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Autoritatea de Management pentru Programul Operațional ”Dezvoltarea 
Capacității Administrative” a implementat proiectul  „Organizarea reuniunilor 
Comitetului de Monitorizare a PO DCA”, cod SMIS 36193. 
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin axa prioritară 3 – 
Asistență tehnică a Programului Operațional ”Dezvoltarea Capacității 
Administrative” 2007-2013 (PO DCA), domeniul major de intervenție 3.1. Sprijin 
pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA  şi pentru 
pregătirea următorului exerciţiu de programare. Valoarea totală a proiectului a 
fost de 259.036,00,00 lei cu TVA, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de 
208.900,00 lei, din care 156.675,00 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă 
FSE, iar 52.225,00 lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. 
Scopul proiectului a fost asigurarea condiţiilor adecvate de desfăşurare a activităţii 
şi reuniunilor Comitetului de monitorizare a PO DCA în anii 2011 şi 2012. 

Obiectivul şi scopul acestui proiect s-au subscris priorității tematice „Consolidarea 
unei capacităţi administrative eficiente”, din Cadrul Strategic Naţional de 
Referinţă 2007-2013 (CSNR), în care se precizează faptul că, fiecare Stat Membru 
are obligaţia să monitorizeze, să evalueze şi să controleze cheltuielile din fondurile 
structurale, precum şi să informeze despre şi să facă publice date despre această 
asistenţă financiară şi sistemul său de implementare. De asemenea, acest proiect a 
contribuit la realizarea strategiilor Guvernului în domeniu, prin faptul că a avut ca 
obiectiv asigurarea implementării în condiţii de calitate şi eficienţă a PO DCA, 
sprijinind în acest mod atingerea, în mod indirect, a obiectivelor stabilite. 

Rezultatele proiectului, obținute în urma derulării activităților, constau în 
organizarea a patru reuniuni ale Comitetului de monitorizare a PO DCA.  
Totodată, acest proiect a contribuit la atingerea obiectivului axei prioritare de 
asistenţă tehnică a PO DCA, şi anume acela de a sprijini implementarea eficientă a 
PO DCA şi pregǎtirea urmǎtoarei perioade de programare.            
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