
A fost realizata “Analiza nevoilor de competențe și formare în gestionarea proiectelor cu 

finanțare europeană în rândul autorităților publice locale” in cadrul proiectului “Sprijin 

pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice 

locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România"/POAT 2014-2020 

 

Asociația ROREG implementează proiectul "Sprijin pentru eficientizarea gestionării și 

implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și 

județelor din România", COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de 

Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este 

dezvoltarea activităților de cooperare intra și inter-regională la nivelul județelor, orașelor și 

municipiilor din România prin sprijinul oferit acestora în ceea ce privește creșterea eficienței 

gestionării și implementării FESI. Beneficiarii proiectului sunt cele 320 orașe și municipii din 

România, municipiul București și 41 de consilii județene. 

Proiectul urmărește o abordare inovativă la nivel național, care are în vedere eficientizarea 

procesului decizional și o mai bună gestionare a FESI în rândul autorităților administrației 

publice locale județene și din mediul urban, bazată pe schimbul de bune practici, dezvoltarea 

de competențe și cooperare între toate părțile interesate având ca subiect proiectele FESI. 

In cadrul proiectului a fost realizată ,,Analiza nevoilor de competențe și formare în 

gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în rândul autorităților publice locale’’, care a 

avut ca scop identificarea următoarelor aspecte: 

• Gradul de cunoaștere al programelor cu finanțare din fonduri europene;  

• Numărul de proiecte cu fonduri europene depuse și contractate; 

• Dificultățile întâmpinate în elaborarea și implementarea proiectelor;  

• Principalele nevoi de formare care pot contribui la îmbunătățirea procesului de 

elaborare și implementare a proiectelor; 

• Identificarea domeniilor de interes principale pentru perioada viitoare de programare 

2021-2027. 

Analiza completă cu rezultatele aferente acesteia poate fi accesată pe site-ul web al Asociației 

ROREG în secțiunea de noutăți sau accesând link-ul următor: 

http://www.roreg.eu/assets/files/downloads/Analiza%20chestionar%2017.09.2020.pdf  

 

Asociația agențiilor pentru dezvoltare regională din România – ROREG a fost înfințată în 

anul 2005 ca organism neguvernamental, cu directoralitate juridică de drept privat, fără 

caracter politic, în conformitate cu OUG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și cu 

Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România. Asociația ROREG are drept 

membri cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională din fiecare regiune de dezvoltare a 

României. 
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