
INFO POCA—Nr.6 
Contracte 

semnate: 566 

Valoare totală 

eligibilă: 741,86 
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/ 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin           
Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate         
Administrativă (AM POCA) a organizat, în perioada octombrie-noiembrie 
2020,  4 ateliere de lucru online, având ca temă Informarea și         
publicitatea în cadrul proiectelor POCA. Aspecte și  soluții la           
îndemâna noastră! Sesiunile de informare fac parte dintr-o serie de    
acțiuni ale AM POCA menite a asigura informarea beneficiarilor cu      
privire la aspectele cheie ale procesului de comunicare și publicitate a 
proiectelor, oferind informații relevante, clare și actuale, într-un mod 
eficient și într-un timp scurt. 
 
În cadrul celor 4 sesiuni online de informare, la care au participat      
195 reprezentanți ai unor instituții beneficiare POCA (instituții       
publice centrale și locale, organizații neguvernamentale) au fost   
abordate aspecte legate de respectarea elementelor minime de          
informare și publicitate, în conformitate cu prevederile Manualului de 
Identitate  Vizuală POCA (explicații, modele și recomandări), respectarea 
termenului pentru transmiterea materialelor/documentelor informative 
către Autoritatea de Management; propuneri, sugestii și   recomandări, 
măsuri ce ar crește gradul de informare al beneficiarilor POCA.  
 
Sesiunile online de informare dedicate beneficiarilor POCA vor            
continua și în cursul anului viitor (ianuarie – februarie 2021) și se vor axa 
pe diverse aspecte care țin de publicitatea proiectelor și de              
identificarea unor inițiative, metode, mijloace și tehnici de                
comunicare internă și externă. De altfel, atelierele de lucru online vor 
contribui la asigurarea unei comunicări online permanente și               
pro-active între reprezentanții AM POCA și beneficiari. 

————————————————————————————————————————————— 
Situația actualizată a plăților către beneficiarii POCA, precum și situația             
actualizată a stadiului achizițiilor derulate de către beneficiarii POCA se 
regăsesc la următorul link:  

http://www.poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/   

————————————————————————————————————————————— 
Calendarul orientativ privind lansările de cereri de proiecte pentru        
perioada noiembrie – decembrie 2020 se poate accesa la următorul link:  

http://www.poca.ro/cadru-strategic/calendar-orientativ-privind-
lansarile-de-cereri-de-proiecte-pentru-perioada-noiembrie-decembrie-
2020/ 

————————————————————————————————————————————— 
În conformitate cu reglementările prevăzute de OUG nr. 65/2020  privind 
unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare 
a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de   
programare 2014-2020, aprobată prin Legea 128/2020, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020 publică noile modele orientative de contract de finanțare,  
ordin de finanțare și anexele acestora.  

Noile modele orientative de contract de finanțare, ordin de finanțare și 
anexele acestora se regăsesc la următorul link:  

http://www.poca.ro/solicitare-finantare/noile-modele-orientative-de-
contract-de-finantare-si-ordin-de-finantare-si-anexele-acestora/ 

Noutăți noiembrie 2020! 


