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MANAGAMENT FINANCIAR PERFORMANT AL FONDURILOR STRUCTURALE instrument de dezvoltare durabilã al unitãþilor administrativ - teritoriale (SMIS: 15543)
Asociaþia Directorilor Economici ºi Contabililor din Judeþele din România, în parteneriat cu Consiliul
Judeþean Ialomiþa, implementeazã proiectul „MANAGEMENT FINANCIAR PERFORMANT AL FONDURILOR
STRUCTURALE – instrument de dezvoltare durabiã al unitãþilor administrativ-teritoriale (SMIS: 15543)”.
Proiectul este cofinanþat de Uniunea Europeanã prin Fondul Social European în cadrul Programului
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Capacitãþii Administrative (Axa prioritarã 1: Îmbunãtãþiri de structurã ºi
proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenþie 1.3: Îmbunãtãþirea
eficacitãþii organizaþionale, Operaþiunea: Module de pregãtire în domenii ca achiziþiile publice, ECDL, limbi
strãine, dezvoltarea de proiecte, licitarea ºi managementul proiectelor etc. Programul este gestionat de
Ministerul Administraþiei ºi Internelor prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaþional Sectorial –
Dezvoltarea Capacitãþii Administrative (AM POS DCA).
Derulat pe parcursul a 16 de luni în perioada 19 noiembrie 2010 - 18 martie 2012, proiectul urmãreºte
consolidarea capacitãþii autoritãþilor publice locale din România de a gestiona eficient problemele financiare
legate de implementarea fondurilor structurale, ca instrument al politicilor publice locale.
Obiectivul specific al proiectului vizeazã dezvoltarea abilitãþilor ºi cunoºtinþelor responsabililor financiari
din toate consiliile judeþene din România (50 persoane) ºi a 264 contabili din 4 judeþe pilot (Ialomiþa, Alba,
Vaslui, Satu Mare) de a gestiona eficient din punct de vedere financiar fondurile structurale în termen de 16 luni,
prin finalizarea unor sesiuni de instruire specifice.
Valoarea totalã a proiectului este de 1.018.450 lei, din care 997.101 lei reprezintã contribuþia
nerambursabilã a Uniunii Europene, iar 21.349 lei (cheltuieli eligibile si neeligibile) reprezintã cofinanþarea
asiguratã de parteneri.
Principalele rezultate aºteptate ale proiectului sunt urmãtoarele:
?
50 responsabili financiari din consiliile judeþene din România informaþi ºi instruiþi în „Managementul financiar
al fondurilor structurale”;
?
264 reprezentanþi financiari ai consiliilor locale din 4 judeþe pilot (Alba, Ialomiþa, Satu Mare ºi Vaslui) informaþi
ºi instruiþi în „Managementul financiar al fondurilor structurale”;
?
50 de responsabili financiari din consiliile judeþene din România informaþi ºi instruiþi în legãturã cu exemple de
bunã practicã în gestionarea ºi absorbþia fondurilor structurale prin participarea la o vizitã de studiu;
?
Un ghid privind reflectarea fondurilor structurale în bugetele locale ºi diseminarea acestuia în 1000 exemplare
ºi în varianta electronicã;
Lansarea oficialã a proiectului se va desfãºura joi, 16 decembrie 2010, ora 11:00, la Centrul Cultural
UNESCO Ionel Perlea, Slobozia.
Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa Asociaþiei Directorilor Economici ºi Contabililor din
Judeþele din România, Tulcea, str. Pãcii, Nr. 20, telefon: 0040 240 517077, e-mail: adecjr.tulcea@gmail.com.
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