MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII
ADMINISTRAȚIEI

ȘI

ORDIN

„uuuu,/24.03, ZaZe

privind modificarea Ghidului solicitantului aferent cererii de
proiecte competitive
POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai
puțin
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de dezvoltate)
simplificare pentru
cetățeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai
puțin dezvoltate,
în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă (POCA), aprobat
prin
Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării
și administraţiei nr. 3182/18.11.2019
Având în

vedere prevederile:

Deciziei CE nr. C(2015) 1290 din 25.02.2015
pentru aprobarea Programului Operațional Capacitate
Administrativă;
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a unor
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare
regională (FEDR), Fondul social european
(FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM),
precum și de stabilire a unor dispoziții
generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
cu completările ulterioare;
Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din privind Fondul
social european
de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1081/2006;
Regulamentului de punere în aplicare (UE)
nr. 1011/2014 al Comisiei, din 22 septembrie 2014
de
stabilire a normelor detaliate de
punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
al Parlamentului European și al Consiliului
cu privire la modelele de prezentare a anumitor
informaţii către Comisie
normele detaliate referitoare la schimbul
informaţii între beneficiari
și autorităţile de management,
autoritățile de certificare, autoritățile de audit și
organismele
intermediare;

și

și

de

Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020,
cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 93/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a
Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea
în obținerea și utilizarea fondurilor
europene
și/sau
a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 875/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea şi

publice naționale aferente acestora, cu modificările

completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 399/2015
privind regulile
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate prin Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social
Fondul
european și
coeziune 2014-2020, cu modificările
ulterioare;

de

de
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MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
Decretul Președintelui României nr. 783/2019 pentru numirea Guvernului României și Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
În temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administraţiei

emite următorul:

ORDIN
Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/661/2/1 (CP13/2019
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administraţiei publice locale
regiunile mai

Art.

1.

din

puţin dezvoltate, în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat
prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administraţiei nr. 3182/18.11.2019, se
modifică după cum urmează:
Paragraful “Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din
mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 229.350.000,00 lei” din Secțiunea 3
- Condiţii specifice pentru cererea de proiecte, Subsecțiunea 3.1.: Informaţii despre cererea de
proiecte va avea următorul cuprins:

“Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte din mecanismul
competitiv și are o alocare financiară eligibilă de 256.211.202 lei.”

II.

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe siteul www.poca.ro , cu indicarea în clar a datei respective.
Art. III. Direcţia Generală Programe Europene Capacitate Administrativă din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale
Administraţiei Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.

și

MINISTRUL

LUCRĂRILOR

PUBLICE,

DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
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DOBROTĂ

i]

COMISIA

EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.7.2019
C(2019) 5835 final

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI
din 30.7.2019
de determinare pentru România, pentru Fondul social european și Iniţiativa privind
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a programelor operaţionale care și-au
atins obiectivele intermediare cu referire la programele operaționale codificate prin
numerele CCI următoare: 2014R005M90P001 și 2014RO05SFOPO01

RO

RO

DECIZIA DE

PUNERE

ÎN APLICARE

COMISIEI

A

din 30.7.2019
de determinare pentru România, pentru Fondul social european și Inițiativa privind
ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor a programelor operaţionale care şi-au
atins obiectivele intermediare
referire la programele operaționale codificate prin
numerele CCI următoare: 2014R005M90P001 și 2014RO05SFOPO01

cu

NUMAI TEXTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ

ESTE

AUTENTIC

COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

şi

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
al Consiliului
din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european
dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului!, în special articolul 22
alineatul (2),

de

întrucât:
(1).

Îndeplinirea obiectivelor intermediare ale programelor operaţionale ar trebui
examinată la nivelul priorităților, pe baza informaţiilor
a evaluărilor prezentate în
raportul anual de implementare („RAI”) transmis de statele membre în anul 2019.

(02)

România a transmis, prin intermediul sistemului de schimb electronic de date al
Comisiei, RAl-urile pentru următoarele programe operaţionale: Capital Uman și
Capacitate Administrativă. RAl-urile sunt considerate admisibile.

(3)

RAl-urile admisibile prezintă informaţii și evaluări cu privire la îndeplinirea
obiectivelor intermediare ale programelor la nivelul priorităţilor.

(4)

După primirea RAl-urilor respective, Comisia ar trebui să determine programele
operaţionale şi prioritățile care și-au îndeplinit obiectivele intermediare.

(5)

Din motive

și

operaţionale

de

transparenţă, Comisia ar trebui, de asemenea, să determine programele

şi

priorităţile Uniunii care

nu

şi-au

îndeplinit obiectivele intermediare.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul

1

Programele operaţionale care au îndeplinit obiectivele intermediare defalcate per fond şi per
categorie de regiune sunt enumerate în anexa [.

JO

RO

L

347, 20.12.2013, p. 320.

RO

Articolul 2
Programele operaționale care nu au îndeplinit obiectivele intermediare defalcate per fond şi
per categorie de regiune sunt enumerate în anexa

II.

Articolul 3
Prezenta decizie se adresează României.
Adoptată la Bruxelles, 30.7.2019

Pentru Comisie
Johannes HAHN
Membru al Comisiei

COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL
Pentru Secretarul general,

Jordi AYET PUIGARNAU
Director Grefă

COMISIA EUROPEANA

RO

Anexa
Programele operaționale

Numărul CCI

şi priorităţile lor corespunzătoare care au îndeplinit obiectivele
Titlul programului
operaţional

Decizia de
adoptare

Cea mai recentă
decizie de
modificare
C(2019)4496 19/06/2019

2014RO005M90P001

Capital Uman

C(2015)1287
25/02/2015

-

2014RO0SSFOPO01

Capacitate
Administrativă

C(2015)1290
25/02/2015

-

C(2017)1290
29/03/2017

2014RO05SFOPO01

Capacitate
Administrativă

C(2015)1290
25/02/2015

-

C(2017)1290
29/03/2017

lor

intermediare.

Data

transmiterii

RAI admisibil

Numărul

priorităţii

Fondul

Categoria
regiunii

25/06/2019

3

FSE

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

-

28/06/2019

1

FSE

-

28/06/2019

1

FSE

Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiuni mai
mult
dezvoltate

RO

Anexa
Programele operaționale
Numărul CCI

şi

priorităţile lor corespunzătoare care

Titlul programului
operaţional

Decizia de
adoptare

nu

au îndeplinit

1

obiectivele lor intermediare.

Cea mai recentă
decizie de
modificare
C(2019)4496 19/06/2019
C(2019)4496 19/06/2019

Data transmiterii
RAI admisibil

Numărul

priorităţii

Fondul

25/06/2019

1]

ILMT

25/06/2019

Ş

FSE

-

25/06/2019

2

FSE

C(2019)4496
19/06/2019

-

25/06/2019

3

FSE

C(2015)1287 25/02/2015

C(2019)4496
19/06/2019

-

25/06/2019

4

FSE

Capital Uman

C(2015)1287
25/02/2015

-

C(2019)4496
19/06/2019

-

25/06/2019

4

FSE

2014RO05M90P001

Capital Uman

C(2015)1287
25/02/2015

-

C(2019)4496
19/06/2019

-

25/06/2019

5

FSE

2014RO005M90P001

Capital Uman

C(2015)1287
25/02/2015

-

C(2019)4496
19/06/2019

-

25/06/2019

5

FSE

2014R005M90P001

Capital Uman

C(2015)1287
25/02/2015

-

C(2019)4496
19/06/2019

-

25/06/2019

6

FSE

2014R005M90P001

Capital Uman

2014R005M90P001

Capital Uman

2014R005M90P001

C(2015)1287
25/02/2015
C(2015)1287
25/02/2015

-

Capital Uman

C(2015)1287
25/02/2015

-

C(2019)4496
19/06/2019

2014R005M90OP001

Capital Uman

C(2015)1287 25/02/2015

2014R005M90P001

Capital Uman

2014R005M90P001

-

Categoria
regiunii

Regiuni mai
puţin
dezvoltate
Regiuni mai
mult
dezvoltate
Regiuni mai
mult
dezvoltate
Regiuni mai
puţin
dezvoltate
Regiuni mai
mult
dezvoltate
Regiuni mai
puţin
dezvoltate
Regiuni mai
mult
dezvoltate
Regiuni mai
puţin
dezvoltate

2014R005M90P001

Capital Uman

C(2015)1287

-

25/02/2015

C(2019)4496

-

25/06/2019

FSE

19/06/2019

2014RO0SSFOPOO1

Capacitate
Administrativă

C(2015)1290
25/02/2015

-

C(2017)1290
29/03/2017

-

28/06/2019

FSE

2014RO05SFOPOO1

Capacitate
Administrativă

C(2015)1290
25/02/2015

-

C(2017)1290
29/03/2017

-

28/06/2019

FSE

Regiuni mai
mult
dezvoltate
Regiuni mai
puțin
dezvoltate
Regiuni mai
mult
dezvoltate

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII
ADMINISTRAȚIEI
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DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Nr

34043705.

0 400

Aprob,
lon ȘTEFAN

Ministrul Luerărilor-Publice,

De

la:

Tema:

'

e
direct;

Carmen-Elena DOBROTĂ,
cția Generală Programe
Europene Capacitate Administrativă
dd 02.07%
aprobarea proiectului de ordin
Ghidul solicitantului
aferent cererii de proiecte competi
1661/2/1 (CP13/2019 pentru
regiunile mai puţin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare
strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni
la nivelul
administraţiei publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, în cadrul
Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat
prin
Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării
și administrației nr.
3182/18.11.2019
[2

3

Ă

-

Pina

aă/carea

Autoritatea de management (AM) a elaborat Programul
Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, document aprobat de Comisia
Europeană prin Decizia CE
nr. C(2015) 1290 din 25.02.2015, modificat prin Decizia CE
nr. C(2017) 2190 din
29.03.2017.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 2020 își propune să
consolideze capacitatea administrativă a autorităților
și instituțiilor publice de a
susține o economie modernă și competitivă, abordând
provocarea 5
guvernarea și provocarea 2 Populaţia și aspectele sociale din AcordulAdministraţia și
de Parteneriat
al României. Programul este
finanțat din Fondul Social European, în cadrul
obiectivului tematic nr. 11 - Consolidarea
capacității instituţionale a autorităților
publice și a părților interesate și eficiența
administrației publice, prioritatea de
investiții în capacitatea instituțională și în eficienţa
și a serviciilor
publice în vederea realizării de reforme, a unei mai administraţiilor
bune reglementări și a bunei
guvernanțe. Suma alocată pentru program este de 553,19 mil.
euro FSE, din care PO
CA va finanța
3 axe prioritare.
intervenții în cadrul

a

În 18 noiembrie
2019,

AM POCA a lansat
cererea de proiecte POCA/661/2/1
(CP13/2019 pentru regiunile mai puțin
dezvoltate) “Fundamentarea deciziilor,
planificare strategică și măsuri de simplificare
Pentru cetățeni
la nivelul

1,
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ȘI

administraţiei publice locale din regiunile mai puţin
dezvoltate”, aprobat prin
ministrului lucrărilor publice, dezvoltării
și
administraţiei
nr.
3182/18.11.2019.
Ordinul

În

cadrul acestui apel au putut solicita
finanţare următoarele unități administrativteritoriale: județe și municipii din regiunile mai
puțin dezvoltate
administrativ-teritoriale vizate de Strategia Integrată de Dezvoltare (inclusiv unități
Durabilă a Deltei
Dunării (SIDDDD), iar parteneri (asociați)
au putut

fi:

Y unități

Y
Y
Y
Y.

administrativ-teritoriale (judeţe, municipii) din regiunile mai
puțin
dezvoltate,
orice alte autorități/instituții publice locale
(de la nivelul județelor și
municipiilor) care pot contribui
buna implementare proiectului;
ONG-uri;

la

parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizaţii
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu personalitate
juridică);
instituții de învățământ superior acreditate.

Cererile de finanțare au fost depuse exclusiv
prin aplicația
de 31 ianuarie 2020, ora 23:59.

MySMIS

2014, până la data

În

cadrul apelului au fost depuse 86 cereri de
finanțare, cu o valoare eligibilă în
cuantum de 256.211.202 lei, rezultând o diferență
de 26.861.202 lei față de
valoarea alocării financiare a apelului de 229.350.000
lei.

data prezentei, Autoritatea de
management se află în etapa de evaluare
administrativă, tehnică și financiară a cererilor de
finanțare depuse, iar, la această
dată, situația se prezintă astfel:
- 6 cereri de
finanțare se află în etapa de evaluare administrativă,
cu o valoare
eligibilă estimată de 20.600.293 lei;
- 60
cereri de finanțare se află în etapa de evaluare tehnică și financiară, cu
valoare
o
eligibilă estimată de 185.675.074 lei;
15 cereri de finanțare au
raport de evaluare aprobat, cu o valoare eligibilă
estimată de 38.294.259 lei;
- 5 cereri de
finanţare au fost respinse în
de evaluare administrativă, cu o
valoare eligibilă estimată de 11.641.576 lei. etapa
La

de

Ținând cont de:

prevederile O.U.G. nr. 68/2019 privind
stabilirea
administraţiei publice centrale și pentru modificarea unor măsuri la nivelul
și completarea unor acte
normative,

-

prevederile Procedurii operaționale verificarea și
evaluarea cererilor de finanţare,
PO.DGPECA.14/EVAL, ediția III, revizia 1,
privind timpii alocați pentru fiecare
de verificare a cererilor de finanțare;
etapă
prevederile Procedurii operaționale
selecția și contractarea proiectelor
PO.DGPECA.15/CON, ediția III, revizia O, conform
etapa de evaluare tehnică și financiară, provenite din cărora, Selecția CF admise în
procedurile competitive se va
realiza în ordine descrescătoare a
punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și
-

1,
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financiară, până la epuizarea alocării financiare a cererii de proiecte. Etapa de
selecție nu poate depăși, de regulă, 10 de zile lucrătoare, începând cu ziua imediat
următoare încheierii termenului pentru depunerea contestaţiilor sau, în cazul în care
au fost depuse contestaţii de către aplicanţii/solicitanţii care au obținut punctaj de
finanțare, începând cu ziua imediat următoare transmiterii rezultatului final al
contestaţii pentru toate finanțare aferente cererii de proiecte.
NOTĂ: În situația în care alocarea financiară a cererii de proiecte este mai mare
decât valoarea totală a proiectelor depuse în cadrul apelului, proiectele vor intra
direct în etapa de selecţie și contractare, fără a mai fi obligatorie finalizarea
evaluării tuturor proiectelor, inclusiv aprobarea deciziilor de soluționare a
eventualelor contestaţii.
analiza efectuată la nivelul AM POCA privind data estimată pentru începerea
procedurii de contractare, în conformitate cu prevederile procedurii de selecție și
contractare și cu timpii alocaţi eventualelor contestaţii, atât în ceea ce privește
punctajul acordat, cât și eventualele respingeri ale cererilor de finanţare în etapa de
evaluare administrativă, tehnică și financiară, respectiv 1 octombrie 2020;
riscul de dezangajare pentru anul 2020 în cuantum de 58.204.590,05 euro;
CF

asumată de AMPOCA în cuantum de
71.516.697,69 euro, reprezentând 12,93% din alocarea financiară a programului.

ţinta de plăți pentru anul 2020,

-

de

contractare nivelul axei prioritare 2 - Administrație publică
nivel de axă;
judiciar accesibile și transparente, de 51,45% din alocarea
gradul

-

-

la

la

și sistem

decizia! Comisiei Europene prin care a stabilit axele prioritare pentru care s-au
atins obiectivele de etapă la finalul anului 2018, respectiv neatingerea țintelor
pentru axa prioritară 2. Astfel, AM POCA a propus realocarea rezervei de
performanţă aferentă axei prioritare 2 către axa prioritară 1, modificare în curs de
analiză și aprobare la nivelul CE.

În vederea:

evitării oricărui risc de pierdere a alocărilor UE pentru Programul Operaţional
Capacitate Administrativă pentru anul 2020, este absolut necesară accelerarea
finanţare depuse în cadrul cererii
procesului de selecţie şi contractare a cererilor
de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puţin dezvoltate)
“Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru
cetățeni nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”,
prin eliminarea timpilor de așteptare până la demararea procesului de selecție în
vederea contractării a cererilor de finanțare și demararea procedurii de selecție în
condiţiile stipulate în cadrul PO.DGPECA.15/CON, ediţia III, revizia 0, pct. 5.2.2.2,
respectiv “În situația în care alocarea financiară a cererii de proiecte este mai
mare decât valoarea totală a proiectelor depuse în cadrul apelului, proiectele vor
intra direct în etapa de selecție și contractare, fără a mai fi obligatorie
finalizarea evaluării tuturor proiectelor, inclusiv aprobarea deciziilor de soluționare
a eventualelor contestaţii.”
-

de

_la

Decizia Comisiei nr. C(2019)5835 final de punere în aplicare din 30.07.2019 de determinare pentru România, pentru Fondul social European
rândul tinerilor a programelor operaţionale care și-au atins obiectivele intermediare cu referire
şi Iniţiativa privind ocuparea forței de muncă
la programele operaţionale codificare prin numerele CCI următoare: 2014R005MY0P001 şi 2014RO05SFOPOOI
!
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MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII
ADMINISTRAȚIEI

ȘI

atingerii indicatorilor din cadrul de
al Programului
pentru anul
2023, respectiv 5579 Proiecte care sprijină performanță
optimizarea
structurilor
și
proceselor
din
cadrul autorităților și instituţiilor publice
locale și 5F2Valoarea totală a cheltuielilor
eligibile care au fost înregistrate în sistemul
contabil al Autorităţii de Certificare și
care au fost certificate de către autoritatea
lit. c din Reg. UE 1303/2013, se impune respectivă în conformitate cu Art. 126
contractarea tuturor proiectelor care
îndeplinesc criteriile de calitate
stabilite prin Ghidul solicitantului.
-

Autoritatea de management consideră
oportună
Secțiunii 3 - Condiţii
specifice pentru cererea de proiecte, Subsecțiuneamodificarea,
3.1.: Informaţii despre cererea de
proiecte, Paragraful referitor la “Prezenta
de
de depunere, face parte din mecanismul cerere proiecte este cu termen limită
competitiv și are o alocare financiară
eligibilă de 229. 350.000,00 lei” prin
alocării financiare eligibile a apelului
creșterea
la valoare de 256.211.202
lei, cu încadrarea în valoarea alocată la nivelul
axei
prioritare 2 a POCA, astfel încât să se poată demara
de
procesul
contractare
înainte
de finalizarea evaluării tuturor
cererilor de finanțare depuse, după cum urmează:
Prevedere din Ghidul solicitantului Modificarea
propusă prin proiectul de
aferent cererii de proiecte nr. ordin
CP13/2019
Secţiunea

3

Condiţii specifice
3
cererea
de
proiecte, Secțiuneade - Condiţii specifice pentru
proiecte, Subsecțiunea 3.1.:
Subsecţiunea 3.1. Informaţii despre cererea
Informaţii
despre
de
cererea
cererea de proiecte
proiecte

pentru

-

P aragraiu
ful:

Paragraful:

na

Prezenta cerere de proiecte este cu
termen limită de depunere, face parte din
termen
depunere, face parte
mecanismul competitiv și are o alocare
din mecanismul
o|
competitiv
are
inanciară
eligibilă de 256.211.202,00 lei.
alocare
financiară
eligibilă
de
pita
limitădede

e lect

este

şi

a

229.350.000,00 lei.

Elaborat:
Anca Constantin, șef serviciu SECP

125.02 2020
N

Anicuța Trăistaru, șef serviciu SAPC
Claudia Vasilca, manager public
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