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Axa prioritara Domeniul major de interventie Operatiuni PO CA (traducere neoficiala) Activitati eligibile Beneficiari Valoare grant Cote de finantare Alocare financiara Entitati implicate
I.1.1 Elaborarea unui set de instrumente, metode si a
cadrului institutional (inclusiv planificare strategica)
specifice unei abordari orientate pe politici, conducand
astfel la imbunatatirea regulamentelor administratiilor
publice, precum si reducerea costurilor administrative.

I.1.2 Instruire pentru personalul de specialitate din cadrul
administratiilor publice centrale sau locale implicat in
procesul de elaborare a politicilor publice

I.1.3 Instruire privind procesul de planificare strategica
(inclusiv bugetizarea) pentru personalul managerial din
cadrul administratiilor publice centrale sau locale,
inclusiv consiliile inter-ministeriale, precum si un grup de
formatori (train-the trainer group)

I.1.4 Dezvoltarea unor mecanisme de promovare si
implemnatare a initiativelor de parteneriate la toate
nivelele

I.2.1 Asistenta tehnica pentru imbunatatirea sistemelor
si procedurilor pentru masurarea performantelor si
raportare, inclusiv mecanisme de feedback privind
eficienta (performanta) administratiilor publice, tinand
cont de opinia publica/societatea civila.

I.2.2 Instruire pentru imbunatatirea calitatii si nivelului de
informare al  the direct
recipients of public services and to citizen groups privind
performanţele instituţiilor administratiilor publice centrale
si locale

I.2.3 Instruire privind tehnici de evaluare a
performantelor si raportare, inclusiv indicatori de
performanta, monitorizare si evaluare.

I.2.4 Dezvoltarea unei baze de date la nivel national
care centralizeaza, raporteaza, analizeaza si publica
date relavante privind performantele administratiei
publice locale.

I.2.5 Elaborarea cadrului institutional si a unor
metodologii pentru extinderea abordarii privind
evaluarea politicilor/programelor la nivelul administratiei
publice centrale si locale.

I.3.1 Restructurare, implementarea unor instrumente
moderne, constituirea si asigurarea functionarii unor
structuri noi cum ar fi centre de reforma a
managemenntului public, asociatii de dezvoltare
intercomunitara, corpul functionarilor publici din
administratiile locale.

I.3.2  Introducerea reformei in managementul calitatii.

I.3.3 Implementarea unui sistem eficient de
management al resurselor umane.
I.3.4 Dezvoltarea unei functii de management al
instruirilor la nivelul administratilor publice.

Instruire/training, studii,
sondaje de opinii,
întocmirea de planuri
strategice

Pentru administraţia publică
centrală:
85% din Fondul Social
European şi 15% finanţare
proprie;
Pentru administraţia publică
locală:
85% din Fondul Social
European, 13% din bugetul
naţional prin
intermediul Ministerului
Internelor şi Reformei
Administrative şi 2%
din bugetul propriu.
NU DE FINANTEAZA
INVESTITII!

Autoritate de
Management:

Ministerul Internelor si
Reformei

Administrative prin
Directia Generală

pentru Dezvoltarea
Capacităţii

Administrative

I.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale Instituţiile administraţiei
publice centrale şi
locale, cât şi mediul
academic şi ONG-urile

PROGRAMUL OPERATIONAL "DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE" (versiunea oficiala revizuita din mai 2007)

I.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a
deciziei la nivel politico-administrativ

SGG-UPP (pentru
administraţia centrală) şi
MIRA-UCRAP pentru
implementarea unor
operaţiuni la nivel local.

SGG-UPP – principal
beneficiar. Alţi potenţiali
beneficiari sunt
Ministerul Economiei şi
Finanţelor şi UPP din
cadrul MIRA.

I.2 Creşterea responsabilizării administraţiei
publice prin îmbunătăţirea sistemelor de
raportare a performanţei si prin dezvoltarea
unei culturi a evaluării la nivel central şi
local

Axa Prioritara I - ÎMBUNĂTĂŢIRI
DE STRUCTURĂ ŞI PROCES
ALE
MANAGEMENTULUI CICLULUI
DE POLITICI PUBLICE

137,037,022 EuroProiecte mari
(integrate) -
administraţia
centrală şi locală -
maxim 5.000.000
Euro

Proiecte specifice
- administraţia
locală/centrală,
dimensiunea
proiectului:
minim 100.000
Euro
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Instruire/training, studii,
sondaje de opinii,
întocmirea de planuri
strategice

Pentru administraţia publică
centrală:
85% din Fondul Social
European şi 15% finanţare
proprie;
Pentru administraţia publică
locală:
85% din Fondul Social
European, 13% din bugetul
naţional prin
intermediul Ministerului
Internelor şi Reformei
Administrative şi 2%
din bugetul propriu.
NU DE FINANTEAZA
INVESTITII!

Autoritate de
Management:

Ministerul Internelor si
Reformei

Administrative prin
Directia Generală

pentru Dezvoltarea
Capacităţii

Administrative

I.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a
deciziei la nivel politico-administrativ

SGG-UPP (pentru
administraţia centrală) şi
MIRA-UCRAP pentru
implementarea unor
operaţiuni la nivel local.

Axa Prioritara I - ÎMBUNĂTĂŢIRI
DE STRUCTURĂ ŞI PROCES
ALE
MANAGEMENTULUI CICLULUI
DE POLITICI PUBLICE

137,037,022 EuroProiecte mari
(integrate) -
administraţia
centrală şi locală -
maxim 5.000.000
Euro

Proiecte specifice
- administraţia
locală/centrală,
dimensiunea
proiectului:
minim 100.000
Euro

II.1.1 Instruire si sprijin tehnic pentru structurile implicate
in planificarea si coordonarea procesului de
descentralizare (comitete tehnice inter-ministeriale,
ministere de linie, etc.)

II.1.2 Dezvoltarea unor proceduri privind colaborarea
dintre autoritatile administratiei publice locale si centrale,
precum si dintre  autoritatile administratiei publice locale
si scoli/spitale/servicii descentralizate de asistenta
sociala si alte structuri implicate in procesul de
descentralizare.

II.1.3 Instruirea personalului din institutiile publice din
sectorul educatie (inclusiv reprezentanti ai administratiei
publice locale membri in cadrul consiliilor de
administratie ale scolilor) si din sectorul sanatate pentru
a implementa eficient  noile servicii descentralizate.

II.1.4 Instruire pentru personalul de conducere al
spitalelor si a altor institutii de sanatate (manageri si
membri ai consiliilor de administratie).

II.1.5 Sprijin pentru evaluarea fazei pilot pentru procesul
de descentralizare din cadrul invatamantului pre-
universitar si implementarea  recomandarilor ca urmare
a evaluarii.

II.1.6 Optimizarea structurilor noilor servicii
descentralizate/deconcentrate din cele trei domenii
prioritare.

II.2.1 Dezvoltarea, testarea si roll-out of service cost and
quality standards.

II.2.2 Elaborarea de
mecanisme/instrumente/procedurilor pentru
imbunatatirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv
realizarea unei interfate pentru bazele de date existente
II.2.3 Implementarea unor initiative pentru a reduce
timpul de livrare a serviciilor (ex: one-stopshop).

II.2.4 Instruire pe evaluarea performantei serviciilor.
II.2.5 Reducerea problemelor specifice intervenite in
livrarea serviciilor publice, pentru a simplifica si a usura
povara administrativa a cetatenilor.

III.1 .1 Sprijin pentru managementul PO Dezvoltarea
Capacitatii Administrative. Acest sprijin poate consta in
expertiza externa, realizarea de studii pentru
imbunatatirea datelor (informatiilor) despre administratia
publica,
asigurarea instruirii pentru personal, suport pentru
reuniunile Comitetului de Monitorizare, etc.

III.1.2 Suport pentru activitatile de evaluare a PO, pentru
a asigura implementarea eficienta a PO CDA.

III.1.3 Sprijin pentru pregatirea viitoarelor interventii din
Fonduri Structurale (ar putea include expertiza externa,
elaborarea analizei nevoilor pentru perioada urmatoare
de programare).

III.2 Sprijinirea strategiei de comunicare
pentru PO DCA

Sprijin pentru derularea activitatilor de comunicare si
promovare PO DCA.(inclusiv dezvoltarea si
implementarea planului de comunicare pentru PO DCA,
constuirea unui sistem de informare privind PO DCA,
etc.).

Proiecte mari
(integrate) -

administraţia
centrală şi locală -
maxim 5.000.000

Euro

Proiecte specifice -
administraţia

locală/centrală,
dimensiunea
proiectului:

minim 100.000
Euro

Pentru administraţia publică
centrală:

85% din Fondul Social
European şi 15% finanţare

proprie;
Pentru administraţia publică

locală:
85% din Fondul Social

European, 13% din bugetul
naţional prin

intermediul Ministerului
Internelor şi Reformei
Administrative şi 2%
din bugetul propriu.

NU DE FINANTEAZA
INVESTITII!

11,093,472 Euro

Autoritate de
Management:

Ministerul Internelor si
Reformei

Administrative prin
Directia Generală

pentru Dezvoltarea
Capacităţii

Administrative

97,883,587 Euro

Axa prioritara III - Asistenta
Tehnica

III.1 Sprijinirea managementului general al
PO DCA, inclusiv pregătirea următorului
exerciţiu de programare

II.1 Sprijinirea descentralizării serviciilor cu
accent pe sectoarele sănătate, educaţie
preuniversitară şi asistenţă socială

MIRA-UCRAP şi
instituţiile sectoarelor
identificate ca fiind
prioritare pentru
PODCA: educaţie
preuniversitară, sănătate
şi asistenţă socială.

Ministerul Internelor si
Reformei Administrative
in calitate de Autoritate
de Management

Instruire/training, studii,
sondaje de opinii,
întocmirea de planuri
strategice

MIRA-UCRAP şi
instituţiile sectoarelor
identificate ca fiind
prioritare
pentru PODCA: educaţie
preuniversitară, sănătate
şi asistenţă
socială, precum şi
asociaţiile
reprezentative ale
unităţilor
administrativ teritoriale.

Axa Prioritara II -
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI
EFICIENŢEI FURNIZĂRII
SERVICIILOR PUBLICE, CU
ACCENTUL PUS PE
DESCENTRALIZARE

II.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei
furnizării serviciilor


