
INFO POCA—Nr.7 
Contracte 

semnate: 579 

Valoare totală 

eligibilă: 
3.782.884.608, 

69 lei 

Stadiul implementării programului 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate proiecte în valoare totală 

eligibilă de 2.866.751.316,60 lei; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate proiecte în valoare totală 

eligibilă de 723.233.292,09 lei; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate proiecte în valoare totală  

eligibilă de 192.900.000,00 lei. 

    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 pentru Programul Operațional Capacitate           

Administrativă (AMPOCA) 2014-2020 a organizat în data de 10 decembrie 

2020 evenimentul anual de informare al Programului Operațional               

Capacitate Administrativă, cu tema „Dezvoltare locală susținută prin POCA”, 

în regim de videoconferință.  

În cadrul evenimentului au fost prezentate informații referitoare la             

rezultatele obținute în cadrul proiectelor finanțate prin POCA,                  

beneficiarii fiind autorități publice locale. Proiectele respective au vizat        

activități de îmbunătățire a managementului calității la nivelul                     

instituțiilor publice locale, de sprijinire a  măsurilor referitoare la prevenirea 

corupției, de planificare strategică și simplificare administrativă, precum și   

implementarea la nivel local a unor sisteme, standarde, procese eficientizate și 

optimizate. Detalii suplimentare: 

http://www.poca.ro/cadru-strategic/evenimentul-anual-de-informare-al-

programului-operational-capacitate-administrativa-dezvoltare-locala-sustinuta-

prin-poca/ 

****************************************************************************************** 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Capacitate                               

Administrativă 2014-2020 a  organizat în data de 7 decembrie 2020 cea de-a 

unsprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a      Programului Ope-

rațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), în regim de        

videoconferință. 

În cadrul evenimentului, au fost prezentate aspecte privind: 

• stadiul implementării Programului Operațional Capacitate                    

Administrativă la data de 6 noiembrie 2020; 

• sprijinul oferit prin POCA în domeniul urbanism și în domeniul drepturilor 

copilului și persoanelor cu dizabilități. 

Informații: http://www.poca.ro/cadru-strategic/a-unsprezecea-reuniune-a-cm-

poca/  

******************************************************************************************  

Prezentarea situației POCA, la data de 18 decembrie 2020 se regăsește la 

următorul link: http://www.poca.ro/cadru-strategic/stadiul-absorbtiei-si-

gradul-de-contractare-a-proiectelor-finantate-cu-fonduri-europene-prin-

programele-coordonate-de-mlpda/ 

******************************************************************************************  

Echipa Autorității de Management pentru Programul Operațional               

Capacitate Administrativă 2014-2020 vă mulțumește pentru buna              

colaborare, pentru sprijinul acordat și în acest an dificil și vă urează         

Sărbători Fericite cu bucurii și realizări deosebite! 

 
 

Noutăți decembrie 2020! 


