
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
Bucureşti, 29.03.2013 

 
 

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului cod SMIS 12062 
 

 

Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice emite acest comunicat de presă pentru a anunţa încheierea proiectului „Susţinerea 

implementării PO DCA”, cod SMIS 12062, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul 

Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, din axa prioritară 3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.1 

Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului 

exerciţiu de programare. 

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.666.000,00 lei, din care: 

 266.000,00 lei – valoarea neeligibilă (în cazul acestui proiect reprezentând TVA aferentă cheltuielilor 

eligibile); 

 1.400.000,00 lei - valoarea totală eligibilă. 

 

Obiectivul general al proiectului a fost gestionarea eficientă a implementării PO DCA prin asigurarea suportului 
logistic, material şi financiar necesar derulării activităţii DDCA.  
 

Scopul proiectului a constat în asigurarea susţinerii financiare a deplasărilor interne în teritoriu pentru o bună 

implementare a proiectelor finanţate din PO DCA, a deplasărilor externe la diferite întâlniri de lucru/seminarii, 

precum şi organizarea de evenimente similare în România, asigurarea de bunuri şi servicii necesare desfăşurării 

activităţii DDCA. 

 

Grupul ţintă al proiectului a fost format din personalul AM PO DCA. 

 

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 42 de luni, în perioada 30.09.2009 – 29.03.2013, locul de desfăşurare al 

proiectului fiind sediul AM PO DCA din Bucureşti. 

 

Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate: finanțarea misiunilor de control a 

proiectelor din cadrul PO DCA, a misiunilor de monitorizare a implementării proiectelor finanțate din PODCA, 

achiziționarea de materiale consumabile pentru echipamente IT, de birotică și accesorii IT, de materiale de 

întreținere a sediului și dotărilor, de publicații, cărți, reviste de specialitate, mobilier, a fost organizat un eveniment 

de tip conferință în România, au fost asigurate servicii de traducere, au fost finanțate deplasări externe ale 

personalului din grupul țintă, au fost asigurate servicii de telefonie fixă și mobilă. Prin gama largă de activităţi care 

au fost finanţate din acest proiect, a fost asigurat sprijinul continuu pentru AM PO DCA în activitatea de gestionare 

a PO DCA şi, implicit, îmbunătăţirea condiţiilor de implementare a programului operaţional.   

 

Persoana de contact: Elena Dumitru, expert principal, telefon 021-310.40.60/int.11125, fax 021-310.40.61, email 

elena.dumitru@mdrap.ro 
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