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PODCA 2007-2013: MDRAP a finalizat proiectul privind sprijinirea implementării programului
Direcţia pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice anunță încheierea proiectului „Sprijin pentru funcţionarea AM
PODCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare” la data de 31.12.2015. Derulat prin
axa prioritară 3 – Asistenţa tehnică, DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general şi
evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare, proiectul a asigurat
sprijinirea implementării programului în aceste domenii.
Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 32.655.707,00 lei, din care:
 24.491.787,75 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă FSE;
 8.163.929,25 lei – cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
 1.190.000,00 lei valoarea neeligibilă a proiectului;
 6.047.627,08 lei TVA aferentă valorii totale eligibile.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea până la 100% a ratei de absorbţie a fondurilor
alocate PO DCA până în 2015. La sfârșitul anului 2015, gradul de absorbție pentru acest program era
de 89,12%, nivelul estimat la finalizarea tuturor procedurilor de plată (16 mai 2016) fiind de 95%.
Scopul proiectului a constat în sprijinirea procesului de implementare a Programului operaţional
„Dezvoltarea capacităţii administrative”.
Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat de întreg personalul AM şi personalul din alte direcţii ale
MDRAP implicat în gestionarea PO DCA (financiar, achiziţii publice, juridic, audit etc.), precum și
personalul din alte direcţii ale MDRAP care asigură activităţi-suport în gestionarea PO DCA, şi membrii
Comitetului de monitorizare a PO DCA, potenţialii beneficiari.
Principalele activităţi ale proiectului au fost reprezentate de: asigurarea de expertiză externă pentru
realizarea activităților AM PODCA, asigurarea bazei materiale și a logisticii necesare desfășurării în
condiții de eficiență și eficacitate a activităților de implementare a PO DCA, sprijinirea activităţilor de
evaluare a intervenţiilor PO DCA şi asigurare a bazei informaţionale pentru dezvoltarea viitoare a
acestora, sprijinirea pregătirii viitoarelor intervenţii ale fondurilor structurale, susţinerea activităţilor
de formare a grupului țintă.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 45 de luni şi 16 zile calendaristice, în perioada 15.03.2012 –
31.12.2015, locul de desfăşurare al proiectului fiind sediul AM PO DCA din Bucureşti.
Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate principale:
 analize şi studii: raport de evaluare a PO DCA; studiul sistemului de indicatori ai PO DCA pentru
atingerea țintelor de program planificate; analize privind evaluarea nevoilor părților
interesate, și utilizarea sistemelor și instrumentelor de management al calității în autoritățile








și instituțiile publice din România, nevoile și obiectivele de simplificare și raționalizare a
procedurilor administrative pentru cetățeni; raportul de evaluare a performanţelor PO DCA;
studiul privind experiența PODCA 2007-2013 din perspectiva abordării principiilor orizontale
(egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă);
ghiduri: ghidul metodologic privind mecanismul de abordare a principiilor orizontale la nivelul
POCA 2014-2020 și monitorizarea și evaluarea implementării/aplicării acestor principii la
nivelul programului și al proiectelor; ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor
orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA 2014-2020;
100 de cereri de rambursare verificate din punct de vedere financiar; 37 de cereri de finanţare
(proiecte) evaluate;
6 comitete de monitorizare a programului operaţional, organizate; cursuri în domeniul
achiziţiilor publice, managementului de proiect, evaluării de proiecte, antifraudă, finanţate;
deplasări externe în vederea participării la cursuri, seminarii şi reununi, finanţate; peste 100
de misiuni de control a proiectelor finanțate prin PO DCA, realizate; peste 50 de misiuni de
monitorizare realizate;
Servicii de arhivare şi depozitare a documentelor PO DCA achiziţionate; materiale consumabile
pentru echipamente IT, birotică și accesorii IT achiziționate, servicii de telefonie mobilă şi
internet achiziționate.
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