
 
 

 

 

Proiect METROPOLIS 

 
Numele proiectului: ”METROPOLIS – Parteneriate durabile în vederea susținerii și 
promovării dezvoltării locale, urbane și metropolitane a Municipiilor reședință de 
județ”  
 
Cod MySMIS: 151021 
 
Denumirea beneficiarului: Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor 

Urbane din România 

Scopul proiectului: Consolidarea capacității Federației Zonelor Metropolitane și 

Aglomerărilor Urbane din România de a se implica în formularea și promovarea 

dezvoltării la nivel local de tip urban și metropolitan la nivelul a cinci municipii 

reședință de județ din Romania. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

• Instruirea unui grup format din 28 de persoane în domeniul planificării 

strategice și managementului de proiect, care va contribui la introducerea 

de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, 

prin pregătirea persoanelor cu responsabilități în domeniu, pentru 

dezvoltarea competențelor specifice dezvoltării de tip metropolitan. 

• Elaborarea unui GHID privind dezvoltarea de tip metropolitan, axat pe 

principalele dimensiuni ale acesteia (planificare teritorială, transport 

public, incluziune socială, dezvoltare economică) 

• Organizarea a 4 ateliere digitale privind dezvoltarea metropolitană. 

Rezultate preconizate:  
 

• R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica 
în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, respectiv 5 
Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate între Federația Zonelor 
Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România și cinci municipii 



 
 

 

reședință de județ din România, care sunt funcționale la 6 luni după 
finalizarea proiectului. 

• R4: Capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica 
în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, respectiv 28 persoane 
din cadrul FZMAUR si a membrilor acesteia (asociații de dezvoltare 
intercomunitară), precum și din cadrul municipiilor reședință de județ 
partenere în cadrul Parteneriatelor pentru Dezvoltare Locală, ce vor fi 
instruite în domeniul planificării strategice și managementului de proiecte, 
care vor fi certificați la încetarea calității de participant la formare. 

 
Valoarea totală a proiectului: 369.970,00 lei, din care:  
 
Valoarea cofinanțării din FSE: 308.185,01 lei,  
 
Valoare cofinanțării din bugetul național: 54.385,59 lei. 
 
Data începerii proiectului: 15 Iunie 2022 
 
Data finalizării proiectului: 15 Iunie 2023 
 
Codul MySMIS: 151021 
 
”Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014- 2020”, Codul MySMIS 151021/ Codul SIPOCA 957 
 


