
Masura 19. Dezvoltarea locală a LEADER  - Abordarea LEADER sustinuta prin Prioritatea de dezvoltare rurala 

6B “Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale” 

 

În atenția parteneriatelelor public-privat, care includ cel puțin un UAT din teritoriul acoperit de mecanismul 

ITI Delta Dunării și care doresc să participe la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală, în cadrul măsurii 19 

Dezvoltare locală LEADER  

 

Având în vedere: 

 Acordul de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare 2014-2020, 

aprobat de către Comisia Europeană la data de 06.08.2014, prin decizia CE nr. C(2014) 5515: 

 - secțiunea 3.1.2., “Investiții teritoriale integrate (ITI)” - paragrafele 1121-1127; 

 Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, pentru perioada de programare 2014-2020 - 

aprobat la data de CE pe 26.05.2015, prin decizia CE nr. C(2015) 3508: 

- secțiunea 14. Informații privind complementaritatea: 14.2 - informații privind 

complementaritatea cu alte instrumente ale Uniunii, inclusiv LIFE; 

- secțiunea 15. Dispoziții de implementare a programului: 15.4. Descrierea 

mecanismelor menite a asigura coerența în ceea ce privește strategiile de dezvoltare 

locală implementate în cadrul LEADER - Specificații privind ITI/Delta Dunării/SUERD – 

prin care se specifică eligibilitatea programului LEADER în implementarea ITI; 

 prevederile din Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia strategiilor de dezvoltare locală, 

din secțiunea 3.2.1 Conformitatea SDL, respectiv Anexele obligatorii care vor fi prezentate la 

depunerea SDL, pentru eliberarea de către ADI-ITI DD a Anexei 9 - Aviz de conformitate cu 

SIDD(DD)2030 emis de ADI-ITI DD (pentru parteneriatele din teritoriul1 acoperit de SIDD (DD)2030) 

la Strategia de Dezvoltare Locală; 

 procedura operațională a ADI-ITI DD de avizare pentru conformitate cu Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) – SIDD(DD)2030, pentru Strategiile de dezvoltare locală 

care vor fi finanțate prin PNDR  în cadrul perioadei de programare 2014-2020, prin mecanismul ITI; 

Parteneriatele din teritoriul acoperit de ITI trebuie să depună cereri pentru eliberarea avizului de conformitate 

cu SIDD(DD)2030). 

I. Cererea de avizare pentru conformitatea cu SIDD(DD)2030  – formularul în ANEXA 1 - (în două 

exemplare),  însoțite de un exemplar al SDL cu anexe (Anexa 1 la SDL - Acord de parteneriat și Anexa 4 la SDL - 

Plan de finanțare), pe suport de hârtie, vor fi depuse la secretariatul ADI-ITI DD, la adresa: 

Localitatea Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, Consiliul Județean, Etaj 2 (corp de legătură). 

Depunerea Cererii de avizare și a documentelor însoțitoare se va face cu 5 zile lucrătoare înainte de termenul 

limită de depunere a strategiilor locale conform specificațiilor din ghidul solicitantului.  

                                                           
1 Teritoriul acoperit de SIDD(DD)2030 este Regiunea Delta Dunării - o zonă la care se face referire ca: Rezervația Biosferei Deltei Dunării 
(RBDD). Aceasta acoperă: (i) centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea); (ii) complexul 
lagunar Razim-Sinoe – Babadag, cu zonele limitrofe; și (iii) zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de orașul Tulcea, spre Galați. Zona 
pentru care se aplică mecanismul ITI – denumită Regiunea Deltei Dunării – acoperă RBDD și zonele sale limitrofe; zona cuprinde 
municipiul Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și treizeci și două de comune. Patru comune (Corbu, Istria, Mihai 
Viteazu și Săcele) care fac parte din unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, toate cele patru fiind limitrofe complexului 
lagunar Razim-Sinoe. 



Formularul Cererea de avizare pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în 

Delta Dunării2, (Anexa 1) trebuie depus în două exemplare, din care un exemplar va fi înmânat solicitantului, 

cu numărul de înregistrare al ADI-ITI DD. Documentele anexate acestui formular vor fi depuse pe suport de 

hârtie într-un singur exemplar sau în format electronic pe un CD.  

II. După depunerea Cererii de avizare pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe 

termen lung în Delta Dunării, în termen de maxim o zi lucrătoare, va fi verificată îndeplinirea condițiilor de 

inițiere a procedurii propriu-zise de evaluare a conformității cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen 

lung în Delta Dunării, , având în vedere următoarele: 

 Completarea tuturor datelor în cadrul Cererii de avizare, conform formularului din Anexa 1 

anexat; 

 Existența documentelor însoțitoare ale Cererii de avizare – SDL cu anexele acesteia (Anexa 1 la 

SDL - Acord de parteneriat și Anexa 4 la SDL - Plan de finanțare) conform cerințelor Ghidului 

Solicitantului pentru participarea la SDL, așa cum va fi ea prezentată finanțatorului; 

 Existența unei justificări privind conformitatea SDL propusă cu: 

o Viziunea pentru zona Deltei Dunării – 2030;  

o Obiectivele strategice; 

o Pilonii , domeniile corespunzători; 

o Amplasarea geografică a strategiei locale;   

o Abordarea integrată și/sau relaționarea cu alte proiecte/inițiative strategice locale a 

strategiei locale 

În cazul în care condițiile de inițiere a procedurii de evaluare sunt îndeplinite, comisia permanentă de evaluare 

se va întruni pentru eliberarea Avizului de conformitate cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen 

lung în Delta Dunării sau a Deciziei pentru neconformitate, după caz. 

În cazul în care condițiile de inițiere a procedurii de evaluare pentru conformitatea Strategiei de dezvoltare 

locală cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării nu sunt îndeplinite, se comunică 

solicitantului în termen de maximum 1 zi lucrătoare e la depunerea Cererii de avizare informațiile și 

documentele necesare a fi completate utilizând modalitățile de comunicare menționate de acesta în Cererea 

de avizare. Solicitantul trebuie să transmită documentele completate în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la 

comunicare. După primirea documentației revizuite, se va relua procedura de verificare a îndeplinii condițiilor 

de inițiere a procedurii de evaluare. 

III.  Comisia permanentă pentru evaluarea conformității cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe 

termen lung în Delta Dunării3 poate constata lipsa sau incompletitudinea informațiilor, documentelor 

prezentate și  în acest caz transmite solicitantului o Cerere de completare a dosarului de avizare (ANEXA 2), 

în termen de maxim  1 zi lucrătoare de la depunerea Cererii de avizare. În acest caz, se va consemna în 

procesul verbal al reuniunii comisiei permanente, lucrările urmând a fi reluate după depunerea de către 

solicitant a completărilor la dosarul de evaluare. Solicitantul trebuie să transmită completările în termen de 1 

zi lucrătoare de la primirea Cererii de completare. 

                                                           
2 Viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării sunt cele aprobate de Guvernul României prin 

Memorandumul nr. 20/466/IM/14.01.2015 cu tema Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea 

acesteia printr-o investiție teritorială integrată 

3 Experții membri ai Comisiei Permanente pentru evaluarea conformității cu SIDD(DD)2030 fac parte din personalul ADI-ITI DD, cu 
experiență în domeniul SDL. 



Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, rezultate din procedura de evaluare a comisiei 

permanente se vor întocmi cu respectarea formularului din ANEXA 3, respectiv ANEXA 4. 

Comisia permanentă de evaluare pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen 

lung în Delta Dunării va acorda Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, cu justificarea 

corespunzătoare transcrisă în procesul-verbal al reuniunii, în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la inițierea 

procedurii propriu-zise de evaluare a conformității. Secretarul comisiei de evaluare va completa procesul-

verbal, Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, după caz.. 

Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate vor fi eliberate după ce se va stabili relevanța și 

încadrarea strategiilor locale în raport cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării. 

Pentru aceasta se vor folosi următoarele anexe: 

a) Elemente introductive matrice cadru – Anexa nr. 5; 

b) Matricea cadru privind criteriile de încadrare a strategiilor locale şi de stabilire a relevanţei acestora în 

raport cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării – Anexa nr. 6; 

c) Schemă relaţională SIDDDD 2030 –  Obiectiv Strategic  –  Pilon –  Domeniu– Anexa nr. 7;   

d) Schemă relaţională sinteză SIDDDD 2030 - Bifare şi validare conformitate strategii locale – Anexa nr. 8;

   

Menționăm că prezenta Matrice cadru va fi utilizată în etapa de evaluare a strategiei locale propuse de un 

beneficiar, iar Avizul de Conformitate va constitui o condiţie de eligibilitate pentru toate strategiile locale ce 

vor viza obținerea de finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală aferent exercițiului financiar 

2014-2020, pentru componenta dedicată Investiției Teritorială  Integrată  Delta Dunării.   

IV. Eliberarea și transmiterea către solicitant a Avizului de conformitate sau, după caz, a Deciziei pentru 

neconformitate, se va face după înregistrarea lor în Registrul de evaluare pentru conformitatea cu viziunea și 

obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării. Comunicarea se va realiza pe căile de comunicare 

specificate în Cererea de avizare. 

Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, semnat(ă) de președintele comisiei permanente 

de evaluare a conformității cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunăriidin cadrul 

ADI-ITI DD va fi eliberat(ă) în cel mult 1 zi lucrătoare de la finalizarea evaluării.  

V. Dosarul de evaluare, compus din toate documentele înregistrate începând cu Cererea de avizare și 

sfârșind cu Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate, după caz, se vor arhiva, așa cum este 

menționat în prevederile legale în vigoare privind arhivarea documentelor și în procedura operațională a ADI-

ITI DD de avizare pentru conformitate cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării,  

pentru strategiile de dezvoltare locală care vor fi finanțate prin PNDR în cadrul perioadei de programare 2014-

2020, pentru mecanismul ITI. 

V.  Informare publică și vizibilitate. Pe site-ul ADI-ITI DD www.itideltadunarii.com va exista o secțiune 

dedicată procedurii de evaluare pentru conformitatea cu strategia SIDD(DD)2030 în care vor fi publicate: 

- Modelul de Cerere de avizare, modelul Avizului pentru conformitate și modelul Cererii de completare 

a dosarului de avizare; 

- Documentele care însoțesc Cererea de avizare; 

- Condițiile de avizare; 

- Lista Strategiilor de dezvoltare locală pentru care a fost solicitată avizarea; 

- Lista Strategiilor de dezvoltare locală intrate în procedura de evaluare; 

http://www.itideltadunarii.com/


- Lista Strategiilor de dezvoltare locală avizate sau respinse, prin procedura de evaluare pentru 

conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării. 

Link pentru secțiunea dedicată procedurii de evaluare pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de 

dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării <<http://www.itideltadunarii.com/finantare/>> 

ADI-ITI DD va asigura transparența și accesul facil la informații prin publicarea pe prima pagină a      

site-ului ADI-ITI DD, precum și prin activități de animare, informarea potențialilor solicitanți pentru 

selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală din aria de implementare a mecanismului ITI DD cu privire la 

procedura operațională a ADI-ITI DD de avizare pentru conformitate cu Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030). 

 

Procedura de soluţionare a contestaţiilor  

1. Considerații generale 

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de 

avizare pentru stabilire și încadrare a strategiilor locale în raport cu viziunea și obiectivele de 

dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării, în conformitate cu Memorandumul nr. 

20/466/IM/14.01.2015 cu tema Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea 

acesteia printr-o investiție teritorială integrată (aprobat în ședința Guvernului din 18 ianuarie 2015) 

depuse spre avizare, poate formula în scris o contestație care va fi soluționată după următorii pași:   

 

 

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 

a) Datele de identificare a contestatarului, 

b) Numărul de înregistrare a cererii de avizare și titlul Strategiei locale 

c) Obiectul contestației 

d) Motivele de fapt şi de drept 

e) Dovezile pe care se întemeiază 

f) Data şi semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. Dovada 

calităţii de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii 

 

Motivele care pot face obiectul unei contestații, pot fi: 

1)Cererea de avizare a strategiei a primit o Decizie pentru neconformitate pe motive 

neîntemeiate 

2)Erori administrative în sistemul de avizare imputabile ADI ITI DD 

2. Depunerea, înregistrarea și soluționarea contestației 

Depunerea contestaţiilor 

Contestaţiile se trimit la numărul de fax 0372 003285, la e-mail office@itideltadunarii.com sau se 

depun direct la sediul ADI ITI DD din Tulcea, str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură , în atenţia 

http://www.itideltadunarii.com/finantare/


președintelui comisiei de evaluare permanentă a conformității cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  

pe termen lung în Delta Dunării din cadrul ADI ITI DD.  

Contestaţiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare  de la data înştiinţării de către ADI ITI DD  a 

rezultatului avizării. 

Contestaţiile vor fi solutionate de către ADI ITI DD în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data 

înregistrării contestaţiei la secretariatul ADI ITI DD. 

Comunicarea deciziei asupra soluționării  contestaţiei 

În urma deciziei luate de ADI ITI DD, se va întocmi scrisoarea de răspuns către contestatar. 

Decizia ADI  ITI DD este finală, Contestatarul nu va mai înainta la ADI ITI DD o nouă contestaţie pe 

marginea aceluiaşi subiect. 

Retragerea contestaţiilor 

Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia, prin solicitarea în scris de 

retragere a contestației la ADI ITI DD. 

Prin retragerea contestaţiei se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul 

termenului general de depunere a acesteia. 

În situaţia în care Contestatarul este nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei de către ADI 

ITI DD se poate adresa instanţelor de judecată abilitate în acest sens.  

Hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă este opozabilă ADI ITI DD.  



Anexa nr.1  - Model Cerere de avizare a SDL pentru conformitate cu cu viziunea și obiectivele 

de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării 

 

Datele de identificare ale solicitantului 
.............................................................. 
(denumire, adresa, telefon, fax etc.) 

 Nr. Înregistrare ADI-ITI DD 
................................................................. 

Nr. ......................../................................... 

(nr.înregistrare/data) 

 din data de  

................................................................... 

 

   

Către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării 

 

Prin prezenta, <<denumire solicitant>> , cu sediul social în localitatea <<localitate>>,  str. <<strada>>,  

nr. <<nr.>>,  , bl. <<nr.>>,  sc. <<nr.>>,   etaj <<nr.>>,   apt. <<nr.>>,  județul/sectorul <<județ/sector>>, 

având cod unic de identificare (CUI) <<CUI>>,   cod de identificare fiscală <<CIF>> / număr de 

înregistrare la registrul comerțului <<număr>> / număr de înregistrare în Registrului asociaţiilor şi 

fundaţiilor <<număr>>,  reprezentată prin <<nume, prenume>>, identificat(ă) cu <<act de identitate, 

seria, nr.>>, domiciliat în <<localitate>>,  vă solicităm emiterea unui AVIZ DE CONFORMITATE  cu 

viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării, pentru << Strategia de Dezvoltare 

Locală...>>. 

În susținerea solicitării avizului, la prezenta se anexează documentația aferentă, totalizând <<nr.>>  

pagini, conform inventarului de documente anexat. 

Menționăm faptul că SDL va fi depusă în cadrul participării la selecția SDL – PNDR 2014 – 2020 Măsura 

19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER, cu termen de depunere la MADR cel târziu <<data>>. 

Precizăm că, la data depunerii prezentei cereri este respectat termenul de 5(cinci) zile lucrătoare, 

anterior termenului limită  de depunere a Cererii de Finanțare, în cadrul sesiunii de depunere de cereri 

menționate mai sus, așa cum este prevăzut în procedura de avizare a ADI-ITI DD, pentru conformitatea 

cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării. 

Date de contact pentru detalii suplimentare: <<nume și prenume>>,  <<telefon>>,  <<fax>>,  <<e-mail>> 

etc. 

Inventar de documente anexat prezentei.  

 

Data          Semnătura și ștampila 

………………………        ………………………………….



Inventar de documente 
anexat la Cerere de avizare nr....................... din............................ pentru conformitatea cu  
viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării  pentru  << Strategia de 

Dezvoltare Locală...>>. 
 

 

1. <<denumire/descriere document>> - <<nr.pagini>> 

2. <<denumire/descriere document>> - <<nr.pagini>> 

3. <<denumire/descriere document>> - <<nr.pagini>> 

4. <<denumire/descriere document>> - <<nr.pagini>> 

...... 

Total pagini - <<nr.pagini>> 



Anexa nr.2  - Model de Cerere de completare a dosarului de avizare 

 

 

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI DELTA DUNĂRII 

Tulcea, Județul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, Consiliul Județean, Etaj 2, Cod poștal 820033 

                                 www.itideltadunariil.com , office@itideltadunarii.com, Tel: 0371.003.191, Fax: 0372.003.285 

 

 

 

Cerere de completare a dosarului de avizare pentru conformitate 

cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării 

nr. <<nr.registru>> din <<data>> 

 

Către 

<<denumire solicitant>>,  

cu sediul social în localitatea <<localitate>>,  str. <<strada>>,  nr. <<nr.>>,  , bl. <<nr.>>,  , sc. <<nr.>>, 

etaj <<nr.>>,    apt. <<nr.>>,  județul/sectorul <<județ/sector>>, având cod unic de identificare (CUI) 

<<CUI>>,   cod de identificare fiscală <<CIF>> / număr de înregistrare la registrul comerțului 

<<număr>> / număr de înregistrare în Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor <<număr>>, 

în calitate de solicitant al avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe 

termen lung în Delta Dunării analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la ADI-ITI DD cu nr. 

<<nr.>>,   din <<data>>,   pentru << Strategia de Dezvoltare Locală...>>  

vă rugăm să prezentați la sediul nostru de la adresa Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, Consiliul Județean, Etaj 2 

(corp de legătură), până la data de ........ ora......., următoarele: 

 ... 

 .... 

 

<<Nume și prenume>>, 

 

Președinte Comisie de evaluare permanentă a conformității SIDD(DD) 

ADI-ITI Delta Dunării 

http://www.itideltadunariil.com/
mailto:office@itideltadunarii.com


Anexa nr.3 - Model Aviz pentru conformitate a SDL cu strategia SIDD(DD) 2030 

 

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI DELTA DUNĂRII 

Tulcea, Județul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, Consiliul Județean, Etaj 2, Cod poștal 820033 

                                 www.itideltadunariil.com , office@itideltadunarii.com, Tel: 0371.003.191, Fax: 0372.003.285 

 

 

 

Aviz de conformitate  

cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării 

nr. <<nr.registru>> din <<data>> 

 

Către 

<<denumire solicitant>>,  

cu sediul social în localitatea <<localitate>>,  str. <<strada>>,  nr. <<nr.>>,  , bl. <<nr.>>,  , sc. <<nr.>>, 

etaj <<nr.>>,    apt. <<nr.>>,  județul/sectorul <<județ/sector>>, având având cod unic de identificare 

(CUI) <<CUI>>,   cod de identificare fiscală <<CIF>> / număr de înregistrare la registrul comerțului 

<<număr>> / număr de înregistrare în Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor <<număr>>,   

în calitate de solicitant al avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe 

termen lung în Delta Dunării, analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la ADI-ITI DD cu nr. 

<<nr.>>,   din <<data>>,   pentru << Strategia de Dezvoltare Locală...>>  

vă comunicăm următoarele: 

• SDL a fost evaluată ca fiind corespunzătoare cu viziunea, obiectivele și pilonii strategiei 

SIDD(DD)2030; 

 

 

 

<<Nume și prenume>>, 

 

Președinte Comisie de evaluare permanentă a conformității SIDD(DD) 

ADI-ITI Delta Dunării 

 

http://www.itideltadunariil.com/
mailto:office@itideltadunarii.com


Anexa nr.4 - Model Decizie pentru neconformitate a SDL cu strategia SIDD(DD) 2030 

 

 

ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI DELTA DUNĂRII 

Tulcea, Județul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, Consiliul Județean, Etaj 2, Cod poștal 820033 

                                 www.itideltadunariil.com , office@itideltadunarii.com, Tel: 0371.003.191, Fax: 0372.003.285 

 

 

 

Decizie pentru neconformitate 

cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării 

nr. <<nr.registru>> din <<data>> 

 

Către 

<<denumire solicitant>>,  

cu sediul social în localitatea <<localitate>>,  str. <<strada>>,  nr. <<nr.>>,  , bl. <<nr.>>,  , sc. <<nr.>>,   

apt. <<nr.>>,  județul/sectorul <<județ/sector>>, având cod unic de identificare (CUI) <<CUI>>,   cod de 

identificare fiscală <<CIF>> / număr de înregistrare la registrul comerțului <<număr>> / număr de 

înregistrare în Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor <<număr>>,   

în calitate de solicitant al avizului de conformitate cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen 

lung în Delta Dunării, analizând solicitarea dumneavoastră înregistrată la ADI-ITI DD cu nr. <<nr.>>,   

din <<data>>,   pentru  << Strategia de Dezvoltare Locală...>>,   vă comunicăm următoarele: 

• SDL a fost evaluată ca fiind necorespunzătoare cu viziunea, obiectivele și pilonii strategiei 

SIDD(DD)2030, 

• <<motivația>>.    

 

 

<<Nume și prenume>>, 

 

Președinte Comisie de evaluare permanentă a conformității SIDD(DD) 

ADI-ITI Delta Dunării 

http://www.itideltadunariil.com/
mailto:office@itideltadunarii.com


Anexa nr. 5 – Elemente introductive matrice cadru  

 

MATRICE CADRU 

CRITERII DE ÎNCADRARE A STRATEGIILOR LOCALE ŞI DE STABILIRE A RELEVANŢEI ACESTORA 

ÎN RAPORT CU 

viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în Delta Dunării 

 

În procesul de stabilire a relevanţei şi de încadrare a strategiilor locale în raport cu Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a  Deltei Dunării 2030 se vor folosi: 

 

a) Matricea cadru privind criteriile de încadrare a strategiilor locale şi de stabilire a relevanţei acestora în 

raport cu Schemă relaţională SIDDDD 2030 –  Obiectiv Strategic  –  Pilon –  Domeniu – Obiectiv Sectorial;   

b) Schemă relaţională sinteză SIDDDD 2030 - Bifare şi validare conformitate strategii locale ;   

Matricea cadru şi celelalte documente vor sta la baza procesului de evaluare, în vederea emiterii de către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării (ADI-ITI DD), a Avizului de Conformitate a 

strategiilor locale propuse de beneficiari, în raport cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în 

Delta Dunării. 

Menționăm că, prezenta Matrice cadru va fi utilizată în etapa de strategie locală propusă de un beneficiar, 

iar Avizul de Conformitate va constitui o condiţie de eligibilitate pentru toate strategiile locale care vor 

solicita finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru componenta dedicată 

Investiției Teritoriale  Integrate  Delta Dunării.     

 

I. Prevederi relevante ale Memorandumului nr. 20/466/IM/14.01.2015 cu tema Strategia de dezvoltare 

durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o investiție teritorială integrată (aprobat în 

ședința Guvernului din 18 ianuarie 2015) 

 

A fost aprobată viziunea  și obiectivelor strategice de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării, prezentate în 

Anexa nr. 1 la Memorandum: 

Anexa 1 – Viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării 

Strategia de dezvoltare durabilă integrată a Deltei Dunării se elaborează pentru orizontul de timp 2030 și 

vizează teritoriul rezervației biosferei Deltei Dunării și zonele limitrofe, respectiv: municipiul Tulcea, patru orașe 

(Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina), treizeci și două de comune din județul Tulcea și patru comune (Corbu, 

Istria, Mihai Viteazu și Săcele) din județul Constanța.   

Strategia va fi dezvoltată având la bază următoarea viziune pentru zona Deltei Dunării - 2030: 

O zonă atractivă - cu biodiversitate valoroasă și mediu de afaceri dinamic, cu activități economice la nivel  

mic/mediu atât în domeniile tradiționale cât și în cele moderne - unde oamenii trăiesc în armonie cu natura, 

integrând activități economice în sectoarele turism, agricultură și piscicultură, cu sprijin adecvat asigurat de 

către centrele urbane furnizoare de servicii. 

 



Intervențiile propuse de strategie vor răspunde celor două obiective strategice și  vor fi structurate într-unul 

din cei 5 piloni ai strategiei: 

Obiectivul Strategic 1: Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știință și 

prin consolidarea comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial 

unic.  

Acest obiectiv strategic corespunde Pilonului I – Protejarea mediului și resurselor naturale care cuprinde 

principalele intervenții privind: mediul, biodiversitatea, pădurile; eficiența energetică și schimbările climatice; 

managementul riscului, dezastrelor,inclusiv poluarea; agricultură și dezvoltare rurală.  

Obiectivul Strategic 2: Dezvoltarea unei economii locale durabile și verzi, valorificând avantajele comparative 

ale zonei, beneficiind de sprijinul unor servicii publice îmbunătățite.   

Acest obiectiv strategic cuprinde intervențiile care vizează: 

Pilonul II – Îmbunătățirea economiei și intervenții privind domeniile: turism, pescuit și acvacultură, agricultură. 

Pilonul III – Îmbunătățirea conectivității și intervenții privind domeniile: transport și infrastructura de 

telecomunicații; 

Pilonul IV – Asigurarea serviciilor publice și intervenții în domeniile: alimentare cu apă și canalizare, gestiunea 

deșeurilor, educație, sănătate, incluziune socială.  

Pilonul V – Promovarea eficienței, accesibilitate și sustenabilitate va cuprinde intervenții cu caracter orizontal 

care sprijină implementarea strategiei și vizează susținerea gospodăriilor printr-o politică integrată de 

subvenții, creșterea capacității administrative și asigurarea condițiilor de implementare a strategiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6 

MATRICE CADRU 

CRITERII DE ÎNCADRARE A STRATEGIILOR LOCALE ŞI DE STABILIRE A RELEVANŢEI ACESTORA  ÎN RAPORT CU 

CU VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE  PE TERMEN LUNG ÎN DELTA DUNĂRII 

CRITERII 

ELEMENTE DE CONȚINUT / ASPECTE 

 NECESAR A FI ANALIZATE ÎN CADRUL 

STRATEGIEI LOCALE  

JUSTIFICARE 
PRIVIND 

ÎNDEPLINIREA/ 
NEÎNDEPLINIREA 

CRITERIULUI 

 

VALIDARE/INVALIDARE 

CRITERIU 

 

Criteriul numărul 1  

Relevanţa 

strategiei locale 

faţă de Obiectivele 

Strategice 4? 

 

 

 

 

 

 

Notă 1: 

Se vor avea în 

vedere obiectivele 

strategice așa cum 

au fost prezentate 

la nivelul Anexelor 

nr.1 şi nr.2  la 

prezenta matrice.  

 Analiza indicaţiilor generale 

prezentate la nivelul strategiilor 

locale cu privire la încadrarea per 

ansamblu a strategiei locale în  

viziunea și obiectivele de 

dezvoltare pe termen lung în Delta 

Dunării, respectiv raliere la 

obiectivul strategic indicat; 

 

 Măsura în care strategia locală își 

propune să contribuie la realizarea 

unuia dintre obiectivele strategice, 

aşa cum reiese din informațiile 

generale prezentate la nivelul 

strategiei locale; 

 

 Analiza raportării/ încadrării/ 

relevanței/ fezabilității scopului 

general / obiectivului general al 

strategiei locale  la nivelul 

obiectivului strategic indicat/ 

abordat în funcție de informațiile 

disponibile prezentate la nivelul 

strategiei locale; 

  

 

 Da 

 

 Nu 

 

Criteriul numărul 2 

Relevanţa 

strategiei locale 

faţă de Pilonii – 

Domeniile5? 

 

 Analiza raportării/ încadrării/ 

relevanței/ fezabilității obiectivelor 

specifice ale strategiei locale faţă de 

Pilonul/Pilonii – Domeniul/ 

Domeniile indicat/ indicate , așa 

cum au fost stabilite/ descrise la 

nivelul strategiei locale;  

  

 Da 

 

 Nu 

 

                                                           
4 Obiectivele strategice au fost stabilite prin Memorandumul nr. 20/466/IM/14.01.2015 cu tema Strategia de dezvoltare 

durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o investiție teritorială integrată 

5 Pilonul și domeniile sunt cele aprobate de Guvernul României prin Memorandumul nr. 20/466/IM/14.01.2015 cu tema 

Strategia de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o investiție teritorială integrată 



 

 

Notă 2: 

Se vor avea în 

vedere Pilonii – 

Domeniile ale 

strategiei așa cum 

au fost prezentate 

în Anexa nr. 5 – 

elemente 

introductive 

Matricea Cadru 

 Se va avea în vedere ca strategia 

locală să abordeze/ prezinte/ 

argumenteze cel puțin relevanța 

unui Pilon, Domeniu; 

 

 Analiza raportării/ încadrării/ 

relevanței/ fezabilității activităților/ 

măsurilor stabilite la nivelul  

strategiei locale faţă de Pilonul/ 

Pilonii –Domeniul/ Domeniile –

indicat/ indicate, așa cum au fost 

stabilite/ descrise la nivelul 

strategiei locale.  

Criteriul numărul 3  

Amplasarea 

geografică a 

strategiei locale  

 

 

 Se va analiza măsura în care 

nevoile/constrângerile identificate 

la nivel de strategie locală şi pe cale 

de consecință activitățile /măsurile 

stabilite să se desfășoare 

/implementeze în cadrul strategiei 

locale se regăsesc  în zona de 

implementare a Investiției 

Teritoriale Integrate.  

 

  

 Da 

 

 Nu 

 

Criteriul numărul 4 

Abordarea 

integrată şi/sau 

relaționarea cu alte 

proiecte/inițiative 

strategice locale a 

strategiei locale  

 

 

 Măsura în care strategia locală se va 

ralia/ va aborda/ va contribui la 

atingerea mai multor Piloni/ 

Domenii diferiți/ diferite/ sau 

complementari/ complementare; 

 

 Măsura în care activitățile descrise 

la nivel de măsuri descrise la nivelul 

strategiei locale şi rezultatele/ 

impactul vizate/vizat la nivel de 

strategie pot contribui la atingerea 

mai multor Piloni/Domenii diferiți/ 

diferite/ sau complementari/ 

complementare; 

 

 Mențiunile/indicațiile/argumentele 

privind încadrarea strategiei locale 

prezentate  într-un proiect /demers 

strategic complex;  

 Complementaritatea cu alte 

inițiative/ măsuri/ proiecte ce se 

înscriu  sub Piloni/ Domenii  diferiți 

  

 Da 

 

 Nu 

 



/diferite din Strategia Integrată de 

Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

Notă 3: 

-  În vederea obținerii Avizului de Conformitate cu viziunea și obiectivele de dezvoltare  pe termen lung în 

Delta Dunării, strategia locală supusă evaluării, trebuie să îndeplinească cumulativ cele patru criterii 

stabilite și detaliate în prezenta Matrice Cadru şi Anexele aferente; În analiză, la fiecare criteriu, se va avea 

în vedere îndeplinirea cel puțin a unui element de conținut / aspect necesar a fi analizat (coloana a doua 

din tabelul de mai sus) 

 

- Validarea/invalidarea finală a unui criteriu (bifarea cu DA sau NU) va fi însoțită de o justificare a alegerii 

făcute, necesar a fi completată în cadrul coloanei indicate din matrice, precum şi de completarea Anexei 8 

la prezenta procedură.   

 

 



 

Anexa nr. 7 -  Schemă relațională SIDDDD – Obiectiv Strategic – Pilon – Domeniu  

 

 

 

 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII (2030) 

Viziunea regiunii Delta Dunării  
O zonă atractivă – cu biodiversitate valoroasă și mediu de afaceri dinamic, cu activități economice la nivel mic/mediu 
atât în domeniile tradiționale cât și în cele moderne – unde oamenii trăiesc în armonie cu natura, integrând activități 

economice în sectoarele turism, agricultură și piscicultură, cu sprijin adecvat asigurat de către centrele urbane 
furnizoare de servicii 

Obiectivul Strategic 1 (OS1) 

Păstrarea valorilor naturale 
unice printr-un management 
de mediu ghidat de știință și 

prin consolidarea 
comunităților locale în rolul 

acestora de protectori 
proactivi ai acestui patrimoniu 

mondial unic 

 

 

 

 Obiectivul  Strategic 2 (OS2) 

Dezvoltarea unei economii locale verzi, incluzive, pe baza consumului și protecției durabile, eficientă din 

punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor 

servicii publice îmbunătățite   

OS1 / 1. Pilon I  

Protejarea mediului și 

resurselor naturale 

OS2 / 2. Pilon II 

Îmbunătățirea economiei  

 

OS2 /4. Pilon IV 

Asigurarea serviciilor publice 

 

OS2 /3. Pilon III 

Îmbunătățirea conectivității 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

OS 1 şi OS2 /5. Pilon V: Promovarea eficienței, accesibilității și sustenabilității  

 

1. Pilonul I /Domenii  

1.1 Biodiversitatea, 
pădurile  

1.2 Eficiență energetică 
și schimbările climatice 

1.3 Managementul 
riscului dezastrelor, 
inclusiv poluarea 

1.4 Agricultură și 
dezvoltare rurală 

2. Pilon II/ Domenii  

2.1 Turismul 

2.2 Pescuit și acvacultură 

2.3 Agricultură  

 

3. Pilon III/ Domenii  

3.1 Transportul 

3.2 Infrastructura de 
telecomunicații 

4. Pilon IV/ Domenii  

4.1 Alimentare cu apă și 
canalizare 4.2 Gestiunea 
deșeurilor 

4.3 Sănătatea 

4.4 Educația 

4.5 Incluziunea socială 

5. Pilon V/ Domenii  

5.1 Creșterea capacității 
administrative și 
asigurarea condițiilor de 
implementare a 
strategiei  



 

 

 

Anexa nr. 8 - Schemă relațională sinteza SIDDDD - bifare si validare conformitate proiecte /strategii locale  

  

Titlul strategiei locale analizate: ……………………….     

              

A. OBIECTIV STRATEGIC 1 - PILONI - DOMENII    

              

Obiectivul Strategic 1 (OS1) 

Nu    

    Da v 

    

 

   1. Pilon I   1.1 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da v 

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   1. Pilon I   1.2 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da   

  

 

  

    



  

 

  

      

 

  

      

 

   1. Pilon I   1.3  Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da   

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   1. Pilon I   1.4  Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da   

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

    B. OBIECTIV STRATEGIC 2 - PILONI - DOMENII    

              

Obiectivul Strategic 2 (OS1) 

Nu    

    Da v 

    

 

   2. Pilon II  2.1 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da   

  

 

  

    



  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   2. Pilon II  2.2 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da  v 

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   2. Pilon II  2.3  Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   2. Pilon II  2.4  Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

      

 

   3. Pilon III 3.1 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

    



  

 

  

      

 

  

      

 

   3. Pilon III  3.2 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   4. Pilon IV 4.1 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   4. Pilon IV  4.2 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   4. Pilon IV 4.3 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

    



  

 

  

      

 

   4. Pilon IV 4.4 Domeniul  Nu    

  

 

  

  

Da    

  

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

  

      

 

   4. Pilon IV 4.5 Domeniul  Nu    

  

    

Da    

C. OBIECTIV STRATEGIC 1 / OBIECTIV STRATEGIC 2 - PILON - DOMENIU - OBIECTIVE SECTORIALE  

Obiectivul Strategic 1 (OS1) 
Nu    

    Da v 

        sau 

    
Obiectivul Strategic 2 (OS1) 

Nu    

    Da   

      

 

  

 5. Pilon IV 

     

 

  

     

 

  5.1 Domeniul  Nu    

  

 

  

 

Da  v 

  

 

  

     

      



 


