
Minută reuniune din 4 februarie 2021  

 Privind implementarea prevederilor legii 176/2020 privind noile zone ITI 

 

Participanți:  

 Reprezentanții MIPE: 

 dl. Ghinea Cristian, ministru 

 dna Teodora Preoteasa, director general  

 Domnul senator Lucian Trufin 

 Reprezentanții celor 5 ITI-uri incluse în Legea 176/2020: 

ITI Țara Făgărașului: dl. Gheorhe Sucaciu, dna. Roxana Mânzatu, dna. Mariana 

Câju 

ITI Moții Țara de Piatră: dl. Silviu Ponoran 

ITI Țara de Sus: dna. Doina Federovici 

ITI Ținutul Buzăului: dl.Valentin Sorin ZAMAN 

ITI Harghita, Covasna: dl. Barna și dl. Fekete Gabor 

Principalele subiecte de discuții 

 În cadrul discuțiilor au fost prezentate cerințele pentru utilizarea instrumentului de 

Investiții Teritoriale Integrate (ITI): teritoriu definit, strategie teritorială, pachet de 

priorități și proiecte și sistem de guvernanță. 

 S-a realizat o trecere în revistă a  situației fiecărui ITI în ceea ce privește:  

 teritoriul acoperit de fiecare ITI 

 numărul de UAT-uri și Consilii Județene pentru fiecare ITI 

 modul de constituire a ADI 

 existența unei Strategii teritoriale 

 S-a evidențiat faptul că: 

 ADI ITI Țara Făgărașului a început să-și elaboreze strategia, dar au nevoie de 

sprijin pentru finalizare și respectarea tuturor cerințelor. 

 ADI Harghita, Covasna are un draft de Strategie, în contextul în care ITI propus are 

ca teritoriu zona aferentă lacului vulcani Sfânta Ana. 

 Celelalte ADI-uri nu au nici un fel de Strategie 

 A fost prezentat modul de funcționare a unui ITI, care poate lua finanțare din toate 

programele operaționale. 

 S-a specificat faptul că finanțările pentru ITI trebuie să se adreseze unor domenii 

specifice care ar avea cel mai mare impact asupra dezvoltării zonelor.  

 S-a menționat că este necesar ca Strategiile să fie elaborate cât mai rapid, ca să poată să 

fie negociate cu Comisia Europeană includerea acestor noi ITI-uri în programele 

operaționale și AP. 



 S-a subliniat faptul că direcțiile de dezvoltare și proiectele identificate în Strategiile 

Teritoriale trebuie să fie în linie cu tipurile de finanțări oferite prin programele 

operaționale 

 S-a solicitat  sprijin pentru elaborarea Strategiilor integrate și stabilirea unui calendar de 

implementare a prevederilor legii.  

 

Concluzii: 

 MIPE: 

 exprimă sprijinul total pentru înființarea acestor ITI fiind foarte convins de 

necesitatea unor astfel de instrumente teritoriale 

 identifică soluții de finanțare a Strategiilor integrate și informează Asociațiile de 

Dezvoltare Intercomunitară (ADI) asupra soluțiilor găsite 

 organizează, în săptămâna 8-12 februarie  2021, o întâlnire cu MADR, MDRAP și 

SGG pentru a discuta sprijinul pentru înființarea și finanțarea acestor ITI 

 stabilește data pentru următoarea întâlnire cu ADI-urile, pe baza rezultatelor 

întâlnirii menționate. 

 

 Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară: 

 transmit informații complete în ceea ce privește teritoriul acoperit și modul de 

constituire a ITI 

 transmit propunerea de sume necesare pentru elaborarea Strategiei.  

 


