
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                               
Bucureşti, 06.03.2013 

 
Comunicat de presă privind finalizarea proiectului cod SMIS 19735 

 
Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

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

„Asigurarea serviciilor de evaluare a proiectelor pentru AM PO DCA”, cod SMIS 19735, 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 eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 4.763.800 lei, din care: 

 3.572.850 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

 1.190.950 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

 

Obiectivul general al proiectului este de a asigura sprijinul continuu pentru AM PO DCA în gestionarea 

eficientă a fondurilor alocate prin PO DCA, prin finanţarea unor proiecte mature care să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor acestui program operaţional. 

Scopul proiectului este de a asigura calitatea şi eficacitatea procesului de evaluare şi selecţie a 

proiectelor, prin asigurarea unor experţi care să furnizeze expertiză specializată în acest sens în: evaluarea 

cererilor de finanţare depuse în cadrul axelor prioritare ale PO DCA precum şi reevaluarea acelor proiecte 

a căror evaluare a fost contestată. 

Grupul ţintă al proiectului este format din personalul AM PO DCA. 

 

Principalele activităţi ale proiectului au fost reprezentate de: elaborarea caietului de sarcini pentru 

achiziţionarea serviciilor de evaluare proiecte, organizarea licitaţiei pentru contractarea serviciilor de 

evaluare proiecte pentru AM PO DCA, desfăşurarea activităţilor prevăzute în caietul de sarcini de servicii de 

evaluare proiecte. 

 

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 33 de luni, în perioada 07.06.2010 – 06.03.2013. Locul de 

desfăşurare al proiectului a fost sediul AM PO DCA aflat în Bucureşti. 

 

Prin implementarea proiectului s-au obţinut următoarele rezultate: a fost încheiat un acord-cadru de 

servicii de evaluare şi selecţie proiecte pentru AM PO DCA, în baza căruia au fost derulate 4 contracte 

subsecvente. Prin aceste contracte au fost evaluate un număr total de 524 de proiecte depuse spre 

finanţare la AM PO DCA.  

 

Persoana de contact: Aura Munteanu, manager public, telefon 021-310.40.60/int.11125, fax 021-

310.40.61, email aura.munteanu@mdrap.ro.  
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