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INFO POCA
Contracte
semnate: 561
Valoare totală
eligibilă: 731,48
mil. euro

Stadiul implementării programului
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 239 proiecte ce depășesc
alocarea axei (130,76%);
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 319 proiecte a căror valoare
reprezintă 71,21% din alocarea axei;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte locale reprezentând
86,24% din alocarea axei.

Noutăți
•

Apelul IP19/2020 dedicat Ministerului Justiției pentru dezvoltarea și îmbunătățirea
sistemului de management al dosarelor din instanță (ECRIS) a fost lansat în 24
august 2020. Ministerul Justiției trebuie să depună cerere de finanțare până la data de
15 noiembrie 2020;

•

Până la această dată sunt finalizate 65 de proiecte ale municipiilor și județelor
beneficiare POCA, ce au vizat introducerea instrumentelor CAF (Common
Assessment Framework—Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a
instituțiilor publice) și/sau ISO 9001 la nivelul acestor instituții. Prin finanțarea acestor
instrumente, fondurile europene acordate prin POCA contribuie la realizarea Planului
de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în
autorități și instituții publice din România.

•

În cursul lunii august s-au semnat 12 contracte de finanțare în valoare de 195 mil.
lei, care contribuie la obiectivele specifice ale programului: 1.1, 1.3 și 2.1. Mai multe
informații despre proiectele finanțate se găsesc la http://www.poca.ro/monitorizareprogram/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/

Erori frecvente
Ne-am propus ca începând cu acest număr să prezentăm erori frecvente pe care
potențialii beneficiari și beneficiarii noștri le fac în pregătirea și implementarea proiectelor.
În numărul acesta, enumerăm câteva erori făcute în cadrul etapelor de verificare și
evaluare a cererilor de finanțare (aspecte ce conduc la solicitări de clarificări multiple,
consum de resurse umane și de timp considerabile și la întârzieri în evaluarea și
contractarea proiectelor depuse):
• Calcul necorespunzător al valorii asistenței financiare nerambursabile solicitate (în
conformitate cu secțiunea 3.7 din Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte);
• Lipsa din cadrul cererii de finanțare a tuturor măsurilor minime de informare și
publicitate, precum și a măsurilor minime privind principiile orizontale prevăzute în
Ghidul solicitantului;
• Menționarea, în grupul țintă, a unor categorii neeligibile;
• Neîncadrarea corespunzătoare în axa prioritară, a obiectivului general, a obiectivelor
specifice, a rezultatelor așteptate, precum și a tipurilor de acțiuni, în conformitate cu
specificul de finanțare stabilit;
• Activitățile previzionate nu sunt coerent descrise/nu au o succesiune logică;
• Perioada de derulare a achizițiilor nu este corelată cu cea de realizare a activităților.

Concluzii ale evaluatorilor externi programului
„POCA este în general un program relevant care abordează elemente esențiale
pentru modernizarea și reforma administrației publice din România și care sprijină
planificarea strategică și bugetarea pe programe, adoptarea sistemelor de calitate,
simplificarea,
evaluarea impactului politicilor publice, implicarea societății civile în
formularea politicilor publice alternative, precum și gestionarea unitară a resurselor
umane”;
„POCA este, în general, un program eficient în ceea ce privește managementul
administrativ. La nivel de program, sprijinul acordat beneficiarilor finali este perceput ca
fiind extrem de util, iar organizarea generală este considerată de beneficiari eficientă și
funcțională în comparație cu alte programe FESI similare”;
„POCA este considerat un program eficace în producerea de rezultate la nivel
individual (abilități personale de tip soft/tehnic), la nivel organizațional (elaborarea de
noi metodologii, adoptarea de proceduri inovatoare, care produc modificări la nivelul
modului de operare), dar și la nivel instituțional (schimbări ale cadrului legislativ și relații
interinstituționale)”.
http://www.poca.ro/anunturi/rapoarte-de-evaluare/
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