ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA JURILOVCA
Primar,
Nr. ____ din ____________
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind participarea COMUNEI JURILOVCA prin Consiliul Local Jurilovca la constituirea
“Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea

La nivel european, abordarea integrată şi dimensiunea teritorială beneficiază de o
atenţie din ce în ce mai ridicată, în acord cu impactul pe care-l pot avea în eficientizarea
implementării politicilor şi programelor.Din acest motiv, dispoziţiile comune propuse de
Comisia Europeană introduc noi instrumente de investiţii teritoriale integrate care pot fi utilizate
pentru punerea în aplicare a strategiilor teritoriale la faţa locului, stabilind o legătură între
obiectivele tematice identificate în cadrul contractelor de parteneriat, al programelor operaţionale
şi dimensiunea teritorială: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
(CLLD, LEADER, FLAG) prin intermeiul Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI), strategiile
locale de dezvoltare aferente comunităţilor fiind părţi component ale Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Investiţiile teritoriale integrate vor permite statelor
membre ale UE să ofere un pachet de finanţare provenind de la mai multe axe prioritare ale
unuia sau ale mai multor programe operaţionale, în scopul unei intervenţii multidimensionale şi
intersectoriale.
Plecând de la aceste noi prevederi şi de la nevoile specifice ale Deltei Dunării,
autorităţile administraţiei publice locale din această zonă au iniţiat un amplu proces de consultare
cu organismele centrale şi locale de specialitate, în scopul identificării unor soluţii pentru
dezvoltarea acestei zone specifice şi rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
În urma consultării principalilor factori interesaţi, Ministerul Fondurilor Europene
(MFE), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Consiliul
Judeţean Tulcea au considerat că cea mai bună opţiune o reprezintă elaborarea unei Strategii
Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării pentru perioada 2014 – 2030. Acest fapt a fost
asumat în cadrul Acordului de Parteneriat, principalul document strategic care defineşte viziunea
de dezvoltare a României cu suportul Uniunii Europene prin Fondurile Europene Structurale şi
de Investiţii 2014-2020.
În conformitate cu ACORDUL DE PARTENERIAT, capitolul 3–ABORDAREA
INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII TERITORIALE SUSŢINUTĂ DE FESI, prevede: “Investiţiile
Teritoriale Integrate (ITI) vor avea la bază nevoile locale pentru a stimula dezvoltarea integrată
şi cooperarea la nivel trans-sectorial şi subregional, conducând astfel la sinergii între fondurile
ESI şi alte surse de finanţare (de exemplu: bugetul naţional sau local) evitându-se finanţarea de
proiecte disparate sau divergente. ITI este un instrument care promovează utilizarea integrată a
fondurilor şi poate duce la un rezultat agregat mai bun pentru aceeaşi valoare a investiţiei
publice. România va folosi instrumentul ITI în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării ( un
teritoriu unic cu funcţii foarte specifice : populaţie rară şi izolată, specializare şi vulnerabilitate
economic, acces nesatisfăcător la servicii, etc.); elaborarea strategiei integrate pentru acestă zonă
a început cu ajutorul Băncii Mondiale şi al autorităţilor locale competente; strategia va fi
implementată printr-un plan de acţiune elaborate tot cu ajutorul Băncii Mondiale, ce va include
intervenţiile propuse şi mecanismele de implementare”.
Organismul desemnat pentru coordonarea / gestionarea implementării instrumentului
ITI pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării va fi “Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară – ITI Delta Dunării”

Astfel prin intermediul acestor instrumente (ITI) în perioada de programare 2014 –
2020 se vor asigura premizele pentru o dezvoltare durabilă şi echilibrată a zonei Deltei Dunării,
precum şi:
· Corelarea intervenţiilor finanţate din fonduri europene structurale cu alte surse de finantare
(ex.bugete naţionale sau locale), pentru crearea de sinergii şi pentru a evita divergenţele de
finanţare a proiectelor(dubla finanţare sau finanţarea doar parţială a intervenţiilor).
· Încurajarea dezvoltării integrate în oraşe, regiunile rurale şi specifice, promovarea sinergiei
şi exploatarea cât mai bine a activelor teritoriale locale.
· Asigurarea competitivităţii globale a regiunilor, bazată pe economii locale puternice, ca un
factor cheie în competiţia globală, prevenirea exodului de capital uman şi reducerea
vulnerabilităţii la şocurile externe de dezvoltare.
· Îmbunătăţirea conectivităţii teritoriale pentru indivizi, comunităţi şi întreprinderi ca o
precondiţie importantă a coeziunii teritoriale (de exemplu, servicii de interes general); un
factor puternic pentru competitivitatea teritorială şi o condiţie esenţială pentru dezvoltarea
durabilă;
· Gestionarea şi conectarea ecologică a peisajelor şi valorilor culturale ale regiunilor,
inclusiv managementul riscurilor ca o conditie esentială pe termen lung pentru dezvoltarea
durabilă;
Faţă de cele arătate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind participarea COMUNEI
JURILOVCA prin Consiliul Local Jurilovca la constituirea “Asociaţiei pentru Dezvoltare
Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea, desemnarea d-lui Ion Eugen,primar in calitate de
reprezentant al COMUNEI JURILOVCA prin Consiliul Local Jurilovca, în ADUNAREA GENERALĂ
a acestei asociaţii .
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Ion Eugen

