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Comunicat de presă
A noua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative

23 noiembrie 2011
Marţi, 22 noiembrie 2011, a avut loc cea de a 9-a reuniune a Comitetului de
Monitorizare pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative PO
DCA), desfășurată la Hotelul Continental din Sibiu.
La această ședință au participat: doamna Carmen Elena Dobrotă, director al Direcției
pentru Dezvoltarea Capacității Administrative din cadrul M.A.I, domnul Philippe Hatt, șef al
Unității F5 pentru România, Bulgaria şi Malta din cadrul Direcţiei generale ocuparea forţei de
muncă, afaceri sociale şi incluziune – Comisia Europeană, domnul Liviu Grădinaru, director
general al Direcţiei generale pentru relația cu comunitățile locale din cadrul M.A.I., reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Europene, ai autorităților de management pentru programele operaționale,
reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, precum și ai organizațiilor nonguvernamentale.
Pe agenda reuniunii s-au aflat: prezentarea stadiului implementării PO DCA, o informare a
stadiului activităților de comunicare pentru acest program operațional, precum şi o prezentare a
evaluării ca instrument de management în sprijinul luării deciziilor.
În alocuțiunea sa, domnul Philippe Hatt a subliniat necesitatea gestionării eficiente a
fondurilor nerambursabile alocate prin PODCA, astfel încât să se asigure o creştere a gradului de
absorbție subliniind totodată importanţa accelerării procesului de evaluare a cererilor de finanţare
depuse în cadrul cererilor de proiecte.
În urma dezbaterilor a fost acceptată propunerea membrilor Comitetului de monitorizare de
a fi informaţi , la un interval de 2 luni, cu privire la progresul înregistrat în implementarea Planului
de măsuri prioritare pentru creşterea absorbţiei fondurilor structurale al AM PO DCA. De
asemenea, a fost aprobată minuta Comitetului de monitorizare din data de 20 mai 2011.
*
*

*

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.
Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii
Administrative” are rol decizional strategic în procesul de implementare a programului
operaţional, în cadrul 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 31 octombrie 2011, pentru finanțare din PO DCA au fost depuse 1338
proiecte, cu o valoare eligibilă totală de 797,5 milioane euro. Din acestea, 573 de proiecte au
fost respinse în urma evaluărilor, iar 434 de proiecte se află încă în procedura de evaluare. Până la
finele lunii octombrie, au fost semnate 333 de contracte de finanțare, cu o valoare eligibilă
totală de 149,1 milioane euro.
În funcție de instituția solicitantă, au depus proiecte pentru finanțare din PO DCA:
structuri ale administrației publice centrale – 340 proiecte, în valoare totală eligibilă de 648,4
milioane euro, structuri ale administrației publice locale – 641 proiecte, în valoare totală eligibilă de
cca. 92 milioane euro, universități – 36 proiecte în valoare totală eligibilă de peste 8 milioane euro,
ONG-uri – 264 proiecte, în valoare totală eligibilă de peste 40,6 milioane euro și asociații de
dezvoltare intercomunitară – 57 proiecte, în valoare totală eligibilă de cca 8,5 milioane euro.
Până la data de 31 octombrie 2011, gradul de absorbție a fondurilor nerambursabile alocate
prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative este de 6.9%.
Valoarea contribuţiei FSE din totalul contractelor semnate reprezintă 48,8% din alocarea
FSE a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 - 2013.
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