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STRATEGIE INTEGRATĂ DE 
DEZVOLTARE DURABILĂ A 
DELTEI DUNĂRII



Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării –
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă 

• Singura Investiție Teritorială Integrată pentru perioada de 
programare 2014-2020 implementată în România, conform 
Acordului de Parteneriat, se bazează pe Strategia Integrată de 
Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

• Strategia este aprobată prin HG 602/2016 

• Strategia elaborată de MDRAP cu asistență din partea Băncii 
Mondiale și cu sprijin financiar din POAT 2007-2013



Regiunea Deltei Dunării



Situația Regiunii Deltei Dunării



Viziunea pentru regiunea Delta Dunării
- procesul de elaborare



Viziunea pentru regiunea Delta Dunării

• Viziunea pentru regiunea Delta Dunării (2030) a fost definită astfel: 
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 pescuit, cu sprijin adecvat asigurat de către 
centrele urbane furnizoare de servicii. 

• Viziunea pentru Delta Dunării (zona Biosferei Delta Dunării): O 
„deltă vie” (o zonă unde oamenii trăiesc și muncesc), cu echilibru 
între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și 
sănătoasă – bazată, în principal, pe natură și turism cultural; cu un 
proces de planificare bazată pe incluziune (localnici, autorități, 
mediu de afaceri). 

• Viziunea pentru zonele limitrofe: o agricultură și un mediu de 
afaceri vibrante, cu rețea de centre urbane de furnizare de servicii și 
cu un sector turistic integrat în atracțiile zonei și ale Deltei.



Obiective strategice

• 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

• 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. 



O viziune – 2 obiective strategice – 5 piloni



Structura actuală de funcționare a Deltei Dunării



Structura policentrică a Regiunii Deltei Dunării



Elemente principale

• Complementaritate între cei cinci piloni

• Echilibru între dezvoltarea economică și conservarea 
mediului și a elementelor de patrimoniu

• Componente ale strategiei: 
– Analiză-diagnostic 

– Pilonii strategiei

– Plan de acțiuni (ITI) și implementare  

– Monitorizare și evaluare



Monitorizare și evaluare

• Monitorizarea și evaluarea strategiei (MDRAP)
– Indicatori generali

• Monitorizarea implementării ITI Delta Dunării 
(ADI ITI)
– Acțiuni derulate de ADI-ITI Delta Dunării
– Susținerea beneficiarilor
– Stadiul implementării proiectelor
– Dificultăți în implementarea ITI

• Monitorizarea implementării la nivel de proiect 
(Autorități de Management)



Vă mulțumesc pentru atenție !
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