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Evaluarea impactului sesiunilor de 

formare în domeniul ajutorului de 

stat local 
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PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ AUTORITĂȚILE LOCALE 

 infrastructură deficitară; 

 lipsa investițiilor și a locurilor de muncă; 

 întreprinderi care se confruntă cu probleme financiare; 

 lucrători indisponibilizați – cu o pregătire insuficientă / neadecvată; 

 operatori publici care oferă servicii de calitate redusă, la un preț ridicat; 

 probleme de mediu – recente sau istorice; 

 patrimoniu cultural, istoric și natural ne-exploatat sau în stare avansată de 

deteriorare. 

EŞECURI DE PIAŢĂ 

Mediul economic nu poate, prin propriile mecanisme, să asigure 

îndeplinirea interesului public 
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EŞECURI DE PIAŢĂ 
ANALIZĂ 

EȘECURILE DE PIAȚĂ ȘI AJUTORUL DE STAT 

E NEVOIE DE UN NOU ACTOR 

CARE SĂ REMEDIEZE 

FUNCȚIONAREA DEFECTUOASĂ A 

PIEȚELOR 

Intervenția statului /  

autorității locale devine necesară 

FINANȚARE DIN SURSE DE STAT  
/ GESTIONATE DE STAT 

 fonduri de la bugetul național; 

 fonduri europene; 

 fonduri provenind din bugetul local. 
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Pentru a răspunde nevoilor de formare de la nivel local, în domeniul ajutorului de stat, 

în cadrul sesiunilor de formare s-au avut în vedere următoarele: 

 

• O durată a formării suficientă (5 zile) pentru dobândirea competențelor necesare 

gestionării domeniul ajutorului de stat; 

 

• Utilizarea eficientă a timpului alocat aspectelor practice și teoretice astfel încât 

participanții, la finalul cursului de formare, să cunoască în profunzime tematica 

ajutorului de stat; 

 

• Furnizarea materialelor didactice personalizate atât pentru derularea sesiunii de 

formare cât și pentru utilizarea lor ulterioară, în cadrul activităților curente; 

 

• Testarea cunoștințelor, atât la începutul cursului cât și la finalul acestuia, în vederea 

confirmării cunoștințelor dobândite pe parcursul sesiunilor de formare.  

 

 

 

 

INSTRUIREA AUTORITĂȚILOR LOCALE ÎN DOMENIUL 

AJUTORULUI DE STAT 
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Ca urmare a implementării sesiunilor de formare la nivelul personalului din cadrul 

autorităților locale, au fost obținute următoarele principale rezultate sustenabile:  

 

• Familiarizarea cu conceptele și principiile ajutorului de stat; 

 

• Dobândirea unei perspective detaliate atât asupra procedurilor aferente ajutoarelor 

de stat cât și asupra modalităților de aplicare a acestora; 

 

• Dobândirea unui set complex de cunoștințe necesare pentru identificarea existenței 

ajutorului de stat și a compatibilității acestuia cu regulile pieței unice;  

 

• Asigurarea faptului că autoritățile locale vor finanța proiecte de infrastructură în 

conformitate cu normele privind ajutoarele de stat; 

 

• Diseminarea informațiilor, de către participanții la sesiunile de formare, la nivelul 

structurilor autorităților locale; 

 

• Schimb de experiență între reprezentanții diferitelor autorități locale. 

 

 

 

 

 

IMPACTUL SESIUNILOR DE FORMARE 
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 STATISTICI RELEVANTE (1)  

90% 

10% 

0% 

Informatiile au fost de actualitate pentru 
mine? 

1

2

3

1. = Foarte multumit, 2.=Multumit, 3. = Nemultumit 

93% 

7% 

0% 

Materialele au fost bine organizate? 

1

2

3

1. = Foarte multumit, 2.=Multumit, 3. = Nemultumit 
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 STATISTICI RELEVANTE (2)  

94% 

6% 

0% 

Continutul acestui curs a fost valoros? 

1

2

3

1. = Foarte multumit, 2.=Multumit, 3. = Nemultumit 
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Va mulțumesc!   


