru diferite categorii de autovehicule 
12.000,00 Cumpărare directa 

S.C. RECLAMA SI PUBLICITATE 

S.R.L.  



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

125.  
Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 

"Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea" 
19.900,00 Cumpărare directa 

S.C. RECLAMA SI PUBLICITATE 

S.R.L.  

126.  

Servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate aferent 

obiectivului de investitii "Sediu administrativ Spitalul 

Judetean de Urgenta Tulcea" 

95.000,00 Cumpărare directa S.C. OPSCAPE HUB S.R.L. 

127.  

Activitati de supraveghere arheologica si redactarea 

raportului de supraveghere arheologica pentru investitia 

”DTAC modernizare si extindere Scoala gimnaziala 

speciala nr. 14 Tulcea” 

600,00 Cumpărare directa 
INSTITUTUL DE CERCETARI 

ECO-MUZEALE ”GAVRILA 

SIMION” TULCEA 

128.  

Furnizare dotari set 18 manechine (9 barbati si 9 femei) 

pentru spatiul muzeal in cadrul proiectului ”Promovarea 

valorilor culturale prin restaurarea si conservarea punctului 

muzeal Casa Panaghia, Babadag” 

11.707,56 Cumpărare directa 
S.C. EUROM CHROM 

DISTRIBUTION S.R.L. 

129.  

Servicii de intretinere si reparatii pentru copiatoare si faxuri 

si furnizare piese de schimb pentru copiatoare in cadrul CJ 

Tulcea, CMJ Tulcea, ISU Delta Tulcea, CNIPT Tulcea 

37.815,00 Cumpărare directa S.C. BIROTICA-SERVICE S.R.L. 

130.  

Furnizare piese de schimb pentru echipamente de calcul 

(calculatoare, laptopuri) pentru Consiliul Judetean Tulcea, 

Centrul militar Judetean Tulcea si Inspectoratul pentru 

Situatii de Urgenta ”Delta” al Judetului Tulcea 

40.993,45 Cumpărare directa ASOCIATIA PRO DINAMIS 

131.  

Achizitionarea si montarea unei camere video solare, 

printr-un abonament de internet tip 4G, pentru obiectivul 

”Statia de Pompare Ecluza Pardina” si mentenanta 

trimestriala/anuala a acesteia 

5.857.11 Cumpărare directa S.C. PIC SOFT SECURIY S.R.L. 

132.  
Servicii de prelungire a valabilitatii certificat digital 

calificat Mihaela Ivanov 
249,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 

133.  
Servicii de prelungire a valabilitatii certificat digital 

calificat Mona Olteanu 
249,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 

134.  

Servicii de informare si publicitate pentru proiectul 

”Eficientizare energetica imobil - Corp C1, strada slt. 

Gavrilov Corneliu” 

8.295,00 Cumpărare directa 
S.C. RECLAMA SI PUBLICITATE 

S.R.L.  

135.  

Servicii de organizare evenimente – Lansarea Centrului 

Colectiei Traditiilor Transfrontaliere si Ziua Portilor 

Deschise (”cross-border open day”) in cadrul proiectului: 

”EFIGE – Ansamblu transfrontalier. Confluente de 

patrimoniu la Dunare” 2SOFT/2.1/64, Programul 

Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020 

12.000,00 Cumpărare directa 
S.C. BARIC BOUTIQUE SHOP 

S.R.L. 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

136.  

Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic 

si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitii din 

cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare Ambulatoriu 

Tulcea” 

27.000,00 Cumpărare directa 
S.C. GAMA PROJECT 

INVESTMENT S.R.L. 

137.  
Servicii de prelungire a valabilitatii certificat digital 

calificat Gabriela Armasaru 
354,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 

138.  

Servicii de proiectare - faza - Documentatia de avizare a 

Lucrarilor de Interventii la obiectivul ”Reabilitare Pod 

peste canal Mila 36 DJ222N, km 34-178” 

130.000,00 Cumpărare directa 
S.C. BEST CONSULTING & 

DESIGN S.R.L. 

139.  

Servicii de asigurare a unor imobile aflate in patrimoniul 

Judetului Tulcea - Consiliul Judetean Tulcea, impotriva 

calamitatilor naturale 

23.799,31 Cumpărare directa 
S.C. ASIGURAREA ROMANEASCA 

- ASIROM VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. 

140.  
Servicii de audit financiar pentru proiectul ”Reabilitare, 

modernizare Ambulatoriu Tulcea” 
45.800,00 

Cumpărare directa 
S.C. TAHO S.R.L. 

141.  

Furnizare echipamente IT & office, necesare in cadrul 

implementarii proiectului ”Clean River Hard/4.2/1” finantat 

prin Programul Operational Comun Romania Ucraina 

2014-2020 

8.894,48 

Cumpărare directa 

S.C. RPHONE QUALITY S.R.L. 

142.  
Lucrari de instalare centrala proprie pe gaz pentru furnizare 

agent termic la ISU Delta Tulcea 
55.354,62 

Cumpărare directa 
S.C. DELTA GAZ S.R.L. 

143.  

Furnizare produse software suport, consumabile office si 

sanitare in cadrul implementarii proiectului ”EFIGE - 

Ansamblu transfrontalier Confluente de patrimononiu la 

Dunare” 

6.234,46 Cumpărare directa S.C. RUXMAR OFFICE SR.R.L. 

144.  

Furnizare materiale consumabile in cadrul implementarii 

proiectului Infrastructura de sanatate transfrontaliera 

”Programul Operational Comun Romania-Ucraina 2014-

2020” 

2.800,00 Cumpărare directa S.C. RUXMAR OFFICE S.R.L. 

145.  

Servicii de supraveghere arheologica si redactare raport de 

supraveghere arheologica pentru investitia ”Eficientizare 

energetica a Scolii Gimnaziale nr. 14, Tulcea” 

300,00 Cumpărare directa 
INSTITUTUL DE CERCETARI 

ECO-MUZEALE ”GAVRILA 

SIMION” TULCEA 

146.  

Servicii de instalare/demontare a sistemului de iluminat 

festiv pentru sediul administrativ al Judetului Tulcea - 

Consiliul Judetean Tulcea 

16.000,00 Cumpărare directa 
S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 

S.A. 

147.  

Servicii de prelungire a valabilitatii certificat digital 

calificat Mihaela Iliev 

 

354,00 Cumpărare directa S.C. CERTSIGN S.A. 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

148.  

Servicii de digitizare in cadrul activitatii de informare si 

publicitate pentru proiectul ”Valorificarea patrimoniului 

etnografic nord-dobrogean prin restaurarea si modernizarea 

Muzeului de Etnografie si Arta Populara Tulcea” 

56.000,00 Cumpărare directa 
S.C. VISION ENGINEERING & 

CONSULTANCY S.R.L. 

149.  

Servicii de digitizare in cadrul activitatii de vizibilitate, 

diseminare informatii pentru proiectul ”Punerea in valoare 

a potentialului istoric prin restaurarea si conservarea 

obiectivului farul vechi Sulina” 

56.500,00 Cumpărare directa 
S.C. VISION ENGINEERING & 

CONSULTANCY S.R.L. 

150.  

Servicii de marketing si promovare la obiectivul ”Punerea 

in valoare a potentialului istoric prin restaurarea si 

conservarea obiectivului farul vechi Sulina” 

8.395,00 Cumpărare directa 
ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVARE SI DEZVOLTARE 

REGIONALA DOBROGEACULT 

151.  

Servicii de marketing si promovare in cadrul activitatii de 

informare si publicitate pentru proiectul ”Valorificarea 

patrimoniului etnografic nord dobrogean prin restaurarea si 

modernizarea Muzeului de Etnografie si Arta Populara 

Tulcea”, cod SMIS 116136 

8.395,00 Cumpărare directa 
ASOCIATIA PENTRU 

PROMOVARE SI DEZVOLTARE 

REGIONALA DOBROGEACULT 

152.  

Servicii de verificare periodica, reincarcare, reparare, 

inlocuire piese defecte pentru stingatoarele aflate in dotarea 

sediului administrativ al Judetului Tulcea - Consiliul 

Judetean Tulcea, strada Pacii nr. 20 (inclusiv spatii arhiva, 

garaje auto si nave), Centrul National de Informare si 

Promovare Turistica Tulcea, Str. Gloriei nr. 4, Hotel Casa 

Albastra Tulcea, Strada Portului, zona Lac Ciuperca 

1.494,00 Cumpărare directa S.C. MAR-INA-PRODPREST S.R.L. 

153.  

Servicii de intocmire documentatie tehnica pentru obtinerea 

autorizatiei de detinere si inchiriere CNCAN pentru 

instalatia radiologica mobila achizitionata prin proiectul 

”Infrastructura transfrontaliera de sanatate” 

1.000,00 Cumpărare directa 
S.C. MEDICAL PHYSICS 

CONSULTING S.R.L. 

154.  

Servicii de consultanta in domeniul managementului d 

eproiect pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si 

extindere functionala Unitatea de Primiri Urgente Spitalul 

Judetean de Urgenta Tulcea” 

108.500,00 Cumpărare directa S.C. ECOTUR INDUSTRIES S.R.L. 

155.  

Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de 

santier la obiectivul de investitii ”Modernizare sectia de 

psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Tulcea - lucrari 

tehnico edilitare” 

5.400,00 Cumpărare directa S.C. ADRASIST CONSULT S.R.L. 

156.  
Servicii de intocmire a documentatiei de actualizare date 

tehnice si dezmembrare in 3 loturi a imobilului inscris in 
14.000,00 Cumpărare directa S.C. TOPO SISTEM S.R.L. 



 

Nr. 

crt. 

Obiectul contractului Valoarea 

contractului, in lei, 

fara TVA 

Procedura de 

achiziții publice 

folosita 

Denumirea castigatorului 

CF nr. 30274/Jurilovca situat in extravilanul comunei 

Jurilovca, judetul Tulcea 

157.  
Servicii de mentenanta a sistemului informatic din cadrul 

Consiliului Judetean Tulcea 
50.400,00 Cumpărare directa S.C. PROSOFT ++ S.R.L. 

158.  

Servicii de consultanta la procedura de atribuire cu obiectul 

”delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane 

prin curse regulate in judetul Tulcea” experti cooptati 

pentru licitarea-contractarea in vederea atribuirii si 

incheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciului 

public de transport judetean 

65.000,00 Cumpărare directa S.C. CERTRANS LEVEL S.R.L. 

 

 

 

 



 

3. Informații privind litigiile în care este implicată instituția 

 

Situația litigiilor, a numărului de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, precum și numărul 

cauzelor pierdute/câștigate în cursul anului 2021, în care a fost implicat unitatea administrativ-teritorială - 

judeţul Tulcea respectiv Consiliul Judeţean Tulcea este următoarea: 

- Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecata este 226 din care 

o Numărul de cauze câștigate este 83; 

o Numărul de cauze pierdute este 14; 

o Numărul dosarelor ce sunt în curs de soluționare este 129. 

 

4. Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Tulcea  

                constituie Anexa nr. 1 la prezentului Raport. 

 

5. Informații privind managementul resurselor umane 

 

a) Totalul posturilor vacante la 31.12.2021 este de 21, din care: 

 

 1 post de conducere 

 1 post de director executiv adjunct la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului. 

 

 17 posturi de execuție 

 1 post de funcționar public la Serviciul Contencios și Asistență Juridică; 

 1 post de funcționar public la Biroul Achiziții Publice; 

 1 post la Manager Public; 

 1 post de funcționar public la Serviciul Administrație Publică Locală; 

 2 posturi de funcționari publici la Urbanism, Autorizare și Inspecție Urbană; 

 1 post de funcționar public la Amenajarea Teritoriului 

 1 post de funcționar public la Autoritatea Județeană de Autorizare Transport Public; 

 1 post de funcționar public la Biroul C.N.I.P.T.; 

 2 posturi de funcționari publici la Serviciul Accesare Fonduri Externe; 

 2 posturi de funcționari publici la Serviciul Managementul Proiectelor de Lucrări Publice; 

 2 posturi de funcționari publici la Unitatea de Implementare a Proiectelor-Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor; 

 1 post de funcționar public la Compartiment Mediu; 

 1 post de funcționar public la  Compartiment Cultură Culte; 

 1 post de funcționar public la Biroul Venituri; 

 2 posturi de personal contractual la Cabinet Președinte. 

 

b)     Informații despre fluctuația de personal în anul 2021: 

         - 10 persoane angajate; 

         - 15 persoane plecate; 

 

c)     Numărul de funcții de conducere exercitate temporar în anul 2021:  

 - 1 post de șef serviciu la Serviciul Contencios și Asistență Juridică; 

 - 1 post de șef serviciu la Serviciul Administrație Publică Locală; 

 - 1 post de șef birou la Biroul Achiziții Publice. 

 

d)     Venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri: 9729/2021. 

 

În anul 2021 în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Tulcea au fost organizate un număr de 

10 concursuri, din care:  

    - 7 concursuri de recrutare; 

    - 3 concursuri de promovare în grad; 



 

IV. RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 

1. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

La nivelul Consiliului Județean Tulcea, în anul 2021 au fost înregistrate 45 de cereri privind informații 

de interes public. Toate solicitările au fost soluționate în termenul legal. Nu s-a înregistrat nici o acțiune în 

contencios administrativ pe motivul nerespectării liberului acces la informații de interes public.  

Totodată, s-a procedat la: 

-  afișarea tuturor informațiilor de interes public pe site-ul instituţiei, în format electronic şi la avizierul 

instituției;  

- informarea cetățenilor care au solicitat detalii privind activitatea instituției noastre, a instituțiilor 

subordonate, cât și a celorlalte instituții publice din județ. 

În Anexa nr. 2 la prezentul raport este prezentată evaluarea implementării Legii nr. 544/2001, potrivit 

prevederilor art. 27, alin. 1 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2. Raportul de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată 

 

Proiectele de acte normative adoptate de Consiliului Județean Tulcea au fost supuse dezbaterii publice, 

ședințele au fost publice și s-au desfășurat în prezența reprezentanților presei locale. Nu au fost cereri 

înregistrate cu privire la transparența decizională în administrația publică. 

Au fost 16 proiecte de acte normative supuse dezbaterii publice, dintre acestea fiind adoptate de 

Consiliul Judeţean Tulcea, in anul 2021, un număr de 11 hotărâri cu caracter normativ.  

In temeiul art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 republicată, nu au fost depuse  observaţii şi opinii la nici 

un  proiect de act normativ supus dezbaterii publice. 

Prin Dispoziţia nr. 381/2017 a fost desemnată, din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală, 

persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, în conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.(7) din Legea 

nr. 52/2003 republicată. 

Raportul anual privind transparența decizională, întocmit potrivit prevederilor art. 13 din Legea privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, constituie Anexa nr.3 a prezentului raport. 

 

3. Informații despre atragerea de resurse din comunitate (parteneriate cu alte instituții publice, 

mediul de afaceri, participări în asociații internaționale, înfrățiri) 

 

3.1.  Parteneriate cu alte instituţii publice 

 

  În condițiile restricțiilor impuse de pandemia SARS-CoV-2, în anul 2021, majoritatea activităţilor 

culturale/sportive/educative de importanţă judeţeană, naţională şi internaţională au fost desfășurate în mediul online. 

Totuși, în vederea organizării unor astfel de activități atât în perioada anterioară pandemiei, cât și în perioada 

relaxării restricțiilor impuse de pandemie, Consiliul Judeţean Tulcea a fost implicat în parteneriate alături de 

Primăria Municipiului Tulcea prin Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Clubul Sportiv Municipal 

„Danubiu”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Palatul Copiilor, Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, Institutul 

de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Centrul Cultural „Jean Bart”. 

Cele mai importante evenimente, organizate în urma acestor asocieri au fost: manifestările prilejuite de 

sărbătorirea zilei de 1 Iunie, Ziua Copilului, concursuri școlare și activități școlare („Parteneriat în educație”, 

Mesajul meu antidrog”,  „Unitate în diversitate”, „Avocatul elevului”), Concursul „Tulcea-Suzhou, drumul 

prieteniei” - ediția II-a, activități și competiții sportive desfășurate de sportivii secțiilor CSM „Danubiu”, precum și 

activitățile organizate cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. 

De asemenea, pentru asigurarea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Tulcea, Consiliul Judeţean este 

membru, alături de alte unităţi administrativ-teritoriale de nivel local sau regional, în structuri precum: Adunarea 

Regiunilor Europene (ARE), Conferința Regiunilor Periferice Maritime (CRPM), Agenţia de Dezvoltare Regională 

Sud-Est, Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, Asociația Europeană a Zonelor 

Transfrontaliere, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare 



 

Durabilă a Serviciului de Apă şi Canalizare din judeţul Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a 

Infrastructurii de Deşeuri Menajere, Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării, Asociaţia Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării, Asociația 

Localităților Istorice și de Artă din România, Asociația de Cooperare Marea Neagră și  Asociația ”Center for Roman 

Archaelogical Heritage Studies în the Black Sea” - CERAHES.  

 

 

 3.2.  Relaţia cu mediul de afaceri 

 

Dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri din zonă a constituit mereu o prioritate pentru Consiliul 

Județean Tulcea. Instituția noastră a dezvoltat de-a lungul timpului o bună cooperare cu Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură a județului Tulcea și cu alte instituții, alături de care a organizat acțiuni de promovare 

economică a județului.  

Pentru a menține o relație deschisă cu mediul de afaceri, în toamna anului 2021, conducerea Consiliului 

Județean Tulcea a participat online la Forumul online de Cooperare Economică și Comercială China-

România. 

Evenimentul, moderat de Zhao Linxiang, Consilier economic și comercial al Ambasadei Chinei în 

România, a beneficiat de prezența Excelenței Sale, doamna Jiang Yu, Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar  al Republicii Populare Chineze în România,  a numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri 

român și chinez și ai administrației publice centrale și locale din România. 

Discuțiile au evidențiat longevitatea și diversitatea relației economice dintre cele două țări, precum și 

potențialul extraordinar de dezvoltare a noi activități în domenii de interes comun. 

Un alt eveniment marcant în direcția dezvoltării relațiilor cu mediul de afaceri l-a constituit Forumul 

Economic organizat în colaborare cu Avangarde Group, în cadrul Programului Romanian Investment Zoom 

(RIZ), și găzduit de Consiliul Județean Tulcea, prilej cu care au avut loc discuții privind oportunitățile de 

inițiere/dezvoltare a relațiilor economice și de afaceri la nivelul județului, prin oamenii de afaceri locali, cu 

parteneri străini din mai multe state ale lumii.  

La eveniment au participat E.S. Safiya Ahmad Nuhu (Ambasadorul Republicii Federale Nigeria în 

România), Igyor-Uzer Mercy Ahemen (Secretar I în cadrul Ambasadei Republicii Federale Nigeria în 

România), E.S. Andrei Grinkevich (Ambasadorul Republicii Belarus în România), Emil Jacotă (Consilier 

ministerial - Însărcinat cu afaceri, Ambasada Republicii Moldova în România), Simion Botnari (Consilier în 

cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România), Pierre Annoye (Consilier economic și comercial  în 

cadrul Ambasadei Regatului Belgiei în România), Tudor Afanasov (Președintele Camerei de comerț Româno-

Ruse, reprezentant al Centrului Rus de Export și membru în conducerea Asociației Financiare și de Afaceri 

pentru Cooperare Euro-Asiatică), Călin Cosar (Președintele Camerei de Comerț Israel), Bogdan Voiculescu 

(Reprezentant al Companiei de Investiții Fortis Business Management Olanda), Denisa Caravan (Avocat 

reprezentativ - Specialist in consultanță investiții - Investment Company Olanda).  

Invitat de onoare la eveniment, fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a vorbit despre 

legătura între stabilitate și succesul schimburilor economice, subliniind, în acest context, importanța unui 

mediu prietenos („friendly environment“) pentru prosperitate în domeniul afacerilor. 

 

3.3.  Relații de cooperare internaţionale 

 

Obiectivul general al relaţiilor de colaborare externă este reprezentat de alinierea relaţiilor externe ale 

judeţului Tulcea la obiectivele majore ale politicii externe naţionale. Identificarea unor tendinţe comune de 

dezvoltare şi cooperare, reprezentarea intereselor locale la nivel extern conduc la întărirea capacităţii 

aşezărilor din judeţ de a face faţă concurenţei cu regiunile învecinate. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat ale 

Consiliului Judeţean Tulcea cu structuri similare din alte state este îndreptată către creşterea şi consolidarea 

capacităţii administraţiei publice judeţene de accesare a fondurilor europene şi de preluare/diseminare a 

bunelor practici în domeniul serviciilor publice locale, al dezvoltării infrastructurii, al turismului, al 

dezvoltării regionale durabile, în general. 

 

 

 

 



 

Relația cu Suzhou, China 

 

Una dintre cele mai vechi relații de cooperare pe care o derulează Consiliul Județean Tulcea cu un 

partener extern datează din anul 1995, când la data de 20 septembrie, a fost semnat la Suzhou Protocolul de 

Înfrățire dintre județul Tulcea din România și Municipalitatea din Suzhou - China. Acesta a fost primul pas al 

colaborării fructuoase dintre cele două unități administrativ-teritoriale. Cooperarea dintre cele două regiuni a 

continuat cu schimburi de experiență în domeniul socio-cultural și educațional, în domeniul medical, dar și 

economic. 

În contextul pandemic al anului 2021, colaborarea celor două părți a continuat în mediul online. Pentru a 

evidenția cele mai importante repere ale colaborării dintre cele două unităţi administrativ-teritoriale, 

menționăm că în primăvara  anului 2021 a fost organizat concursul  „Tulcea-Suzhou, drumul prieteniei”, în 

urma desfășurării acestuia, la finele lunii septembrie fiind desemnați 70 de câștigători, din rândul cărora 13 

elevi au primit premii în bani. Ulterior finalizării concursului, partenerii chinezi au primit din partea 

Consiliului Județean un filmuleț continând lucrările câștigătoare și numele micilor artiști.  

În luna august a anului trecut, tinerii tulceni au fost invitați să participe la concursul Internațional de 

Pictură pentru Tineret organizat de Provincia Jiangsu, pe tema „Lumea este inima ta“. Cele mai bune trei 

picturi au primit premii, iar pentru ceilalți participanți fiind acordate certificate de merit. 

 

Relația cu Departamentul Aveyron, Franța 

 

Relația Județului Tulcea cu Departamentul Aveyron a fost inițiată în urma realizării a trei misiuni la 

Tulcea în perioada 1991-1992. De-a lungul anilor, parteneriatul a evoluat, cunoscând mai multe etape, de la 

acțiuni caritabile și schimburi culturale, la participări la evenimente comune internaționale.  

Parteneriatul s-a dezvoltat an după an, iar sfera domeniilor comune de interes s-a lărgit. Având în vedere 

acțiunile derulate la nivel national, în cadrul sezonului România-Franța, în anul 2018 au fost reactivate liniile 

de cooperare Tulcea – Aveyron, mai multe acțiuni și proiecte conturându-se încă de atunci, însă, pe fondul 

restricțiilor de tot felul impuse de pandemia SARS-CoV-2, acestea au fost reduse la nivel de corepondență 

online, urmând a reluate în discuție spre a fi materializate ulterior ieșirii din criza sanitară.  

 

3.4.  Participarea la asociații internaționale 

 

Conferința Regiunilor Periferice Maritime din Europa (CRPM) 

 

Consiliul Județean Tulcea este membru în Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, 

reprezentând interesele României în cadrul Biroului Politic al acestui organism internațional de colaborare 

regională, activând în cadrul Comisiei Balcanice și a Mării Negre.  

Astfel, în luna martie  a anului 2021, conducerea Consiliului Judeţean Tulcea a participat la prima 

ședință din an a Biroului Politic al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime Europene  (CRPM). Întâlnirea 

s-a desfăşurat  live, prin teleconferinţă, şi s-a dovedit a fi deosebit de activă, la eveniment participând peste 90 

de invitaţi din regiunile membre ale CRPM.  

Ordinea de zi a şedinţei a reunit în principal discuţii privind problematica actuală a CRPM, a zonelor 

membre ale acestui organism european, dominată de contextul crizei COVID-19 şi a repercusiunilor în acest 

sens asupra statelor europene şi nu numai. Au fost prezentate noi direcţii şi perspective adoptate în cadrul 

politicilor CRPM, pe domenii de activitate, cum ar fi accesibilitate şi transport, afaceri maritime, precum și 

climat şi energie. 

Pe data de 15 iulie, cu prilejul Adunării Generale a Comisiei Balcanice și a Mării Negre din cadrul 

CRPM, președintele Consiliului Județean, Horia Teodorescu, a fost ales în funcția de președinte al CBMN, 

pentru un mandat de doi ani. Cu acest prilej, a fost prezentat și Raportul de Activitate al Comisiei aferent 

perioadei 2018-2021. 

În luna octombrie a anului 2021, reprezentanți ai conducerii Consiliului Județean Tulcea au participat la 

reuniunea Biroului Politic al CRPM, în cadrul căreia au fost trasate principalele direcții de acțiune ale CRPM 

pentru perioada următoare. În aceeași lună, pe data de 19 octombrie, președintele Comisiei Balcanice și a 

Mării Negre din cadrul Conferinței Regiunilor Periferice Maritime (CRPM) a participat la Reuniunea Plenară 

a Comisiei, alături de vicepreședintele acestei structuri, prilej cu care au fost prezentate proiectele și 

inițiativele CBMN CRPM aflate în desfășurare și cele de perspectivă.  



 

În luna noiembrie a anului 2021, conducerea Consiliului Județean Tulcea a participat la webinarul 

„Deșeuri marine în regiunea Dunării și a Mării Negre; soluții concrete din partea regiunilor”. Evenimentul 

s-a desfășurat sub forma unui schimb de opinii moderat cu principalele părți interesate regionale, politice și 

private din regiunile Dunării și Mării Negre, urmărind, de asemenea, promovarea schimbului interbazinal și de 

cunoștințe prin prezentarea principalelor concluzii și a celor mai bune practici din alte bazine maritime din 

Europa, precum și lansarea de propuneri concrete și adaptate pentru a aborda problema deșeurilor marine în 

regiune. 

Tot în luna noiembrie, un reprezentant al conducerii Consiliului Județean a luat cuvântul în cadrul 

Conferinței Stakeholderilor 2021  - Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră, desfășurată, de 

asemenea, în mediul virtual. 

În cadrul discuțiilor, reprezentantul Județului Tulcea în cadrul CBMN a realizat o prezentare succintă a 

relațiilor de dialog și cooperare la nivelul Mării Negre și faptul că, prin adoptarea Agendei Maritime Comune 

pentru Marea Neagră, oportunitățile de cooperare la nivel regional sunt mult mai bine structurate. 

  

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) 

 

Consiliul Județean Tulcea este membru al Adunării Regiunilor Europene, reprezentând interesele 

României în cadrul Biroului Politic al acestui organism internațional de colaborare regională încă din 1997. 

Astfel, în luna octombrie a anului 2021, la Strasbourg, Franța, au avut loc lucrările Adunării Generale 

ARE, prilej cu care au fost stabilite direcțiile de acțiune ale acestei organizații pentru anul 2022. Evenimentul 

a pus accent pe mobilizarea liderilor, politicienilor, funcționarilor publici și cetățenilor în vederea realizării a 

cât mai multe obiective la nivel local și regional. Ca activități concrete, în cadrul reuniunii au avut loc ateliere 

de lucru pe teme ca energia și schimbările climatice, transporturi și mobilitate, precum și cooperarea pe mai 

multe niveluri pentru politicile de migrație. 

În perioada 30 noiembrie – 03 decembrie 2021, reprezentanți ai Conducerii Consiliului Județean Tulcea 

au participat la Reuniunea de Toamnă a Biroului ARE, care s-a desfășurat la Bruxelles, Belgia. Tema generală 

a Reuniunii de Toamnă a Biroului ARE a constituit-o pregătirea acțiunilor pentru perioada 2022-2025, în 

contextul trasării direcțiilor și priorităților Adunării Regiunilor Europene. Obiectivul principal al întâlnirii a 

fost acela de  contura scenarii privind o viitoare dezvoltare teritorială luând în considerare rolul creării 

identităţii teritoriale. 

 

Lucrul cu voluntari 

 

 Consiliul Județean Tulcea se implică activ în viața comunității, susținând activitatea organizațiilor non-

guvernamentale care activează în domeniul voluntariatului, prin intermediul finanțărilor acordate în baza Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, domeniul Cultură. 

De asemenea, Consiliul Județean Tulcea apelează la sprijinul voluntarilor în derularea unor manifestări 

publice cum sunt 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului, Ziua Dobrogei, Ziua Națională etc. 

În contextul pandemiei SARS-CoV-2, și în anul 2021 restricțiile impuse au limitat posibilitatea 

desfășurării manifestărilor social culturale tradiționale, astfel încât desfășurarea unor activități în colaborare cu 

voluntarii tulceni a fost posibilă numai în contextul desfășurării manifestărilor prilejuite de Ziua Internațională 

a Copilului, pe data de 1 iunie. 

 

V. LEGISLAȚIE 

 

În cursul anului 2021, Consiliul Judeţean Tulcea a înaintat în vederea promovării  8 iniţiative legislative, 

materializate în proiecte de acte normative, după cum urmează : 

 

1. Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1516/2008 

privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta 

Dunării;  



 

2. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 7280,00 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în  judeţul Tulcea; 

3. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 113,00 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în  judeţul Tulcea; 

4. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 2444,00 mii lei din Fondul de 

intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru înlăturarea 

efectelor calamităţilor naturale produse în luna iunie în judeţul Tulcea; 

5. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

 la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea unor 

cheltuieli urgente necesare continuităţii serviciului public de distribuţie a agentului termic la 

nivelul municipiului Tulcea, pentru sezonul de iarnă 2021-2022; 

6. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 39.506 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru 

judeţul Tulcea, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente până la sfârşitul anului 2021; 

7. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea sumei de 25.700 mii lei din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru 

judeţul Tulcea, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente până la sfârşitul anului 2021; 

8. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară 

 la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru finanţarea unor 

cheltuieli urgente necesare continuităţii serviciului public de distribuţie a agentului termic la 

nivelul municipiului Tulcea, pentru sezonul de iarnă 2021-2022; 

 

 

 

 

 

 

 

         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         ŞEF SERVICIU A.P.L. 

                                 Marius Cristi MIHAI 

               Ana Laura DUŢU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabil aplicarea Legii nr. 544/2001 

  Gina IORDAN 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA ORGANIGRAMA

                      Consiliul Judeţean Tulcea 

Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Tulcea 
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org cjt 10.03.2020/pc/ru 

DEMNITARI  FUNCȚII DE CONDUCERE  6 Ionescu Preotu Cristian - arhitect șef - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului  13 Cristu Laurențiu - șef secție - Secția Muncitori Auto și Navală

7 vacant - director executiv adjunct - Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 14 vacant - șef serviciu - Serviciul Administrație Publică Locală

 1 Teodorescu Horia - președinte 1 Mihai Marius Cristi – secretarul general al județului 8 Anton Nicoleta - director executiv – Direcția Economică Buget Finanțe și Administrativ 15 Munteanu Alina - șef serviciu - Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea

2 Tarhon Victor - vicepreședinte 2 Nicu Mihai - director exectiv al Direcției Investiții, Fonduri Externe și Management Proiectelor 9 Comșa Luminița - șef serviciu - Serviciu Buget Finanțe și Contabilitate 16 Pârciog Constantin - șef serviciu - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Evidență Funcții Publice

3 Huleni Mihai – vicepreședinte 3 Alexa Valentina - șef serviciu - Serviciul Managementul Proiectelor de Lucrări Publice 10 Berbeacă Gabriela - șef birou - Birou Venituri 17 Lazăr Octavian Angelin - șef serviciu - Serviciul  Contencios și Asistență Juridică

4 Vrânceanu Gheorghița - șef serviciu - Serviciul Accesare Fonduri Externe 11 Marinescu Liliana -  director executiv - Direcția Turism și Mijloace de Transport 18 vacant  - șef birou - Birou Achiziții Publice

5. Mergeani Dumitru - administrator public 12 Strat Marius Gheorghe - șef birou- Centrul Național de Informare și Promovare Turistica
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CONSILIUL JUDETEAN TULCEA                                  Anexa nr. 2 la Raportul de activitate pe anul 2021 

 

 

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 

          Subsemnata, IORDAN GINA , responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de 

acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021: 

I. Resurse şi proces 

1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public? 

   Suficiente 

  Insuficiente 

2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt: 

   Suficiente 

   Insuficiente 

3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea 

accesului la informaţii de interes public: 

  Foarte bună 

  Bună 

  Satisfăcătoare 

  Nesatisfăcătoare 

II. Rezultate 

A. Informaţii publicate din oficiu 

1.Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 

544/2001, cu modificările şi completările ulterioare? 

   Pe pagina de internet 

  La sediul instituţiei 

  În Monitorul Oficial al României  

 În altă modalitate: MONITORUL OFICIAL AL JUDETULUI TULCEA 

2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi? 

   Da 

   Nu 

 

3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au 

aplicat?  

a) Afișarea informațiilor pe un panou distinct la sediul instituției.  

 

4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de 

lege? 

 Da 

Nu 



 

 

5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis? 

 Da 

 Nu 

 

6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de 

seturi de date în format deschis?  

Colaborare cu compartimentele funcționale în vederea publicării datelor furnizate în format deschis. 

Elaborarea şi asigurarea implementării unor proceduri.  

B. Informaţii furnizate la cerere 

1.Numărul total 

de solicitări de 

informații de 

interes public 

În funcție de solicitant După modalitatea de adresare 

de la 

persoane 

fizice 

de la 

persoane 

juridice 

pe 

suport 

hârtie 

pe suport 

electronic 

verbal 

45 10 35 3 42 0 

Departajare pe domenii de interes 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)           18 

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice                       10 

c) Acte normative, reglementări 10 

d) Activitatea liderilor instituţiei  0 

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi 

completările ulterioare                                                       

0 

f) Altele, cu menţionarea acestora: copii după corespondența electronică purtată între 

Consiliul Județean Tulcea și o asociație, chestionar - studiu de caz, planul de acțiuni al 

programului de guvernare, informații legate de persoane cu dezabilități și posturile 

vacante din instituție. 

 

7 

 
 

2. Număr total 

de       

solicitări 

soluționate 

favorabil 

Termen de răspuns Modul 

de 

comunic

are 

Departajare pe domenii 

de interes 

Redirecțio

nate  

către alte 

instituții 

în  

5 zile  

A 

 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D E 

 

F G 

 

H I J K L 

45 3 3

8 

4 - 4

2 

3 - 1

8 

1

0 

1

0 

0 0 7 

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea: 
    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile 

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile 

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit 

    D - Comunicare electronică  

    E - Comunicare în format hârtie 

    F - Comunicare verbală 

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) 

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice 

    I - Acte normative, reglementări 

    J - Activitatea liderilor instituţiei 

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

    L - Altele  



 

3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal: 

    - Nu este cazul. 

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată? 

    - Nu a fost cazul.  

5.Numărul 

total de 

solicitări 

respinse 

 

Motivul respingerii Departajarea pe domenii de interes 

Exceptate 

conform 

legii 

Informații 

inexistente 

Alte motive 

(cu precizarea 

acestora) 

Utilizarea 

banilor 

publici 

(contracte, 

investiții, 

cheltuieli, 

etc) 

A B C D Altele (se 

precizează 

care) 

- - - - - - - - - - 

  

5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor 

documentelor/informaţiilor solicitate):  

    - Nu a fost cazul.  

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă   

    - Nu a fost cazul.  

6.1.Numărul de reclamații  

administrative la adresa instiuției 

 publice în baza Legii nr. 544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

6.2. Numărul de plângeri în instanță la 

adresa instituției în baza Legii nr. 

544/2001,  

cu modificări și completările ulterioare 

Soluționate 

 favorabil 

Respins 

 

În curs de 

soluționare 

 

Total 

 

Soluționate    

- - - - - - - - 

 

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public: 

7.1. Costuri 

Costuri totale 

de funcționare a 

compartimentului 

Sume 

încasate  

din 

serviciul 

de  

copiere 

Contravaloarea 

serviciului de 

copiere (lei/pagină) 

Care este documentul care stă la 

baza stabilirii contravalori 

serviciului de copiere 

sunt incluse  în 

costurile de 

funcționare a 

instituției, nefiind 

înregistrate distinct 

8lei 0,30 lei/pag.  

format A4 

0,50 lei/pag. 

 format A3 

 

H.C.J. nr.160 / 18/ 12/ 2020,   

privind stabilirea taxelor și 

tarifelor reprezentând venituri 

proprii ale Județului Tulcea și 

instituțiilor publice subordonate 

Consiliului Județean Tulcea cu 

completările ulterioare , pentru 

anul 2021 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public 

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date 

de interes public ? 



 

 Da 

 Nu 

b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru 

creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public: 

 

c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes 

public: 

Colaborare susținută a Serviciului Administrație Publică Locală și a responsabilului de aplicarea Legii 

544/2001 cu reprezentanții compartimentele funcționale ale Consiliului Județean Tulcea în vederea 

furnizării și actualizării informațiilor publicate pe website-ul Consiliului Județean Tulcea, conform Legii 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfecționarea personalului instituției în vederea aplicării Legii nr.544/2001  cu modificările și completările 

ulterioare precum și a H.G. nr.123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

544/2001.                   



 

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA                                  Anexa nr. 3 la Raportul de activitate pe anul 2021 

 

Raport anual privind transparența decizională, aferent anului 2021 

INDICATORI RĂSPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate  11 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost 

anunţate în mod public 
16 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu 16 

b. prin afișare la sediul propriu 16 

      c.  prin mass-media  16 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii 

referitoare la proiecte de acte normative 
0 

     a. persoane fizice 0 

     b. asociaţii de afaceri sau alte asociații legal constituite 0 

3.1 Numărul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor interesate 

luate în evidență conf. art. 52 din O.G. nr. 26/2000 1038 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au 

depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la 

proiectul de act normativ 0 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi 

altor asociaţii legal constituite 0 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu 

societatea civilă care au fost desemnate 0 

6.1 Precizări cu privire la modalitatea de desemnare și 

eventualul cumul de atribuții 

Desemnare prin Dispoziţia nr. 

381/26.06.2017 a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Tulcea 

Persoana desemnata  îndeplineşte şi funcţia de 

consilier juridic în cadrul Serviciului 

Administraţie Publică Locală 

6.2 Precizări cu privire la înființarea structurii pentru relația 

cu mediul asociativ conf. prevederilor art. 51 din O.G. nr. 

26/2000 

Conform acestor dispoziții legale de relația cu 

mediul asociativ se ocupa Serviciul Comunicare, 

Relaţii Externe,Anticorupţie şi  Promovarea 

Judeţului din cadrul Consiliului Județean Tulcea 

7. Numărul total al recomandărilor primite 0 

7.1 Dintre acestea, care este ponderea recomandărilor 

primite în format electronic/on-line 0 

8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de 

acte normative 0 

8.1 Numărul total al comunicărilor de justificări scrise cu 

motivarea respingerilor unor recomandări 0 

8.2 Numărul proiectelor de acte normative pentru care au 

fost acceptate recomandări 0 

8.3 Numărul proiectelor de acte normative pentru care nu a 

fost acceptată nici o recomandare 0 

9. Numărul total al întâlnirilor de dezbatere publică 

organizate  0 

9.1 Dintre acestea, câte au fost organizate la inițiativa:   

a. unor asociații legal constituite 0 

b. unor autorități publice 0 

c. din proprie inițiativă 0 



 

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate fără a fi 

obligatorie consultarea publică (au fost adoptate în procedura 

de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la 

aplicarea legii nr. 52/2003) 

0 

10.1 Numărul proiectelor de acte normative anunțate în mod 

public și neadoptate 
5 

11. Numărul versiunilor îmbunătățite ale proiectelor de acte 

normative care au publicate 
0 

12. Numărul versiunilor finale adoptate ale actelor normative 

care au fost publicate 
11 

B. Procesul de luare a deciziilor 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţia 

publică) 
17 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:   

               a. afişare la sediul propriu  17 

               b. publicare pe site-ul propriu 17 

               c. mass-media 17 

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv 

la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)                
300 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-

media 
17 

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate 

în cadrul şedinţelor publice                                                                   
0 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate 0 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia 

restricţionării accesului:                  
0 

               a. informaţii exceptate 0 

               b. vot secret 0 

               c.alte motive (care?) 0 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor 

publice 
17 

9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice 17 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie  

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea 

prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate 

administraţiei publice: 
0 

              a. rezolvate favorabil reclamantului   

              b. rezolvate favorabil instituţiei   

              c. în curs de soluţionare   

D. Afișare standardizată 

1. Precizați dacă pe site-ul autorității/instituției există 

secțiunea ”Transparență Decizională” (da/nu) 
da 

2. Precizați dacă în secțiunea ”Transparență Decizională” pe 

site-ul autorității/instituției se regăsesc toate informațiile și 

documentele prevăzute de art. 7 al. 2, al. 10 lit. a) și d) și art. 

7 al. 11 din legea nr. 52/2003 

da 

E. Aprecierea activității 

1. Evaluați activitatea proprie : satisfăcătoare/bună/foarte 

bună 
foarte bună 

2. Evaluați resursele disponibile foarte bune 

3. Evaluați colaborarea cu direcțiile de specialitate foarte bună 



 

F. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora  

1. Evaluați parteneriatul cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora : satisfăcătoare/bună/foarte bună bună 

2. Dificultățile întâmpinate în procesul de organizare a 

consultării publice nu sunt 

3. Punctele considerate necesar a fi îmbunătățite la nivelul 

autorității/instituției pentru creșterea eficienței consultărilor 

publice    

4. Măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de 

consultare publică   

publicarea proiectelor de acte 

 normative prin toate 

 mijloacele de comunicare  

posibile(site-ul institutiei 

presa locala, afisare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


