
Punctul de vedere transmis de Cătălin Țibuleac: 

 

1.  Ați fost guvernator al ARBDD în timpul primului exercițiu financiar al mecanismului ITI DD. 

În calitate de fost guvernator, considerați că finanțările obținute de ARBDD prin acest 

mecanism sunt suficiente pentru a soluționa măcar o parte din probleme Deltei Dunării? 

 

Am fost Guvernator timp de doar 6 luni, perioadă în care am identificat problemele extrem 

de complexe cu care se confruntă, în egală masură, Delta Dunării și ARBDD. În perioada 

respectivă a fost finalizată evaluarea a 4 proiecte cu finanțare europeană, care au și fost 

contractate și s-a demarat implementarea lor: un proiect privind speciile periclitate și trei 

proiecte de decolmatare însumând aprox 150 km de canale din Delta Dunării. 

Așa cum am precizat, fiind vorba de o zonă care presupune atat administrare de patrimoniu 

natural, cât și reglementarea activităților economice,  necesitățile de investiții,  proiecte sau 

studii sunt permanente. În situația în care ARBDD ar beneficia de resursă umană specializată 

care să asigure capacitate de elaborare și implementare optimă, ar putea fi folosită toată 

suma alocata prin ITI și, cu siguranță,  ar mai fi necesar și un alt exercițiu bugetar. 

În mandatul meu au mai fost identificate alte 10 proiecte absolut necesare Deltei, dar nu am 

avut timp suficient pentru elaborarea cererilor de finanțare. Proiectele au fost discutate în 

prealabil și cu Ministerul Mediului. 

 

2.  Ați fost, de asemenea, membru de rezervă al Comisiei de selectare a proiectelor FLAG 

Delta Dunării, în cadrul Măsurii 3 – Promovarea bunăstării sociale, a inovării și a 

patrimoniului cultural al zonei. Cum ați ajuns în această funcție?  

 

Asociația de Management prin Hotărârea AGA nr. 14/10.07.2018 a FLAG Delta Dunării a fost 

cooptată ca membru de rezervă în cadrul comisiei de selecție a proiectelor aferente Măsurii 

3. 

 

3. Ce atribuții ați avut, concret, în cadrul procesului de selecție?  

 

În calitate de reprezentant al AMDTDD în comisia de selecție am participat la o singură 

ședință, cea din 22.10.2018, în cadrul căreia au fost selectate, conform Procedurii 

Operaționale, o serie de proiecte depuse de entități din arealul Rezervației. 

 

4.   Ați mai deținut și alte funcții sau ați avut și alte atribuții în mecanismul de implementare 

al ITI DD? Dacă da, care au fost acestea? 

 

Nu am făcut parte din ITI DD. 

 

5.   Considerați că proiectele finanțate prin FLAG au rezolvat măcar o parte a problemelor cu 

care se confruntă pescarii din Delta Dunării? Și dacă da, care sunt acestea?  

 

Proiectele FLAG au rezolvat în parte problemele complexe cu care se confruntă pescarii. 

Totuși, fără a aborda interinstituțional și intersectorial aceste probleme, fără a asigura o 

comunicare coerentă cu comunitățile și fără a implica activ și ARBDD, proiectele nu vor fi 

suficient de acoperitoare. 


