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Vineri, 20 mai 2011, a avut loc ședința Comitetului de Monitorizare al Autorității de 

Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PO 

DCA), desfășurată la Hotel Howard-Johnson din București. 

La ședință au participat dl. Gheorghe Emacu, Secretar de Stat în Ministerul Administrației 

și Internelor (M.A.I.) - coordonator al  AM PO DCA, dl. Philippe Hatt, șef al Unității C5 pentru 

Italia, Malta și România din cadrul Direcției Generale Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și 

incluziune – Comisia Europeană, dna. Carmen Elena Dobrotă, director al Direcției pentru 

Dezvoltarea Capacității Administrative din cadrul M.A.I, reprezentanți ai autorităților de 

management pentru programele operaționale, reprezentanți ai administrației publice centrale și 

locale, precum și ai organizațiilor non-guvernamentale. 

Pe agenda reuniunii s-au aflat informări asupra stadiului implementării PO DCA, evaluarea 

intermediară a PO DCA pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 30 iunie 2010 și modalităţi de 

implementare rezultate din studiul indicatorilor PO DCA şi analiza nevoilor de formare, precum şi 

stadiul activităților de comunicare pentru acest program operațional. 

În alocuțiunea sa, dl. Hatt a evidențiat necesitatea gestionării eficiente a fondurilor 

nerambursabile alocate prin PODCA, astfel încât gradul de absorbție să fie substanțial sporit în 

beneficiul reformării administrației publice românești, în caz contrar existând riscul pierderii 

asistenței financiare prin acest program operațional. A fost subliniat faptul că responsabilitatea 

pentru absorbția acestor sume revine atât Autorității de Management, prin felul cum înțelege să 

gestioneze activitățile de evaluare și rambursare, dar și instituţiilor administrației centrale și locale, 

care furnizează principalii potențiali beneficiari pentru finanțările PO DCA. 

Intervențiile reprezentanților ONG-urilor participante la Comitetul de Monitorizare au vizat 

creșterea gradului de transparență în comunicarea informațiilor de interes public gestionate de AM 

PO DCA. 

În urma acestor dezbateri, conducerea Autorității de Management a luat decizia ca pe site-ul 

oficial al programului operațional să fie făcute publice date actualizate periodic referitoare la 

proiectele depuse de aplicanți pe toate cererile de proiecte, stadiul de evaluare al acestora, sumele 

contractate, precum și indicatori financiari ai stadiului de implementare al proiectelor finanțate. 

 

* 

*           * 

 

Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative” este finanţat din 

Fondul Social European şi vizează sprijinirea eforturilor de modernizare a administraţiei 

publice româneşti. Beneficiarii acestui program sunt autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, organizațiile 

nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul administraţiei publice şi mediul universitar. 

                                                      Comunicat de presă 
 



Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii 

Administrative” are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului 

operaţional, în cadul acestuia fiind analizate rezultatele procesului de implementare a PO DCA. 

Membrii Comitetului de Monitorizare sunt reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale, ai mediului universitar, ai societăţii civile şi ai partenerilor sociali.  

Până la data de 30 aprilie 2011, pentru finanțare din PO DCA au fost depuse 1273 

proiecte, cu o valoare eligibilă totală de peste 635 milioane euro. Din acestea, 533 proiecte au 

fost respinse în urma evaluărilor, iar 411 proiecte se află încă în procedură de evaluare. Până la 

finele lunii aprilie, au fost semnate 297 contracte de finanțare, cu o valoare eligibilă totală de 

peste 110 milioane euro.  

           În funcție de instituția solicitantă, au depus proiecte pentru finanțare din PO DCA: 

structuri ale administrației publice centrale – 275 proiecte, în valoare totală eligibilă de peste 480 

milioane euro, structuri ale administrației publice locale – 641 proiecte, în valoare totală eligibilă de 

cca. 95 milioane euro, universități – 36 proiecte în valoare totală eligibilă de peste 8 milioane euro, 

ONG-uri – 264 proiecte, în valoare totală eligibilă de peste 42 milioane euro  și asociații de 

dezvoltare intercomunitară – 57 proiecte, în valoare totală eligibilă de cca 8,8 milioane euro. 

Pe regiunile de dezvoltare, situația contractelor semnate pe PODCA este următoarea: 

regiunea NE -  25 contracte, regiunea SE – 47 contracte, regiunea Sud Muntenia – 31 contracte, 

regiunea SV Oltenia – 16 contracte, regiunea V – 15 contracte, regiunea NV – 23 contracte, 

regiunea Centru – 40 contracte, regiunea București-Ilfov – 15 proiecte, la care se adaugă 85 

contracte semnate cu autorități publice centrale. 

În ce privește cea mai recentă cerere de proiecte, dedicată ONG-urilor cu activitate relevantă 

în domeniul administrației publice din România și care a fost închisă la data de 31 ianuarie 2011, au 

fost depuse la AM PO DCA 191 proiecte, în valoare totală eligibilă de peste 21 milioane euro, 

sumă care depășește de aproape 10 ori suma alocată acestei cereri. 

Până la data de 30 aprilie 2011, gradul de absorbție al fondurilor nerambursabile alocate 

prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative este de 6.82% (plăţi din 

prefinanţări şi rambursări din cadrul Fondului Social European, raportate la alocarea 2007 - 2013). 

Valoarea contribuţiei FSE din totalul contractelor semnate reprezintă 45% din alocarea  FSE 

a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 - 2013, iar valoarea 

proiectelor aflate în diferite etape ale procesului de evaluare este de natură să asigure un procent de 

contractare de 100%.        
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