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Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative” 

din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative anunţă: 
 

 Luni,  8 decembrie 2008, ora 16, 
 

se vor închide următoarele cereri de proiecte şi cereri de idei de proiecte: 
 
 
 
Cererea de proiecte nr. 1/2008 - „Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială 
a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică” 
Cererea de proiecte nr. 2/2008 - „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi 
străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.” 
Cererea de proiecte nr. 3/2008 -  „Strategii de dezvoltare locală” 
Cererea de proiecte nr. 4/2008 - „Revizuire de structuri şi implementare de instrumente moderne” 
 
 
Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2008: Domeniul 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor 
la nivel politic-administrativ” 
Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2008: Domeniul 1.2 – „Creşterea responsabilizării administraţiei 
publice” 
Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2008: Domeniul 1.3 – „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale” 
Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2008: Domeniul 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare 
sectorială a serviciilor” 
Cererea de idei de proiecte nr.  IP 5/2008: Domeniul 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 
serviciilor” 
 
 
Data limită de depunere a cererilor de finanţare şi a fişelor de proiect: 

- 8 decembrie 2008, ora 16, pentru cele depuse personal la sediul Autorităţii de management 
(Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 
Bucureşti); 

- 8 decembrie 2008, data poştei din ziua expediţiei, pentru cele trimise prin poştă sau curier. 
 

Noi cereri de proiecte şi cereri de idei de proiecte se vor deschide în 
luna ianuarie 2009. 

 
 
Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail amdca@mira.gov.ro. sau tel: 021 314 39 29. 
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