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Îndrumar pentru realizarea  
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 

 
 

Una dintre masurile de sprijin dedicate planificării dezvoltării urbane la nivelul Regiunii Centru 
îl reprezintă acest îndrumar/ghid orientativ, care are drept unic scop informarea potențialilor 
beneficiari asupra documentelor formale si informale  referitoare la realizarea SIDU. 
 
Acest îndrumar nu înlocuiește viitorul ghid al solicitantului referitor la dezvoltarea urbană 
durabilă, care va detalia aspectele legate de admisibilitatea SIDU , a conținutului acestei 
strategii si condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor legate de realizarea acestei strategii. 
 
În cadrul acestui îndrumar veți găsi diferite definiții, extrase din Regulamentele Comisiei 
(propunerile agreate la aceasta data, februarie 2021)  privind FEDR, extrase din legislația 
națională (inclusiv propuneri), materiale orientative privind conținutul si modul de realizare a 
SIDU in cadrul unui parteneriat extins cu comunitatea locala si alți actori relevanți, exemple de 
bune practici (materiale Banca Mondiala). 

 
A. Materiale introductive  

 
a. Conform art. 23 din propunerea CE de Regulament comun RDC, strategiile 

teritoriale implementate vor conține următoarele elemente:  
i. zona geografică vizată de strategie;  

ii. analiză a necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei;  
iii. descriere a unei abordări integrate care răspunde necesităților de 

dezvoltare și potențialului identificat;  
iv. descriere a implicării de parteneri, în conformitate cu articolul 6, în 

pregătirea și implementarea strategiei.  
 

b. Prevederile art. 6 din propunerea de Regulament comun a CE pentru perioada 
2021-2027: 

În procesul de realizare/actualizare a documentelor strategice se va urmări 
crearea unui cadru partenerial real cu factorii interesați de la nivel local/metropolitan, 
în vederea asigurării principiilor de consultare și de transparență decizională : 

Parteneriatul va include cel puțin următorii parteneri: 
1. autoritățile urbane și alte autorități publice; 
2. partenerii economici și sociali; 
3. organismele relevante care reprezintă societatea civilă, partenerii 

de mediu și organismele responsabile de promovarea incluziunii 
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sociale, a drepturilor fundamentale, a drepturilor persoanelor cu 
handicap, a egalității de gen și a nediscriminării. 

 
c. Un exemplu foarte bun, in curs de realizare cu sprijinul experților Băncii Mondiale, 

este strategia de dezvoltare integrate  a zonei urbane a  Mun. Tg Secuiesc. Pentru 
mai multe detalii persoana de contact in cadrul primariei Tg Secuiesc este domnul 
Janos Bartha, email: janos.bartha@kezdi.ro 
 

d. O propunere de metodologie pentru o strategie de dezvoltare teritoriala zonala la 
nivel metropolitan (in procedura de adoptare) găsiți in anexa 1. (Anexa 1 - 
Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană / 
metropolitană ) 

 

e. Un  tabel cu portofoliul de proiecte inventariat la nivel național pt toate orașele si 
municipiile cu SIDU (2019, Banca Mondiala) , având doar rolul de a oferi un 
transfer de idei si opțiuni din zona altor orașe/municipii – Anexa 2 

 

f. O descriere a elementelor de conținut pentru SIDU (pe baza experienței si 
ghidurilor POR 2014-2020) – Anexa 3 

 

g. O grila de autoverificare a SIDU înainte de a o transmite spre verificarea 
conformității si admisibității către ADR Centru (pe baza experienței si ghidurilor 
POR 2014-2020) – Anexa 4 

 

h. Manualul strategiilor de dezvoltare urbană durabilă (Handbook of sustainable 
urban development strategies) care își propune să dezvolte suport metodologic 
pentru a spori cunoștințele despre modul de implementare a strategiilor urbane 
integrate în cadrul politicii de coeziune. 

 
!!! de reținut ca va fi necesara si decizia finală emisă de autoritatea competentă privind 
Evaluarea Strategică de Mediu a SIDU, conform H.G. nr. 1076/2004 !!! 

 
 

B. Masuri orientative privind necesitatea acțiunilor referitoare la implicarea partenerilor – 
Anexa 5  
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