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Contracte 

semnate: 566 

Valoare totală 

eligibilă: 742,70 

mil. euro 

Stadiul implementării programului 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 245 proiecte ce depășesc 

alocarea axei (133,78%); 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 318 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. 

    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 

https://www.facebook.com/POCA20142020, http://www.poca.ro/newsletter/newsletter/ 

Noutăți octombrie 2020 

 AM POCA a organizat în perioada 6 - 22 octombrie 2020, 3 sesiuni de formare  

pentru beneficiarii proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate         

Administrativă (POCA) 2014-2020 (reprezentanți ai instituțiilor publice centrale) în 

domeniile implementare proiecte, management financiar, achiziții publice,      

protecția datelor cu caracter personal, MySMIS; 

• Sesiunile de formare fac parte dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura 

permanent informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la    

aspecte referitoare la gestionarea proiectelor pe parcursul întregului ciclu de 

viață, având ca scop transmiterea optimă a informațiilor relevante privind POCA,   

pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor și, implicit, creșterea ratei de 

absorbție a fondurilor la nivelul programului operațional; 

• Cele 3 sesiuni de formare au venit în întâmpinarea necesităților de bază privind      

instruirea beneficiarilor POCA în domeniul managementului financiar al proiectelor, 

tratând   aspecte referitoare la planificarea financiară a proiectelor, bugetul      

proiectului, legătura dintre planificarea activităților și bugetarea acestora,     

estimarea costurilor, raportarea către finanțator, rapoarte tehnico-financiare, 

cereri de rambursare, etc.; 

• Această activitate face obiectul unui Pact de integritate, fiind monitorizată de către 

Societatea Academică din România, în calitate de monitor social, în cadrul unei 

inițiative DG Regio și Transparency International pentru asigurarea                

transparenței către publicul larg cu privire la modul de utilizare a fondurilor   

europene. 

———————————————————————————————————— 

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020 a publicat Raportul Anual de Implementare pe anul 2019! Documentele 

aferente pot fi vizualizate la adresa următoare: http://www.poca.ro/monitorizare-

program/raport-anual-de-implementare 

———————————————————————————–————————- 

 Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă are 

o permanentă preocupare în ceea ce privește prevenirea fraudelor în cadrul          

operațiunilor pe care le finanțează; 

• În contextul autoevaluării riscurilor de fraudă, AM POCA informează beneficiarii POCA 

cu privire la principalele semnale de alertă care ar putea indica prezența unor   

fraude, fără ca acestea să însemne că frauda există, semnalele de alertă indicând, 

mai exact, o anumită practică/acțiune care necesită o atenție suplimentară atât din 

partea beneficiarilor, cât și din partea autorităților cu responsabilități în gestionarea și 

controlul programului, pentru a exclude sau considera o posibilă fraudă                 

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2020/10/semnale-de-alerta-privind-procedura-

fraudelor.pdf 

http://www.poca.ro/monitorizare-program/raport-anual-de-implementare/
http://www.poca.ro/monitorizare-program/raport-anual-de-implementare/

