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� Contextul general al PODCA

� Obiectivele noastre
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� Regulamentul general privind Fondurile Structurale, în cadrul 
obiectivului “Convergenţă”, sprijină cele mai puţin dezvoltate state 
membre pentru:

îmbunătăţirea, pe lângă calitatea investiţiilor în capitalul fizic şi uman, 
şi a eficienţei administrative

� Regulamentul privind Fondul Social European stipulează sprijinirea 
în mod direct a activităţilor care vizează :

dezvoltarea capacităţii instituţionale şi eficienţa administraţiei 

publice, la nivel naţional şi local
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PROGRAMUL OPERAPROGRAMUL OPERAŢŢIONAL IONAL 
DEZVOLTAREA CAPACITDEZVOLTAREA CAPACITĂĂŢŢII ADMINISTRATIVEII ADMINISTRATIVE

Tema centrală
Creşterea încrederii în administraţia publică

Obiectiv general
Creşterea eficienţei administraţiei publice

Obiective specifice
Îmbunătăţirea managementului ciclului de politici 

publice
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării 

serviciilor
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ: 
• ansamblul resurselor materiale, instituţionale şi umane de 

care dispune o unitate administrativ-teritorială, precum şi 
acţiunile pe care le desfăşoară aceasta pentru exercitarea 
competenţelor stabilite prin lege (L195/2006).

• totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publica 
centrala de specialitate in scopul soluţionării problemelor 
de politici publice identificate (L 775/2005). 
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Prioritatea 1

ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE 
MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE

Domenii majore de intervenţie:
• Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziei la nivel 

politico-administrativ.
• Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin:
� îmbunătăţirea sistemelor de raportare a performanţei
� dezvoltarea unei culturi a evaluării la nivel central şi 
local

• Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale
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Prioritatea 2

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII 
SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE 
DESCENTRALIZARE

Domenii majore de intervenţie:

•Sprijinirea descentralizării serviciilor cu accent pe 
sectoarele sănătate, educaţie preuniversitară şi 
asistenţă socială 

•Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
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– potenţiali aplicanţi eligibili –

Prioritatea 1 şi 2 : autorităţi publice şi structuri 
asociative ale acestora, ONG-uri şi mediul 
academic.

– grupuri ţintă –

Prioritatea 1 şi 2 : autorităţi publice şi structuri 
asociative ale acestora, precum şi toate categoriile 
de personal care activează în cadrul instituţiilor 
autorităţilor publice.
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FinanFinanţţarea area aplicaaplicaţţiiloriilor pentrupentru ProgramulProgramul OperaOperaţţional ional 
DezvoltareaDezvoltarea CapacitCapacităăţţii Administrative ii Administrative esteeste::

•• pentru administrapentru administraţţia publică centralăia publică centrală: : 
85% din 85% din FondulFondul Social EuropeanSocial European şşi i 1155%% finanfinanţţare proprie;are proprie;

•• pentru administrapentru administraţţia publică localăia publică locală: : 
85% din 85% din FondulFondul Social EuropeanSocial European, 13, 13%% din din bugetulbugetul nanaţţional ional prinprin
intermediulintermediul MinisteruluiMinisterului InternelorInternelor şşi Reformei Administrativei Reformei Administrative şşi 2% i 2% 
din din bugetulbugetul propriupropriu..

•• aactivităctivităţţii eligibile:eligibile:
InstruireInstruire/training/training,, studiistudii, , sondaje de opiniisondaje de opinii, , îîntocmirea de planuri ntocmirea de planuri 
strategicestrategice

NU SE FINANNU SE FINANŢŢEAZĂ INVESTIEAZĂ INVESTIŢŢIIII
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� Proiecte mari (integrate) - administraţia 

centrală şi locală - maxim 5.000.000 Euro

� Proiecte specifice - administraţia 

locală/centrală, dimensiunea proiectului: 

minim 100.000 Euro

� Se incurajeaza asocierea mai multor

aplicanţi.
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Criterii de eligibilitateCriterii de eligibilitate

◦ Activităţile propuse sunt conforme cu cele
prezentate în DCI (Documentul Cadru de 
Implementare – Programul Complement)
◦ Valorile solicitate se încadrează în 

plafoanele din DCI
◦ Planul de activităţi nu depăşeşte perioada 

de implementare a PO DCA
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Criterii de selecCriterii de selecţţieie

� Relevanţa proiectului 
� Coerenţa şi sustenabilitatea 
� Capacitatea de management
� Eficienţa cheltuielilor 
� Riscurile proiectului
� Concordanţa cu politicile europene 
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Alocare financiarăAlocare financiară
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Vă mulVă mulţţumesc pentru atenumesc pentru atenţţie!ie!

ZsoltZsoltZsoltZsolt BogosBogosBogosBogos
Director GeneralDirector General

DirectiaDirectia Generală pentru Dezvoltarea Capacită Generală pentru Dezvoltarea Capacităţţii Administrativeii Administrative
Tel: 021 310 40 60Tel: 021 310 40 60
FFaaxx: : 002211 331100 4400 6633

zsolt.bogos@mira.gov.rozsolt.bogos@mira.gov.ro
aammddcca@mira.gov.roa@mira.gov.ro

httphttp://://modernizare.mai.gov.romodernizare.mai.gov.ro (sec(secţţiunea Fonduri europene) iunea Fonduri europene) 
www.mai.gov.rowww.mai.gov.ro (Fonduri Structurale)(Fonduri Structurale)

 


