
Expunere de motive 

Legea nr. 176/2020 a modificat Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2020 privind unele 
măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada 
de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2014-2020 în sensul introducerii principiului descentralizării managementului 
programelor operaţionale aferente cadrului financiar multianual 2021-2027. Astfel, ca un 
prim pas, în sistem de program-pilot, se prevede ca organisme intermediare să elaboreze şi să 

implementeze strategii de investiţii teritoriale integrate (ITI) cu asistenţă din partea a două 

agenţii de dezvoltare regională, Centru şi Nord-Est. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 

(ADI) nominalizate vor elabora strategiile pentru ITI, urmând ca pregătirea şi implementarea 
proiectelor să revină asociaţiilor grupate pe judeţe membre ale Agenţiilor de dezvoltare 
regională respective. 

În enumerarea prevăzută la art. 4 aim . (7) însă nu au fost suficient de strict delimitate 
zonele de interes şi nici asociaţiile de dezvoltare intercomunitară astfel încât nevoile întregii 
populaţii vizate să fie luate în considerare la elaborarea strategiilor pe baza cărora urmează să 

fie elaborate şi implementate proiecte finanţate din fonduri europene. 
Asociaţia de Dezvoltare Monte Făgăraş Bîlea-Capra este constituită din 11 unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţele Sibiu, Braşov, Argeş şi Vâlcea. Zona de interes, 
preponderent montană este propice practicării turismului, îndeosebi a sporturilor de iarnă. 

Acesta reprezintă motivul pentru care programe de dezvoltare locală se concentrează pe 
potenţialul zonei, Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/20 18  privind parteneriatul public-privat şi pentru 
stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice nominalizând proiectul Un non complex 
turistic pentru ski in masivul Făgăraş ca fund proiect strategic de investiţii. Pentru zona 
Braşov şi Sibiu, Legea nr. 176/2020 desemnează Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară 

- ITI Microregiunea Ţara Făgăraşului ca entitatea care va elabora strategia pentru ITI şi va 
pregăti şi implementa proiecte de dezvoltare locală. Cu toate acestea, componenţa ADI ITI 
Microregiunea Jara Făgăraşului nu asigură acoperirea întregii zone de interes, astfel că este 
necesară completarea prevederilor alineatului (7) al articolului 4 astfel ca Asociaţia de 
Dezvoltare Monte Făgăraş Bîlea-Capra să fie şi ea cuprinsă, iar unităţile administrativ- 
teritoriale membre să fie implicate în elaborarea strategiei pentru ITI şi a proiectelor aferente 
pentru zona neacoperită prin prevederile iniţiale ale Legii nr. 176/2020. 

De asemenea, în cadrul Regiunii de dezvoltare Centru, pentru judeţele Harghita şi 

Covasna nu este nicio ADI care să fie implicată în procesul de atragere a fondurilor europene 
potrivit nevoilor specifice de dezvoltare ale locuitorilor. Se propune completarea textului legii 
cu două entităţi: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Csomâd-Balvanyos şi Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Harghita. 

În cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată, este necesară includerea 
Asociaţiei ITI IER-Barcău, acoperind judeţe parte a Regiunii de dezvoltare Nord-Vest 
(judeţele Satu Mare, Bihor şi Sălaj), integratoare a pachetului armonizat de proiecte de 
dezvoltare locală, unele aflate dej a în lucru acoperind zonele Câmpiei Ierului şi văii 

Barcăului. Regiunea este alcătuită în principal din localităţi relativ sărace, iar populaţia axată 



pe activităţi agricole nu are acces larg la utilităţi (alimefitare cu apă, canalizare, unităţi 

furnizoare de servicii de sănătate şi de educaţie). Elaborarea unei strategii de dezvoltare 
teritorială integrată are menirea de a creşte calitatea vieţii locuitorilor prin dezvoltarea 
infrastructurilor şi a serviciilor disponibile populaţiei din zonă, în condiţiile protejării 

mediului înconj urător. 

Ţiflâfld cont de termenul de 30 de zile prevăzut de lege pentru ca autorităţile 

competente - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Fondurilor Europene 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei - să iniţieze demersurile legale necesare includerii zonelor ca teritorii în care 
se aplică ITI cu finanţare din fonduri europene 2021-2027, jar aceste demersuri sunt în curs, 
este necesară includerea prin lege a entităţilor desemnate astfel ca atragerea fondurilor 
europene să nu sufere întârzieri şi pentru ca întreaga procedură să se deruleze rapid şi 

efficient. 

Iniţiatori, 
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