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Angajament - PODCA 2007-2013: 88,35% grad de absorbţie  

Marţi, 8 decembrie a.c., Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PO DCA) a organizat evenimentul de informare tip 
gală –  PROGRAMUL OPERAŢIONAL „DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE” 2007-
2013 INOVAŢIE ÎN ADMINISTRAŢIE, EFICIENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ, la Hotel Athenee Palace 
Hilton, București.  

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, coordonat de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, a atins în luna noiembrie 2015, un 
grad de absorbţie de 88,35% din totalul contribuţiei Uniunii Europene alocate programului 
(80,4% FSE + 7,95% top-up). 

Obiectivul evenimentului a fost de a promova rezultatele proiectelor finalizate, de a oferi 
informaţii cu privire la stadiul implementării programului şi a proiectelor, la transparenţa 
utilizării fondurilor, la valoarea adăugată pe care proiectele o aduc în regiunea în care acestea 
se implementează sau au fost implementate.  

Cu acest prilej au fost prezentate și oportunităţile de finanţare pentru administraţia publică 
din România prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă  2014-2020. 

La reuniune au participat beneficiarii PODCA, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale 
și locale, ONG-uri și universităţi, precum şi toţi cei care, de-a lungul timpului au avut o 
contribuţie importantă la succesul implementării acestui program, reprezentanţi ai AM PO 
DCA. 

                                                             * 

Reuniunea s-a înscris în seria acţiunilor destinate informării publicului larg pe care AM PO DCA 
le organizează anual pentru prezentarea progreselor înregistrate în cadrul Programului 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013,  în acord cu Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului nr. 
1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare 
Regională. 
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