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ANEXA 4 - GRILA DE AUTO -VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE ȘI A ADMISIBILITĂŢII SIDU 

  
            GRILA DE AUTO-VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE  A SIDU 

                  Responsabil SIDU – UAT 
Mun./Oras  

COMENTARII1 

Cerinţa/ Criteriul DA NU CLARIFICARE   

1. Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU) 
este realizata împreună cu Planul de Mobilitate 
Urbană (PMUD) ? 

        

2. Dupa caz, SIDU este elaborată la nivelul 
teritorial -la nivelul UAT sau ADI- Zonă 
Metropolitană/Zona Functionala Urbana (in cazul 
ZUF este descris modul de delimitare ?) 

    

3. SIDU a fost aprobată prin HCL al UAT 
municipiu/oras- sau, după caz, Hotărâre a ADI sau 
HCL al UAT-urilor ce fac parte din zona funcțională 
urbană? 

    

4. După caz, în măsura în care SIDU este elaborată 
la nivelul unei zone funcționale urbane, la SIDU 
este anexată Hotărârea de constituire a ADI sau 
Acordul de Asociere? 

      

5. Este realizat SIDU cu sprijin POCA sau alta forma 
de finantare nerambursabila? 

    

6. Este anexată Decizia finală/decizia etapei de 
încadrare emisă de autoritatea competentă 
privind Evaluarea Strategică de Mediu, conform 
HG nr. 1076/2004?  

    

7. SIDU în forma care va fi depusă la ADR a fost 
supusă procesului de consultare publică şi este 
anexată declarația reprezentantului legal al 
beneficiarului în care va certifica şi va detalia 
parcurgerea acestui proces de consultare publică? 

    

 

  
GRILA DE VERIFICARE A ADMISIBILITATII SIDU 

  EXPERT OI  COMENTARII 

 

Cerinţa/ Criteriul DA NU CLARIFICARE   

1. Orizontul de implementare al SIDU se întinde 
cel puţin până la sfârşitul anului 2030? 

    

2. Sunt prezentate date/informaţii în vederea 
fundamentarii analizei situaţiei existente la 
nivelul ariei de studiu și a identificării nevoilor și 
a problemelor de dezvoltare? 
Datele/ informaţiile colectate pentru definirea 
situaţiei existente și pentru identificarea nevoilor 
și problemelor de dezvoltare sunt realiste,  
relevante și suficiente (sunt preluate din statistici 

si studii/analize relevante și actuale)? 

    

3. Problemele-cheie, provocările si necesitățile 
propuse a fi abordate prin SIDU sunt identificate, 
analizate şi prioritizate. Sunt propuse opţiuni de 
soluţionare a acestora? 

    

                                                           
1 Se vor introduce, pe scurt, elementele care au condus la formularea concluziei pentru fiecare criteriu în parte 



  

 

 

2 
 

4. În cuprinsul secţiunilor componente ale SIDU 
sunt abordate integrat provocările economice, 
sociale, climatice, demografice și de mediu cu 
care se confruntă respectivul municipiu/oras 
/zona urbană funcţională, în conformitate cu 
cerinţa din Art. 23 din propunerea de Regulament 
RDC ? 

    

5. În cadrul SIDU, sunt corelate secţiunile privind 
analiza situaţiei existente a contextului urban, 
nevoile identificate, viziunea de dezvoltare, 
obiectivele stabilite şi măsurile de dezvoltare 
adoptate? 

    

6. Portofoliul de proiecte SIDU răspunde nevoilor 
de dezvoltare identificate şi priorităţilor de 
dezvoltare ale municipiului reședință de 
județ/zonei funcţionale urbane și are caracter 
integrat. Pentru proiectele individuale din 
portofoliul de proiecte SIDU au fost identificate 
potențiale surse de finanțare? 

    

7. Lista de proiecte SIDU include proiecte aferente 
pentru mai multe priorități de investiție din cadrul 
POR Centru 2021-2027? 

    

8. Planul de Mobilitate Urbana Durabila 
fundamentează SIDU în domeniul mobilităţii 
urbane durabile, iar proiectele incluse in scenariul 
selectat  al PMUD, si care nu depasesc nivelul 
teritorial al SIDU, se regăsesc în portofoliul SIDU? 

    

9. Structura de management și implementare a 
SIDU este clar identificată şi personalul are 
capacitatea de punere în aplicare a SIDU (este 
prezentata pe scurt componenta acestei 
structuri/departament, prezentare atributii din  
Fișe de post ale membrilor structurii cu privire la 
managementul şi implementarea SIDU, 
modalitatea/procedura de consemnare a 
progresului implementarii SIDU)? 

    

10. Mecanismele de monitorizare și evaluare a 
implementării SIDU au fost prezentate și prevăd  
măsuri de atenuare a probabilităţii şi impactului 
riscurilor. Sunt stabiliţi indicatori pentru  
monitorizarea implementării și evaluării SIDU? 

    

11. În elaborarea și/sau implementarea SIDU sunt 
implicaţi parteneri relevanţi ai municipiului 
reședință de județ de la nivel local (de ex. ONG-
uri, universităţi, mediul privat, consiliul judeţean, 
instituţii publice, alte UAT din ZFU etc.), în 
conformitate cu cerinţa din Art. 6 din propunerea 
de Regulament RDC ?  

    

Concluzii 
 
 
 
 
 
 

 

 


