UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European

GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice

Instrumente Structurale
2007-2013

COMUNICAT DE PRESĂ
MDRAP contribuie la o mai bună planificare strategică a orașelor din
România, printr-un proiect european
Bucureşti, 12, martie, 2014

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) contribuie la
creșterea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice din
România, printr-un proiect finanțat din fonduri europene.
Astfel, MDRAP, în parteneriat cu Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia
Secretarilor Oraşelor din România (ASOR), va implementa, în perioada 26.02.2014 –
26.11.2015, proiectul „Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România”.
Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative 2007-2013, are ca obiectiv general creșterea capacităţii
administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Proiectul urmărește să dezvolte, la nivelul orașelor din România, capacitatea de
planificare strategică a autorităților publice. În acest scop, sunt prevăzute activități de
formare pentru angajații din administraţia publică, aceștia urmând să aplice cunoștințele
dobândite în instituțiile în care lucrează.
Beneficiarii activităților de formare vor gestiona ulterior, la nivelul autorităţilor publice în
care sunt angajaţi, procesul prin care vor fi actualizate/elaborate strategia locală de
dezvoltare durabilă şi cel puțin 2 proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile. Se
estimează realizarea, în acest fel, a 100 de strategii locale de dezvoltare durabilă
elaborate pentru oraşele selectate și a cel puțin 200 de schiţe de proiecte (câte 2 schiţe
de proiecte pentru fiecare oraş). Beneficiarii vor avea, pe tot parcursul activităților,
sprijinul echipei de implementare a proiectului și al unor experţi externi în domeniul
politicilor publice locale şi al elaborării/managementul proiectelor.
Grupul ţintă al proiectului este format din autorităţi ale administraţiei publice centrale și
locale şi angajaţii acestora: 10 din cadrul MDRAP, care vor urma modulul pentru a deveni
formatori şi 300 ai autorităților publice locale din orașele selectate (câte trei din fiecare
oraş) care vor fi formați în domeniile politici publice locale, management financiar al
proiectelor şi managementul proiectelor.
Selectarea celor 100 de oraşe participante va avea la bază următoarele criterii:
disponibilitatea, asumarea obligaţiei de a asigura participarea a 3 persoane (care să nu

mai fi beneficiat de instruire în acelaşi domeniu, finanţată din fonduri publice), dispunerea
teritorială (cel puţin 1 oraş din fiecare judeţ), data transmiterii documentelor în forma
cerută.
Tot în cadrul proiectului vor fi organizate, pentru schimbul de experiență, 3 vizite de
studiu în 3 orașe situate în țări din cadrul Uniunii Europene.
Un alt rezultat stabilit prin proiect este elaborarea unui document de analiză statistică
referitor la structura socio-economică a oraşelor implicate.
Coordonarea proiectului este asigurată la nivel național, alte activități urmând să aibă loc
la nivel regional (sesiunile de formare, seminarii, ateliere de lucru), la nivel local
(elaborarea/actualizarea strategiilor locale de dezvoltare durabilă, elaborarea proiectelor
etc) și la nivel internațional (vizitele de studiu).
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 7.188.994 de lei (fără TVA), din care
6.110.644,90 de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social
European, iar 1.078.349,10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului și a partenerului
(AOR).
Persoana de contact: manager de proiect, şef serviciu Dorin CIOMAG, tel:
021.314.96.55, fax: 021.319.86.82, e-mail: dorin.ciomag@mdrap.ro.

