
Elemente de conținut orientative pentru SIDU 
 
 
SIDU trebuie, în mod obligatoriu, să cuprindă un minim de elemente specifice unui document 
strategic de dezvoltare locală, în concordanță cu cerințele minime menționate de propunerea de 
Regulament comun RDC în această privință. Nu se solicită un format/conținut standard pentru 
SIDU. 
 
În măsura în care la nivelul municipiului reședință de județ sau a zonei funcționale urbane, după 
caz, este deja elaborat un document strategic (ex. strategie de dezvoltare, plan integrat de 
dezvoltare urbană) care acoperă perioada de implementare 2014-2023, se poate folosi sau 
revizui acest document strategic, cu condiția respectării includerii în document cel puțin a 
elementelor detaliate mai jos.    
 
Într-o strategie integrată de dezvoltare urbană trebuie să se regăsească cel puțin următoarele 
elemente: 
 

 Contextul urban și identificarea principalelor probleme și provocări la nivel local1. 
Aceasta secțiune se poate referi la următoarele aspecte: 

 prezentarea datelor statistice și a analizelor, studiilor relevante pentru definirea 
contextului urban și a provocărilor cu care acesta se confruntă: provocări 
economice, sociale, climatice, demografice și de mediu. Asfel, se va realiza o 
descriere a problemelor cu care se confruntă spațiul urban analizat, privind, de 
exemplu, populația, demografia, șomajul, structura ocupării forței de muncă,  
condițiile de locuire, infrastructura socială și educatională, condițiile climatice și 
de mediu din arealul studiat, situația transportului public local, facilități urbane, 
situația infrastructurii urbane, situația spațiilor verzi, zone urbane marginalizate) 
etc;  

 prezentarea pe scurt a strategiilor și politicilor sectoriale existente, relevante (la 
nivel local, regional și național) pe care se bazează elaborarea SIDU (de exemplu, 
Planul de Mobilitate Urbana Durabila - PMUD); 

 identificarea, analizarea și prioritizarea nevoilor și a problemelor, precum și a 
opțiunilor pentru soluțiile aferente acestora; 

 analiza SWOT - analiza integrată a rezultatelor obținute prin diagnosticarea 
situației existente și a tendințelor dezvoltării; 
 

 Viziunea de dezvoltare și obiectivele SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la 
următoarele aspecte: 

 prezentarea viziunii de dezvoltare și identificarea obiectivului/obiectivelor 
generale ale  SIDU; 

                                                 
1 Se recomandă ca datele statistice utilizate pentru descrierea principalelor probleme si prioritati ale arealului urban sa fie cele 
mai recente (ex. cele mai recente date INS la momentul elaborarii sau alte date administrative furnizate de instituții de la nivel 
local). 



 prezentarea obiectivelor-cheie specifice, măsurabile, realizabile, realiste și 
limitate în timp  
 

 Calendar de activităţi pentru implementarea SIDU și portofoliu de proiecte. Aceasta 
secțiune se poate referi la următoarele aspecte: 

 prezentarea activităților/acțiunilor/operațiunilor orientative care vor fi elaborate 
și realizate în vederea îndeplinirii obiectivelor cheie ale SIDU, precum și orizontul 
de timp în care aceste activități se vor realiza, inclusiv măsuri de atenuare a 
riscurilor implementării; 

 elaborarea unui portofoliu de proiecte inclusiv potențialele surse de finanțare, 
precum programele operaționale pentru perioada 2021-2027 (și, de asemenea, 
alte inițiative europene, cum ar fi Orizont 2020, etc.), care ar putea ajuta la 
realizarea viziunii și la atingerea obiectivelor SIDU, precum și o descriere a 
sinergiilor și caracterului integrat al proiectelor. Elaborarea portofoliului de 
proiecte se va realiza ținâdu-se cont de toate sursele de finanțare și/sau de tipul 
solicitantului/beneficiarului din aria teritorială a SIDU. 
 
 

 Implementarea, monitorizarea și evaluarea SIDU. Aceasta secțiune se poate referi la 
următoarele aspecte: 

 prezentarea pe scurt a contextului instituțional – rolurile și responsabilitățile 
diferitelor structuri la nivel local care vor putea pune în aplicare SIDU.  

 realizarea unui plan de acțiune pentru implementarea SIDU, în care se vor stabili 
activitățile, resursele  necesare pentru a implementa strategia, 
direcțiile/departamentele și/sau persoanele responsabile pentru implementarea, 
monitorizarea și evaluarea SIDU; 

 definirea  unor indicatori cuantificabili (în măsura în care este posibil), relevanţi 
pentru a monitoriza și evalua SIDU pe parcursul orizontului de implementare. 

 

 Cadrul partenerial pentru elaborarea și implementarea SIDU. Aceasta secțiune se va 
referi la următoarele aspecte: 

 stabilirea cadrului partenerial utilizat pentru elaborarea și/sau implementarea 
SIDU  inclusiv descrierea procesului de consultare publică. 

 Activitatile derulate in parteneriat pentru identificarea nevoilor si stbilirea 
masurilor si actiunilor viitoare. 

 Modul de implicare al partenerilor in definirea SIDU, in impementarea proiectelor 
si monitorizarea rezultatelor 

 


