
 

Fișă generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectele din cadrul 
SIDD(DD) 2030  

Denumire program: 

 

Date de identificare a proiectului 

1.  Titlul proiectului  

2.  Obiectivul general și scopul proiectului  

3.  Obiective specifice ale proiectului  

4.  
Axă prioritară/Prioritate de investiții/Obiectiv 
specific/Acțiune/Operațiune/Măsură/Submăsură/Prioritate 
a UE 

(Se va selecta corespunzător 
fiecărui program) 

5.  
Localizare spaţială a proiectului  în teritoriul ITI DD (UAT, 
intravilan, extravilan, lacuri și bălți naturale, amenajări 
piscicole, canale etc) 

(În cazul în care locul de 
implementare poate fi 
identificat de sine stătător, se 
va menționa separat) 

6.  Beneficiarul proiectului (solicitantul finanţării)  

7.  Partener/Parteneri (după caz)  

8.  
Date de contact ale persoanei responsabile, din partea 
Beneficiarului/Liderului de parteneriat, pentru 
proiect/pregătirea proiectului 

 

 

Gradul de corelare şi integrare a proiectului 

 

9.  

Corelare cu obiectivele şi pilonii SIDD(DD) 

 Corespondenţă cu obiective 
strategice SIDD(DD) 

(se precizează obiectivul strategic și 
modalitatea prin care proiectul contribuie la 
realizarea obiectivului strategic în care se 
încadrează) 

 Corespondenţă cu pilonii 
SIDD(DD)  

(se precizează în cadrul cărui pilon/piloni  se 
încadrează proiectul; se va analiza relevanța 
proiectului pentru pilonul respectiv) 

10.  
 Corespondență cu domeniile 

SIDD(DD) 

(se precizează în cadrul cărui domeniu din 
cadrul pilonului se încadrează proiectul; se va 
analiza relevanța proiectului pentru domeniul 
respectiv) 



11.  
 Corespondență cu obiectivele 

sectoriale SIDD(DD) 

(se precizează în cadrul cărui obiectiv sectorial 
din cadrul domeniului se încadrează proiectul; 
se va analiza relevanța proiectului pentru 
obiectivul sectorial respectiv) 

12.  
 Corelarea cu alte proiecte în 

vederea asigurării unei dezvoltări 
integrate 

(se vor menționa proiectele finanțate și 
propunerile de proiecte spre 
finanțare/documentele relevante) 

 

 

Realizări, rezultate şi impactul proiectului 

 

13.  

Impactul estimat al proiectului la nivelul 
teritoriului ITI Delta Dunării (modificări 
socio-economice ca urmare a 
implementării) 

(Se vor avea în vedere tipurile de 
intervenții/exemplele de acțiune ale 
obiectivelor sectoriale din SIDD(DD) 2030) 

14.  Descrierea grupului /grupurilor ţintă  

(Comunităţi locale, comunităţi de afaceri, 
segmente sociale etc. asupra cărora 
implementarea proiectului va exercita efecte, 
inclusiv comunităţi marginalizate – romi etc.) 

15.  

Realizări şi rezultate 

 rezultate estimate (indicatori  - în 
corelare cu indicatorii SIDD(DD)) 

(se precizează indicatorii din SIDD(DD) 
estimați a se realiza) 

 rezultate estimate (indicatori  - în 
corelare cu indicatorii programului 
de unde se va solicita finanțare) 

(se precizează indicatorii programului de 
unde se va solicita finanțare) 

 

 

Costuri estimative 

 

16.  

Buget estimativ şi sursele de finanţare  

a.Costuri totale  
Total (euro) Costuri eligibile 

Costuri 
neeligibile 

 (euro) % (euro) % 

b.Costuri eligible repartizate pe 
surse de finanţare (ponderi) 

Fonduri 
structurale 

Buget 
naţional 

Contribuție 
proprie 

Alte surse 

% % % % 

 

 

 



Aspecte de detaliu ale proiectului  

 

15. 

Necesitatea/ justificarea proiectului   

Descrierea proiectului (principale 
activităţi şi descrierea acestora, 
durată şi etapizare)  

Activităţi principale 

Calendarul orientativ (durata proiectului, perioada 
de implementare - data de începere şi data de 
încheiere) 

Etape principale  

Modalitatea în care activitățile descrise contribuie la 
atingerea mai multor Obiective sectoriale aferente 
unor Piloni/Domenii diferiți/diferite/ sau 
complementari/complementare 

Stadiul actual al pregătirii 
proiectului 

 

Aspecte legale, tehnice, 
documentare etc., care trebuie 
soluţionate până la contractare 

 

Structuri responsabile pentru 
implementarea proiectului 

 

Riscuri estimate în procesul de 
implementare 

 

16. 
Complementaritatea implementării 
cu alte proiecte 

Mențiunile/indicațiile/argumentele privind încadrarea 
proiectului  într-un proiect mai mare sau într-un 
proiect /demers strategic complex 

 

 

 

 
 


