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AM PODCA anunță închiderea,
începând cu data de 9 decembrie
2011, a perioadei de depunere a
cererilor de finanțare derivate din
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Masuri de vizibilitate
Documente utile
Raport tehnic de progres
Formulare
Precizari cheltuieli personal
Proiecte beneficiari
Exemple de bune practici

Cum obtin finantare?
Beneficiar

Eveniment UCRAP
Operatiuni
Eveniment UPP
Lansare proiect cod 19554
Eveniment proiect cod 2803
Lansare proiect cod 17642
Legislatie
Legislatie nationala
Regulamente europene
Cerere de proiecte
Cererea nr 1 din 2010
Modalitati de accesare
Consideratii generale
Nereguli
Sesizari nereguli
Informatii Utile

IMPORTANT
AMPODCA publică, spre informare, Codul de Conduită privind evitarea
situaţiilor de incompatibilitate şi conflict de interese de către personalul
implicat în gestionarea programelor finanţate din fonduri europene
nerambursabile, elaborat de Ministerul Afacerilor Europene şi adoptat în şedinţa
de Guvern din 21 decembrie 2011. Documentul constituie un instrument cu
caracter de prevenţie, care va sta la baza activităţilor pe care le desfăşoară
personalul implicat în domeniu. Prevederile acestui cod se aplică funcţionarilor
publici, cu statut general şi special, demnitarilor, precum şi personalului
contractual din autorităţile statului cu atribuţii în gestionarea/ implementarea/
coordonarea programelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.
Prevederile Codului de conduită nu îi vizează pe beneficiarii proiectelor cu
finanţare europeană, dar îi vor ajuta să sesizeze eventuale situaţii de acest gen la
nivelul diferitelor structuri de autorităţi de management sau organisme
intermediare. (Codul de Conduită poate fi descărcat de aici)

Comitet de monitorizare

1. Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” a elaborat Instrucţiuni de completare a dosarului
cererii de rambursare din punct de vedere al documentelor justificative privind
Rapoarte
achiziţiile publice. Noile instrucţiuni conţin documentele ce sunt solicitate în
vederea verificării administrative a achiziţiilor publice în conformitate cu listele
RAI
unitare de verificare a procedurilor de achiziţii publice, aprobate ca urmare a
Memorandum-ului Guvernului nr. 5/4649/28.07.2011.
Achizitii publice AM PODCA
Pentru mai multe detalii click aici.
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2 . Autoritatea de Management a Programului Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” a semnat, la data de 21 noiembrie a.c., contractul
subsecvent nr. 3 la Acordul cadru privind selecţia şi evaluarea proiectelor
depuse spre finanţare la PO DCA. În cadrul acestui contract, vor fi evaluate un
număr de 140 de proiecte.
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3 . Autoritatea de Management a Programului Operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” va iniţia, la 30 noiembrie a.c., procedura de atribuire a
contractului subsecvent nr. 4 la Acordul cadru privind selecţia şi evaluarea
proiectelor depuse spre finanţare la PO DCA. În cadrul acestui contract, vor fi
evaluate proiectele depuse in cadrul cererii de proiecte nr. 1/2010 „Creşterea
capacităţii proprii a organizaţiilor neguvernamentale de a colabora cu instituţiile
administraţiei publice din România”, în cadrul Axei prioritare 1 „Îmbunătăţiri de
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”. Estimăm că
evaluarea proiectelor va fi finalizată pană la data de 31 ianuarie 2012.
4. Autoritatea de management a Programului operaţional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” derulează în prezent contractul subsecvent nr. 2 la
acordul cadru privind selecţia şi evaluarea proiectelor depuse spre finanţare la
PO DCA. În cadrul acestui contract, încheiat cu operatorul economic SC Mobius
Solutions SRL, un număr de 300 de proiecte sunt în curs de evaluare, în perioada
mai-octombrie 2011.
5. Noi dispoziții referitoare la verificarea procedurilor de achiziții publice.
- Lista de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii, prevăzute de OUG. nr. 34/2006
- Lista de verificare a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse
în Anexa 2B a OUG nr. 34/2006
În consecință, până la revizuirea corespunzătoare a Manualului de
implementare, beneficiarii vor identifica în cadrul listelor tipurile de documente pe
care Autoritatea de Management este obligată să le analizeze pentru validarea
cheltuielilor solicitate la rambursare și vor lua măsurile necesare ca aceste
documente să fie cuprinse în cererile pe care urmează să le transmită.
În scopul evitării unei corespondențe suplimentare, beneficiarii care au
depuse cereri de rambursare la AM PODCA, dar pentru care încă nu le-au fost
plătite sumele solicitate, vor lua măsuri de transmitere din oficiu a documentelor
care trebuie verificate conform listelor unitare de verificare și pe care nu le-au
cuprins în cereri la data depunerii acestora.
6. S-a modificat sistemul de acordare a prefinanţării. Pentru detalii click aici. In
completare, ordinele OMFP2370 si OMFP2359 .
7. A fost postat răspunsul ANRMAP prin care se precizează, pe de o parte,
faptul că încadrarea achizițiilor finanțate din instrumente structurale pe tipuri de
proceduri de atribuire se realizează în funcție de valoarea estimată prin raportare
la bugetul proiectului și , pe de altă parte, se interpretează prevederile art.9 lit.c și
c1 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru
vizualizarea acestui document, vă rugăm să dați click aici!

8. Pentru a evita disfuncționalități în efectuarea plăților, vă rugăm dispuneți
verificarea urgentă a valabilității conturilor deschise pentru derularea
operațiunilor financiare pentru proiectul/proiectele pe care le aveți în
implementare prin PODCA, în contextul desființării recente a unui număr
important de trezorerii la nivel național.
În cazul în care conturile proiectului dumneavoastră au fost deschise la una
dintre unitățile de trezorerie desființate click aici , vă rugăm să transmiteți
AMPODCA fișa/ fișele de identificare fiscală conținând noile conturi deschise la
trezoreriile la care ați fost arondați.
9 . Informaţii privind completarea cererilor de rambursare, a rapoartelor
financiare de progres, a documentelor justificative privind achiziţiile
publice precum şi greseli frecvente în alcătuirea dosarului cererii de
rambursare se gasesc utilizând funcţia "căutare in site" după cuvântul instrucţiuni.
10. Incepand cu data de 8 noiembrie 2010, programul activitatii de help - desk
asigurate de catre ofiterii de proiecte se va desfasura numai in intervalele orare
10.00 - 12.00 si 15.00 - 16.00! Va multumim pentru intelegere!

Ultima actualizare miercuri 11 ianuarie 2012

Continutul acestui site este proprietatea Autoritatii de Management pentru Programul Operational
Dezvoltarea Capacitatii Administrative. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie
infracţiune şi se pedepseşte conform Legii nr. 8/1996 şi conform Legii nr. 121 din 4 mai 2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic.
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Noutati
16
12.11

25
11.11

Presa

Evenimente

Conferinta anuala PODCA
Miercuri 14 decembrie 2011, a avut loc la
hotel Intercontinental, sala Fortuna,
conferinta anuala a PODCA.
detalii

Actualizare lista legislatie in domeniul
protectie
A fost actualizata lista legislatiei utile in
domeniul protectiei intereselor financiare
ale UE
detalii

30
11.11

21
11.11

Inchidere call-uri
AM PODCA anunță închiderea, începând
cu data de 9 decembrie 2010, a perioadei
de depunere a cererilor de finanțare
derivate din cererile de idei de proiecte
lansate în intervalul 2008 – 2010.
detalii
Stadiul absorbtiei la 16 noiembrie 2011
Actualizarea stadiului absorbtiei la 16
noiembrie 2011. Fisierul atasat contine
lista proiectelor contractate si lista
proiectelor cu plata finala.
detalii

Vezi toate noutatile

Linkuri utile
Guvernul Romaniei

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Ministerul Administratiei si Internelor

Europa - Portalul Uniunii Europene
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