
INFO POCA  

95% dintre beneficiarii POCA se declară satisfăcuți 

și foarte satisfăcuți de sprijinul oferit de AM. 

Beneficiarii au oferit note peste 9,5 pentru aceste 

aspecte ale colaborării cu echipa AM POCA:   

• Atitudine plăcută, politicoasă (9,84), 

• Comunicare eficientă (9,7), 

• Disponibilitatea de a oferi răspunsuri (9,69), 

• Competența reprezentanților (9,66), 

• Utilitatea informațiilor oferite (9,62), 

• Timpul de așteptare (9,54), 

• Claritatea informațiilor (9,53). 

 
Mai multe detalii găsiți la:  

http://www.poca.ro/category/monitorizare-program/studii-privind-

implementarea-programului/  

 

„Relația cu AM POCA a fost una dintre 

cele mai facile și productive colaborări 

pe care le-am avut în experiența cu 

autoritățile de management. Modul 

deschis de comunicare a fost foarte 

important în colaborarea cu aceștia, 

comunicarea directă ușurând 

activitatea și generând răspunsuri 

imediat la problemele întâmpinate”. 

 

Beneficiar POCA  

        August 2020 

Proiecte 

finanțate: 548 

Plăți către 

beneficiari: 

152,23 mil. euro 

Stadiul implementării 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 229 proiecte ce 

depășesc alocarea financiară a axei (129,72%); 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 316 proiecte a căror 

valoare reprezintă 66,84% din alocarea la nivel de axă 

prioritară; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte locale 

reprezentând 86,24% din alocarea la nivel de axă 

prioritară. 

Calendar apeluri: 

• IP18/2020, apel dedicat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru a        
dezvolta Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și 
evidența personalului plătit din fonduri publice, concursul național de acces în funcții 
publice (în sistem pilot), formare personal responsabil de resurse umane din      
instituții publice - Apel lansat; 

• IP19/2020, apel dedicat Ministerului Justiției pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemului de management al dosarelor din instanță (ECRIS) - Apel în pregătire; 

• CP14/2020, apel pentru ONG-uri privind dezvoltarea de parteneriate la nivel local 
cu autorități locale (de la nivelul județelor și municipiilor) - Apel în pregătire. 

Potențialii beneficiari ai programului consideră 

că gradul de accesibilitate al finanțării prin 

POCA este unul destul de ridicat, fiind       

identificat ca unul dintre cele mai importante 

programe europene?  

Din prisma accesării, potențialii noștri        

beneficiari menționează: 

 POR (30%),  

 POCA (14%)  

 POCU (11%). 

http://www.poca.ro/category/monitorizare-program/studii-

privind-implementarea-programului/grad-de-constientizare-

a-potentialilor-beneficiari-poca/ 

Comisia Europeană a aprobat noua  

versiune a programului operațional. 

Această versiune are o alocare          

suplimentară de 12,99 mil. euro, prin 

realocarea rezervei de performantă de la 

POCU către axa prioritară 1 (pentru    

regiunea mai dezvoltată) și din axa   

prioritară 2 a POCA, tot către axa     

prioritară 1. 

Versiunea poate fi vizualizată la adresa: 

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2016/05/

Programme_2014RO05SFOP001_3_1_ro.pdf 

Știați că... 

CONTACT 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

Piața Revoluției 1A, intrarea D 

Tel: 021.310.40.62, amdca@poca.ro, www.poca.ro, Twitter: @POCA_2014_2020 

http://www.poca.ro/newsletter/newsletter/ 
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