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Marți, 29 martie 2011, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

                                                           
 

LANSEAZĂ: 
 

 

 Cererea de idei de proiecte nr. IP 1/2011: Domeniul 1.1 – „Îmbunătăţirea procesului de luare a 

deciziilor la nivel politic-administrativ”; 

 Cererea de idei de proiecte nr. IP 2/2011: Domeniul 1.2 – „Creşterea responsabilizării 

administraţiei publice”; 

 Cererea de idei de proiecte nr. IP 3/2011: Domeniul 1.3 – „Îmbunătăţirea eficacităţii 

organizaţionale” – numai pentru autorităţile administraţiei publice centrale din sectoarele 

prioritare stabilite în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”; 

 Cererea de idei de proiecte nr. IP 4/2011: Domeniul 2.1 – „Sprijin pentru procesul de 

descentralizare sectorială a serviciilor” – jumătate din suma alocată pentru acest domeniu este 

destinată sectoarelor prioritare stabilite în Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative”; 

 Cererea de idei de proiecte nr. IP 5/2011: Domeniul 2.2 – „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

furnizării serviciilor”. 

 

Solicitanţii eligibili:  
 
Pot depune fişe de proiect în cadrul acestor cereri de idei de proiecte următoarele instituţii, care au făcut 

obiectul analizei în cadrul proiectului „Analiza funcţională a administraţiei publice din România - I”, 

implementat de Secretariatul General al Guvernului, a căror planuri de acţiune au fost aprobate de către 

Guvernul României, în data de 14.12.2010 şi/sau au recomandări în Raportul anual din cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare din iulie 2010: 

 Secretariatul General al Guvernului 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  

 Ministerul Finanţelor Publice 



 
 

 Ministerul Justiţiei 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 

Depunerea fișelor de proiect: 

 Prin poştă cu confirmare de primire, la următoarea adresă: Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, Piaţa Revoluţiei nr.1A, intrarea D, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010086, 

menţionându-se pe plic „Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, cererea de idei de 

proiecte nr. IP..../2011”; 

 Personal ori prin intermediul unei persoane nominalizate de dumneavoastră la aceeaşi adresă 

menţionată mai sus. 

 

Termen limită de depunere a fișelor de proiect: 

 7 aprilie 2011, orele 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai multe informaţii legate de aceste cereri de idei de proiecte puteţi solicita la adresa de e-

mail amdca@mai.gov.ro. sau tel: 021.310.34.41 şi accesând pagina de internet a Autorităţii 

de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

http://www.fonduriadministratie.ro! 
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