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VALOAREA ADAUGATA A IMPLEMENTARII SIDD DD



MECANISMUL EUROPEAN DE FINANȚARE ITI

EUROPA – multiple provocări economice, sociale și de mediu
 Abordare integrată, extinsă la teritorii specifice
 Abordare multidimensională
 Abordare adaptată la caracteristicile unui teritoriu 
 Formularea unor acțiuni specifice, cu scopul obținerii unor rezultate 

care să răspundă situației din teren
 Depășirea granițelor administrative ale unui teritoriu
 Antrenarea mai multor nivele de guvernare în cooperare și coordonarea 

acțiunilor               Obiective comune pentru a face față provocărilor



POLITICA DE COEZIUNE  - COEZIUNEA TERITORTIALĂ (1)

TRATATUL DE LA LISABONA 2007 – accent pe impactul teritorial al
politicilor U.E.

 „Coeziunea teritorială” - dorinţa autorităţilor locale şi regionale ca
specificităţile teritoriale existente în cadrul Uniunii Europene să fie mai bine
recunoscute.
 U.E. recunoaşte că o atenţie specială trebuie acordată zonelor rurale,

celor de tranziţie industrială sau zonelor cu handicap natural sau
demografic grav şi permanent.



POLITICA DE COEZIUNE (2)

REGULAMENTUL DE STABILIRE A UNOR DISPOZITII COMUNE
STATELOR MEMBRE (Regulamentul UE nr. 1303/2013, art. 36) - noi
instrumente de integrare
 Strategiile teritoriale - legătura dintre OBIECTIVELE TEMATICE identificate

în cadrul Acordurilor de Parteneriat UE – State Membre și programele
operaționale ale fiecărui stat.
 Dimensiunea teritorială:

• Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
• Investițiile Teritoriale Integrate



POLITICA DE COEZIUNE (3) - ITI

SCOPUL ITI – Punerea în aplicare a strategiilor teritoriale pentru
teritorii specifice

 ITI = mecanism flexibil de formulare a unor răspunsuri integrate
 ITI nu constituie o operațiune secundară în cadrul unui PO
 ITI permite punerea în aplicare a unor PO la nivel intersectorial
 ITI = finanțare din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor PO
 ITI = nu poate fi utilizat în absența unei strategii teritoriale integrate.



POZIȚIONAREA STRATEGIILOR ITI 
IN ARHITECTURA POLITICII EUROPENE DE COEZIUNE

Proiect Program Multiplu

Prioritatea programului Program operational PO multiple

Un numar mic de 
proiecte in cadrul unui 
PO

O singura prioritate de 
program, legata de 
dezvoltarea urbana / 
rurala; sau cateva 
prioritati in cadrul 
aceluiasi PO

PO este vazut ca un ITI Strategiile sunt finantate 
din mai multe programe

Concentrarea pe 
monitorizare si evaluare
a rezultatelor versus 
indicatorii de proiect

Scopul final de a 
incorpora evaluarea 
strategiei ca parte a 
evaluarii tematice a 
prioritatilor PO

Parte a evaluarilor 
tematice individuale sau 
parte a evaluarilor ex-
post ale PO ca intreg

Chestiunea evaluarii mai 
extinse in termeni
geografici sau tematici.



AVANTAJE ȘI DIFICULTĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA ITI

AVANTAJE
 Instrument conceput pentru o abordare bazată pe situația din teren a dezvoltării.
 Siguranța alocării unor sume pentru realizarea investițiilor / proiectelor care

contribuie la realizarea obiectivelor strategiei integrate.
 Creșterea eficienței utilizării fondurilor, datorită unui potențial sporit de corelare a

proiectelor propuse (efecte sinergice) și de obținere a unor rezultate superioare.
 Asigurarea implicării și responsabilizarea actorilor la nivel local, regional și

subregional.
 Stimularea corelării intervențiilor la diferite scări teritoriale și a coordonării

intersectoriale.
 Creșterea capacității administrative locale, datorită necesității de implicare în

managementul ITI.
 Prin implementarea ITI, valorizarea potențialului slab utilizat de la nivel local, urban și

regional.



AVANTAJE ȘI DIFICULTĂȚI ÎN IMPLEMENTAREA ITI (2)

DIFICULTĂȚI
 Cooperarea dificilă între mai multe entități / unități adminsitrativ – teritoriale care

formează o arie de aplicare a ITI.
Necesitatea susținerii investițiilor teritoriale integrate în perioada cuprinsă între

realizarea cheltuielilor și rambursarea lor.
Timing – aprobarea strategiei integrate în raport cu aprobarea programelor

operaționale (!)
 Așteptările potențialilor beneficiari / comunităților – perceperea beneficiilor

proiectelor din teritoriul specific în viața de zi cu zi, într-un interval de timp scurt =
PROVOCARE



ITI DELTA DUNĂRII, PROIECT – PILOT PENTRU ROMÂNIA

INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE PENTRU DELTA DUNĂRII

• Teritoriu desemnat
• Strategie de dezvoltare - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A

DELTEI DUNĂRII (SIDD DD aprobată prin H.G. nr. 602 / august 2016
• Formularea unui set de acțiuni
• Mecanisme de guvernanță pentru gestionarea ITI
• Inființarea ADI ITI DD - persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate

publică:
- asigură funcţionarea instituţională şi administrativă a mecanismului ITI Delta Dunării,
- coordonează în plan local implementarea Strategiei,
- sprijină Autoritățile de Management în implementarea Mecanismului ITI
- monitorizează implementarea proiectelor din cadrul Mecanismului ITI,
- asigură vizibilitatea proiectelor și informarea publică asupra implementării lor.



ITI DELTA DUNĂRII, PROIECT – PILOT PENTRU ROMÂNIA



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A DELTEI DUNĂRII

VIZIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI 
PILONII SIDD DD



VIZIUNEA, OBIECTIVELE STRATEGICE ȘI PILONII SIDD DD



PILONII ȘI DOMENIILE DE INTERVENȚIE din SIDD DD

OS 2/2

Pilonul II

Îmbunătățirea 
economiei 

Domenii

2.1 Turism

2.2 Pescuit și 
acvacultură

2.3 Agricultură și 
dezvoltare rurală

OS 2/3 

Pilonul III

Îmbunătățirea 
conectivității

Domenii 

3.1 Transport

3.2 Tehnologia 
informației și 
comunicațiilor

OS 1/2

Pilonul I

Protejarea mediului 
și resurselor naturale

Domenii 
1.1 Biodiversitate și 
managementul 
ecosistemelor

1.2 Eficiență energetică 
1.3 Schimbări climatice

1.4 Gestionarea 
riscului în caz de 
dezastre

1.5 Situații de urgență 
asociate riscurilor de 
poluare

OS 2/4

Pilonul IV

Asigurarea serviciilor 
publice

OS 2/5

Pilonul V

Promovarea eficienței, 
accesibilității și 
sustenabilității 

Domenii 
4.1 Alimentare cu apă si 
sisteme de canalizare; 
managementul integrat 
al apei

4.2 Gestionarea 
deșeurilor

4.3 Sănătatea

4.4  Educația

4.5 Incluziunea și 
protecția socială

Domenii

5.1 Capacitatea 
administrativă și 
managementul de 
program



PILONII ȘI DOMENIILE DE INTERVENȚIE din SIDD DD (2)

COMPLEMENTARITATEA PILONILOR SIDD DD (exemple)
 Restaurarea și protejarea patrimoniului natural și cultural al RBDD dezvoltarea

durabilă a teritoriului
 Îmbunătățirea serviciilor de apă, apă uzată și colectarea deșeurilor dezvoltarea

turismului .
 Îmbunătățirea infrastructurii de bază creșterea calității vieții, valorificarea

superioară a resurselor; creșterea numărului de turiști, dezvoltarea infrastructurii de
turism, creșterea atrctivității zonei pentru afaceri
 Utilizarea unor instrumente de comunicare electronică eficientizarea domeniilor

sănătate și educație
 Creșterea vitezei și accesul rapid la servicii TIC dezvoltarea unor servicii pentru

populație



ITI DELTA DUNĂRII 

= TERITORIU CE OFERĂ OPORTUNITĂȚI SPECIFICE DE DEZVOLTARE, CU 
CONDIȚIA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR DE CONSERVARE A MEDIULUI 

ȘI RESURSELOR NATURALE, ASIGURÂND O CALITATE MAI BUNĂ A 
VIEȚII LOCALNICILOR



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
A DELTEI DUNĂRII

PROVOCĂRI LECȚII ÎNVĂȚATE



PROVOCARI ADI ITI DD (1) 

 NECORELAREA DOCUMENTELOR STRATEGICE LOCALE / REGIONALE ÎN FAZA DE
CONCEPERE A STRATEGIEI INTEGRATE

 PLIEREA TIPURILOR DE INTERVENȚII PE CONDIȚIILE SPECIFICE DIN GHIDURI

ADUCEREA LA ACEEAȘI MASĂ A TUTUROR FACTORILOR DECIDENȚI

 COORDONAREA

 AȘTEPTĂRILE POPULAȚIEI / BENEFICIARILOR

 VALOAREA ADAUGATA



PROVOCARI ADI ITI DD (2) 

VALOAREA ADAUGATA 
A IMPLEMENTARII SIDD DD IN TERITORIU

 FINANCIAR / RESURSE



PROVOCARI ADI ITI DD (3) 

VALOAREA ADAUGATA 
A IMPLEMENTARII SIDD DD IN TERITORIU

 CUNOASTERE / INVATARE



PROVOCARI ADI ITI DD (3) 

VALOAREA ADAUGATA 
A IMPLEMENTARII SIDD DD IN TERITORIU

 GUVERNANTA / CAPACITATE ADMINISTRATIVA



VALOAREA ADAUGATA a IMPLEMENTARII SIDD DD

INTERPRETAREA REZULTATELOR  PRVIND VALOAREA ADAUGATA

NIVEL EUROPEAN
- Reintarirea dimensiunii teritoriale si sociale in conformitate cu prevederile Politicii de Coeziune
- Integrare orizontala (domenii / arii de interes)
- Integrare verticala (nivele de guvernare)
- Contributie la atingerea obiectivelor strategice EUROPA 2020

NIVEL NATIONAL
- Sinergii
- Evitarea unor suprapuneri de finantare
- Oportunitatea de a atinge indicatorii de programe, prin finantarea investitiile la scara larga

 NIVEL REGIONAL SI LOCAL
- Beneficii in ceea ce priveste delegarea responsabilitatilor
- Construirea capacitatii comunitare
- Dezvoltarea bazata pe nevoi si pe resurse locale
- Stimularea cooperarii / parteneriate
- Imbunatatirea capacitatii de adaptare la schimbare



www.itideltadunarii.com
www.facebook.com/itideltadunarii

Vă mulțumesc!

Roxana IACOB – Expert fonduri structurale
ADI ITI DELTA DUNARII

http://www.itideltadunarii.com/
http://www.facebook.com/itideltadunarii
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