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Titlul Proiectului: „Perfecționare pentru dezvoltare” 

 

Localizarea proiectului: Zona Metropolitană Constanța, județul Constanța, Regiunea de 

dezvoltare Sud-Est 

 

Solicitant: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța 

 

Buget: Valoarea totală a proiectului este de  412.670 lei, din care 350.769,50 lei cofinanțare 

Fondul Social European. 

 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-

2013 Axa Prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 

politici publice, Domeniul de Intervenţie 1.3 : Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, 

Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.; Contribuția proprie 

 

Perioada de implementare: 12 luni / 05.10.2010 – 04.10.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT 
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Plan/poza zona de referință 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului:  

 

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Crearea unei administraţii publice mai 

eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al Zonei Metropolitane Constanţa prin 

creşterea capacităţii administrative în domeniul absorbţiei Fondurilor Structurale. 

 

Obiectivul specific ale proiectului este perfecţionarea a 43 funcţionari, care îşi 

desfăşoară activitatea în cele 15 unităţi administrativ-teritoriale ce compun Zona 

Metropolitană Constanţa şi în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 

Constanţa, în domeniul managementului de proiect şi gestionării asistenţei financiare 

nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană. 

 

 

 

 



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

www.expertproiect.ro, E-mail: office@expertproiect.ro 

J40/2325/2003, RO14329624 

RO46 BPOS 7100 3034 433R OL01 BancPost Titan 

 

 

 

 

Descrierea proiectului: 

 

Proiectul „Perfecţionare pentru dezvoltare” se încadrează în strategia Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa privind pregătirea şi perfecţionarea 

personalului.  

De asemenea, proiectul face parte din planul de acţiune al Asociaţiei privind creşterea 

capacităţii administrative a acesteia în perspectiva implementării Planului Integrat de 

Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa – Zona Metropolitană Constanţa.  

Astfel, proiectul „Perfecţionare pentru dezvoltare” răspunde nevoii reale existente la 

nivel local, regional şi naţional privind creşterea capacităţii administrative şi instituţionale a 

autorităţilor publice de a accesa cu succes diversele programe de finanţare nerambursabilă. 

Creşterea la nivel local a gradului de absorbţie a Fondurilor Structurale este 

condiţionată de pregătirea specifică şi corespunzătoare a personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul autorităţilor publice locale.  De altfel, corespunzător Planului Naţional de 

Dezvoltare 2007 – 2013, proiectul „Perfecţionare pentru dezvoltare” aparţine priorităţii 

naţionale de dezvoltare numărul 4: „Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi 

incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative”. 

În acest sens şi în deplin acord cu valorile europene ale administraţiei: transparenţa, 

predictibilitatea, responsabilitatea, adaptabilitatea şi eficienţa şi conştientizând importanţa 

optimizării procesului de management strategic ce vizează modernizarea performanţelor 

legate de metode, instrumente şi proceduri, proiectul „PERFECŢIONARE pentru 

DEZVOLTARE”  vizează creşterea capacităţii de analiză a personalului din administraţia 

publică locală din Zona Metropolitană Constanţa prin perfecţionarea unui grup de funcţionari 

care-şi desfăşoară activitatea în cadrul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale ce alcătuiesc 

Zona Metropolitană Constanţa, în domeniul managementului de proiect şi al gestionării 

asistenţei financiare nerambursabile provenind de la Uniunea Europeană. 
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Rezultate proiect: 

 

- Organizarea a 4 cursuri de pregătire şi perfecţionare: formator în domeniul 

managementului de proiect şi accesarea fondurilor europene; manager de proiect; 

expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; expert achiziţii publice în 

proiecte 

- Perfecţionarea a 43 funcţionari în domeniul managementului de proiect şi gestionării 

Fondurilor Structurale 

- Schimb de experienţă şi bune practici realizat prin relaţionarea directă între 

funcţionarii care au mai multă experienţă în domeniul managementului de proiect şi 

gestionării fondurilor europene şi care vor urma cursul de formator în aceste domenii 

şi funcţionarii cu mai puţină experienţă, în special cei care urmează cursurile de 

pregătire şi perfecţionare. 

 

Indicatori proiect: 

 

- perfecționarea a 43 funcţionari în domeniul managementului de proiect şi gestionării 
Fondurilor Structurale 

 

Grup țintă: 

 

Beneficiari direcți: 

 

- 28 funcţionari din Zona Metropolitană Constanţa care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul accesării fondurilor europene şi implementării proiectelor care vor participa 

la cursurile de pregătire şi perfecţionare în următoarele domenii: managementul 

proiectelor, accesarea fondurilor europene şi 

achiziţii publice în proiecte finanţate de UE”. 

- 15 funcţionari specialişti/experţi în domeniul managementului de proiect şi 

gestionării fondurilor europene care vor participa la cursul „Formator (Formator de 
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formatori)“ (funcţionari certificaţi formal în domeniul managementului de proiect şi 

cu experienţă relevantă în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile provenind 

de la UE, care îşi desfăşoară activitatea atât în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară  

 

Beneficiari indirecți: 

 

-  autorităţile administraţiei publice locale, respectiv 1087 de funcţionari care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul celor 15 unităţi administrativ-teritoriale din Zona 

Metropolitană Constanţa, precum şi în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


