
Investiții teritoriale integrate – rol esențial în dezvoltarea integrată a orașelor 
metropolitane  
 
Multiplele provocări cu care se confruntă Europa – economice, sociale şi de mediu – indică 
necesitatea unei abordări integrate şi teritoriale, pentru furnizarea unui răspuns eficace. Această 
abordare este multidimensională, adaptată la caracteristici și rezultate specifice situaţiei din 
teren, ceea ce poate presupune depășirea graniţelor administrative şi poate necesita o mai mare 
disponibilitate din partea diferitelor niveluri de guvernare de a coopera şi de a coordona acţiuni 
pentru realizarea unor obiective comune. În plus, aceasta corespunde noului obiectiv de coeziune 
teritorială introdus de Tratatul de la Lisabona, care recunoaşte că la nivel european nu se poate 
realiza o coeziune economică şi socială în lipsa punerii unui accent mai puternic pe impactul 
teritorial al politicilor UE. 
Investițiile teritoriale integrate sunt instrumente de dezvoltare teritorială care presupun 
existența unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a 
unui set de acțiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin strategia 
de dezvoltare teritorială integrată, și a unor mecanisme de guvernanță pentru gestionarea 
investițiilor teritoriale integrate. Practic, ITI sunt subprograme care cuprind măsuri integrate 
multi-dimensionale. Elementul cheie pentru aplicarea ITI este abordarea integrată. Aceasta 
presupune ieșirea din perspectiva sectorială pentru soluționarea problemelor identificate în 
teritoriu; astfel, chiar dacă propunerile de măsuri vor fi în bună parte sectoriale (adica vor putea 
fi asimilate unui domeniu), există o viziune globală, o perspectivă de ansamblu care asigură 
corelarea interventiilor si atingerea obiectivelor strategice. De asemenea, abordarea integrată 
teritorială presupune depășirea granițelor administrative și necesită o disponibilitate sporită 
nivelurilor de guvernare de a coopera și coordona acțiuni pentru realizarea unor obiective 
comune. ITI reprezintă un instrument de punere în aplicare a strategiilor teritoriale integrate, 
acestea fiind considerate esențiale în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. ITI nu sunt 
operațiuni sau priorități în cadrul unui program operațional, ci permit finanțarea punerii în 
aplicare a strategiilor teritoriale integrate din mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor 
programe operaționale. Astfel, ITI oferă flexibilitate în elaborarea programelor operaționale și 
eficiență prin implementarea unor acțiuni integrate. Trebuie de asemenea precizat că în afara de 
investițiile care sprijină printr-un ITI o strategie de dezvoltare bazată pe situația din teren, pot fi 
finanțate acțiuni suplimentare țintite către aceeași zonă prin axele prioritare ale unui program 
operațional sau ale unor programe operaționale care nu participă la finanțarea ITI – totuși, se 
recomandă ca investițiile sectoriale să fie corelate și aliniate la strategiile de dezvoltare teritorială 
integrate. 
Din păcate la nivelul teritoriului național singura zonă unde a fost aprobată o finanțare de tip I.T.I. 
este Delta Dunării.  
Rezervația Biosferei Delta Dunării reprezintă un teritoriu unic cu funcții foarte specifice: 
populație rară și izolată, specializare și vulnerabilitate economică, acces nesatisfăcător la servicii 
etc. Elaborarea strategiei integrate pentru această zonă s-a desfășurat cu ajutorul Băncii 
Mondiale și autorităților Instrumentul financiar ITI Delta Dunării asigură finanțarea pentru 
proiecte din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din FC, FEDR, FSE, FEADR și 
FEPAM. Astfel, în perioada de programare 2014-2020 pentru instrumetul ITI sunt stabilite alocări 



indicative în valoare totală de circa 1,11 mld. euro, distribuite în cadrul programelor operaționale, 
după cum urmează: 
–  Programul Operaţional Infrastructura Mare – € 407,640,000.00; 

–  Programul Operaţional Regional – € 358,106,383.00; 

–  Programul Operaţional Capital Uman – € 60,000,000.00; 

–  Programul Operaţional Competitivitate – € 60,000,000.00; 

–  Programul Operaţional Capacitate Administrativă – € 16,000,000.00; 

–  Programul Naţional Dezvoltare Rurală – € 168,000,000.00 (inclusiv contribuția națională); 

–  Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Marine – €37,000,000.00; 

–  Programul Operațional Asistență Tehnică – € 5,000,000 
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