
 

 

 
 

                                                                                        
FIŞĂ PROIECT 

 
INFORMAŢII DE FOND ALE PROIECTULUI 
 
Programul de finanţare: URBACT III  
 
Titlu proiectului: Making Spend Matter - „Să cheltuim eficient” 
 
Iniţiator / Beneficiar: Preston – Marea Britanie / Municipiul Bistriţa - 
România 
 
Parteneri:  

Preston (Marea Britanie) – lider de proiect, 
Bistriţa,  
Vila Nova de Famalicao (Portugalia),  
Pamplona (Spania),  
Kavala (Grecia),  
Schaerbeek (Belgia)  
Kozsalin (Polonia). 

 
Descrierea proiectului: 
 Proiectul Making Spend Matter – Să cheltuim eficient, este un proiect de 
capitalizare prin care se oferă autorităţilor locale şi regionale din diverse ţări ale 
UE instrumente specifice pentru a elabora strategii de dezvoltare locală în 
vederea schimbării comportamentului în achiziţia publică prin transferul în 
practică, învăţare şi schimb de experienţă comune. Totodată, acest proiect oferă 
partenerilor implicaţi, prin schimburi de bune practici, soluţii viabile de dezvoltare 
urbană locală în concordanţă cu tendinţele europene. 

Proiectul se derulează în cadrul programului de finanţare URBACT III, 
având o durată de 30 luni, 05.12.2018 – 05.06.2021. 

obiective: Principalul obiectiv al proiectului este schimbarea 
comportamentului în achiziţia publică şi cheltuirea banului public.  

context: Economia locală este fundamentală pentru prosperitatea locală. 
Cu toate acestea, regiunile şi oraşele europene se confruntă cu probleme 
precum efectele post criza economică, măsuri de austeritate şi creşterea 
diferenţelor, care submineaza economia locală şi prin extensie, prosperitatea 
locală. Anul 2014 a marcat o schimbare în Europa în ceea ce priveşte achiziţiile 
publice, prin publicarea Directivelor UE, care au permis introducerea de măsuri 
inovative în procedura de achiziţie. În fapt, a oferit autorităţilor publice 
posibilitatea de a folosi achiziţia ca un instrument pentru dezvoltarea de soluţii 



 

 

inovative pentru a aborda la nivel mai mare problemele economice, sociale şi 
de mediu. 

 

- beneficiari direcţi si beneficiari indirecţi: Beneficiarul direct al acestui 
proiect este Municipiul Bistriţa, iar beneficiarii indirecţi sunt: mediul de 
afaceri local, si cetăţenii/consumatorii din municipiul Bistriţa. 

- descrierea activităţilor:  

a) - Dezvoltarea unui plan de transfer  
Stabilirea acţiunilor şi măsurilor necesare pentru adoptarea analizei 

cheltuielilor; stabilirea registrului bazei de date care să fie colectate, referitor la 
impactul existent al instituţiilor ancoră şi a sectorului de afaceri din fiecare oraş; 
ajutarea oraşelor de Transfer în mai buna înţelegere a furnizorilor lor şi a 
afacerilor care au potenţial de livrare de bunuri şi servicii. 

b) Crearea Grupului Local URBACT (GLU) 
Pentru a realiza discuţii, interacţiuni şi colaborări în domeniul analizei 

cheltuielilor şi pentru a introduce schimbări practice în mecanismul achiziţiilor 
publice 

c) Monitorizarea transferului de Bună Practică printr-un Jurnal al 
Transferului 
Înregistrarea cunoştinţelor cheie şi a rezultatelor procesului de transfer; 

ajutor în cazul barierelor şi stimulentelor legate de transferul Bunei Practici între 
oraşe 

 
Costurile proiectului:  

Valoarea totală a proiectului pentru municipiul Bistriţa, în calitate de 
partener, este de 46.020,64 euro din care: asistenţă financiară nerambursabilă 
FDER – 39.117,54 euro (85%), cofinanţare naţională – 5.982,68 euro (13%) şi 
contribuţie proprie 920,42 Euro (2%). 
 


