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MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, 
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI 

COMITETUL DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

 

DECIZIE 

Nr. 29 din  07.12.2020 

 

privind aprobarea minutei celei de-a zecea reuniuni a Comitetului de Monitorizare 
a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 din data de 

28.11.2019 

 

În temeiul prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
al Consiliului,  

Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 
462/30.03.2015 privind constituirea Comitetului de Monitorizare a Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare, 

și având în vedere art. 5, alin. (d) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Comitetului de monitorizare, 

 

Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 
2020 adoptă prezenta  

DECIZIE: 

 

Art. 1 - Se aprobă minuta reuniunii CM POCA din data de 28 noiembrie 2019, document 
cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

 

PREŞEDINTE CM POCA, 

 

Anicuța TRĂISTARU 

 

ȘEF AMPOCA 
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MINUTA 

 

REUNIUNII COMITETULUI DE MONITORIZARE A 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020  

(CM POCA) 

 

28.11.2019, Hotel Ramada Majestic, București 

 

Doamna Carmen-Elena Dobrotă, șeful Autorității de Management (AM) pentru Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și președintele Comitetului de Monitorizare 
POCA a deschis lucrările celei de-a zecea reuniuni a Comitetului de Monitorizare (CM) a 
POCA 2014-2020.  

Doamna Dobrotă a precizat, în deschiderea reuniunii, că AM POCA se află în plin proces de 
organizare reuniuni cu beneficiarii, de procesare a cererilor de rambursare pentru evitarea 
dezangajării fondurilor europene, având încă foarte mult de lucru până la sfârşitul acestui 
an, în sensul în care trebuie analizate și validate cereri de rambursare în valoare de aproape 
20 000 000 de euro, iar pentru atingerea acestui obiectiv angajații AM POCA lucrează 
intens.  

La aceasta reuniune a comitetului de monitorizare a participat și doamna Monika 
Fedorowicz, noul membru al echipei care monitorizează POCA din partea DG Employment. 

Doamna Cendrine de Buggenoms, șeful Unității România, Bulgaria din cadrul Direcției 
Generale Angajare, Afaceri Sociale și Incluziune a menționat că scopul echipei sale este de 
a sprijini România și autoritatea de management, precum și membrii comitetului de 
monitorizare în misiunea de reformare a administrației publice. Studii și analize 
guvernamentale arată că România a înregistrat progrese în mai multe domenii, în special 
în managementul resurselor umane, eficiența administrației publice, furnizarea serviciilor, 
simplificare pentru cetățeni și, bineînțeles, în sistemul judiciar.   

În contextul în care în următoarea programare financiară nu va mai fi niciun program pentru 
administrația publică, ar trebui utilizate la maxim fondurile disponibile și dezvoltate 
mecanismele necesare pentru toți cetățenii. Doamna de Buggenoms a ținut să sublinieze 
că este important să se discute împreună unde s-a ajuns în ceea ce privește reformele, 
cum pot fi utilizate fondurile într-un mod cu adevărat util și ce rezultate importante au 
mai rămas de atins.   

 

Aprobarea minutei reuniunii CM POCA din data de 23 mai 2019 

Membrii CM prezenți la reuniune au aprobat agenda zilei și minuta reuniunii anterioare 
din data de 23 mai 2019. 
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Stadiul implementării măsurilor din Strategia pentru Consolidarea Administrației 
Publice  

Domnul Dragoș Negoiță, director în cadrul Secretariatului General al Guvernului a prezentat 
Stadiul implementării măsurilor din Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice.  

Doamna Ștefania Andersen, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, a întrebat dacă 
organizațiile nonguvernamentale pot avea acces la informațiile din rapoartele de 
monitorizare pentru SCAP și planurile strategice.  

Domnul Dragoș Negoiță a răspuns că da, ONG-urile vor putea accesa aceste informații. Până 
în prezent, aceste raportări nu erau publice, dar ele, mai mult ca sigur, vor deveni publice 
din acest moment, mai ales că finalizând recent din fonduri europene noul mecanism de 
monitorizare a SCAP, toate livrabilele din cadrul acestui proiect sunt publice, inclusiv 
rapoartele de monitorizare. 

Doamna Cendrine de Buggenoms, după ce a mulțumit reprezentantului SGG pentru 
prezentare, l-a rugat să prezinte care sunt prioritățile pentru anul următor pentru 
finalizarea implementării SCAP.  

Domnul Dragoș Negoiță s-a referit la două componente în cadrul SCAP.  

Prima este cea legată de întărirea mecanismului de coordonare a sistemului politicilor 
publice și a planificării strategice. În ceea ce privește partea de coordonare a strategiilor, 
lipsește corelarea dintre documentele care se realizează la nivelul ministerelor și 
planificarea și execuția bugetară. Pentru acest lucru trebuie schimbat modul de elaborare 
a bugetului României, să nu mai fie un buget anual, conform categoriilor clasice din buget 
și să fie un buget multianual, pe programe. Acest lucru înseamnă o schimbare radicală de 
mentalitate și de mod de lucru la nivelul administrației publice centrale. 

Un al doilea exemplu ar fi cu privire la o serie de măsuri concrete realizate pe pilonul de 
resurse umane. SGG are în implementare un proiect, măsuri aferente acestui proiect au 
fost deja introduse în codul administrativ referitoare la schimbarea modului de recrutare 
a funcționarilor publici în administrația publică din România. 

România se află în plin proces de standardizare, de elaborare a fișelor de post standard 
pentru fiecare funcție din administrația publică și, în paralel, se pregătește un nou sistem 
de concurs pentru acces în funcția publică. Aceste lucruri sunt menționate și în Codul 
Administrativ. Asta însemna că dacă lucrurile merg conform graficului propus și conform 
prevederilor din Codul Administrativ ar trebui ca, în 2020, să se organizeze primul concurs 
pilot național de acces în funcția publică, pe două categorii de funcții: funcționarii publici 
debutanți și înalții funcționari publici. În urma analizei rezultatelor acestui exercițiu de 
pilotare, să va extinde la nivel național acest concurs, începând cu anul 2021. 

Doamna Cendrine de Buggenoms a întrebat care sunt acțiunile cheie sau relevante care nu 
au fost demarate pentru ultimii doi piloni ai SCAP. 

Reprezentantul SGG a precizat că sunt două motive pentru care în anumite componente 
ale SCAP nu au fost demarate activități. În primul rând este vorba de modificările legislative 
importante legate nu neapărat de Codul Administrativ ci mai ales de modificarea 
Constituției, pentru organizarea administrativ teritorială, care este trecută în SCAP. 
Modificarea Constituției și a unor legi nu a fost realizată. Mai sunt întârzieri, dar nu 
esențiale, în ceea ce privește serviciile publice la nivel local, corelarea și coordonarea între 
diferitele unități administrativ teritoriale astfel încât să furnizeze servicii în comun. O 
chestiune complicată, care implică tot modificări legislative și modificări de abordare a 



 
 

 
www.poca.ro 

 

Pagina 3 din 11 
 

modului în care sunt furnizate serviciile publice la nivel local, pentru că acolo unde sunt 
comunități mici, ideal ar fi ca aceste comunități mici să lucreze împreună astfel încât să 
furnizeze, prin resurse umane și resurse financiare, servicii de mai bună calitate cetățenilor 
din zona respectivă. Acolo sunt pași importanți de făcut.  

 

Stadiul implementării măsurilor din Strategia pentru dezvoltarea sistemului judiciar și 
din planul său de acțiuni, modificările aduse la plan și măsurile ce necesită finanțare 
din POCA în perioada următoare   

Doamna Nicoleta Ivan, manager public în cadrul unității de management public din 
Ministerului Justiției, a prezentat Stadiul implementării măsurilor din Strategia pentru 
dezvoltarea sistemului judiciar și din planul său de acțiuni. Au fost prezentate elemente 
de context privind elaborarea strategiei și a planului de acțiuni, principalele modificări 
aduse planului de acțiuni, precum și rezultatele monitorizării pe fiecare măsură în parte. 
Printre măsurile ce necesită finanțare în perioada următoare, pentru Ministerul Justiției, 
au fost menționate: analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 
2020, analiza situației curente a arhivei pasive de la nivelul instanțelor de judecată, 
dezvoltarea sistemului ECRIS după finalizarea analizei ce este realizată în cadrul 
proiectului finanțat din POCA1. 

Doamna Cendrine de Buggenoms a mulțumit pentru informațiile privind numărul măsurilor 
și stadiul lor de realizare, precum și pentru informațiile privind proiectele finanțate din 
program și care contribuie la diversele direcții de acțiune. În plus, a menționat că este 
important ca stadiul SDSJ, ca și stadiul SCAP să fie prezentate în termeni de rezultate 
concrete, și dacă măsurile și-au atins rezultatele: s-a îmbunătățit eficiența sistemului, se 
vede o consolidare a integrității, s-a redus termenul de soluționare a dosarelor? POCA este 
un instrument de finanțare, dar este un instrument de finanțare nu numai pentru a oferi 
studii, metodologii, ci pentru a realiza un progres real în diferite domenii finanțate. La 
următoarea reuniune a Comitetului de Monitorizare, ar fi utilă o prezentare a celor 2 
strategii în acești termeni. 

Doamna Diana Popescu, reprezentatul Ministerului Justiției a menționat aceeași 
preocupare a ministerului pentru obținerea de rezultate concrete. POCA este un instrument 
alături de alte finanțări complementare, precum cele ale Băncii Mondiale, Programul de 
Cooperare Elvețiano-Român, Granturi Norvegiene și nu în ultimul rând bugetul de stat care 
toate contribuie la același obiectiv. Din perspectiva POCA proiectele finanțate sunt mari 
ca dimensiune și ca număr de actori implicați, procedurile de achiziție sunt complexe de 
aceea rezultate sunt așteptate abia în anii 2019-2020. De asemenea, doamna Popescu a 
menționat câteva contribuții importante ale proiectelor finanțate sau în curs de finanțare 
din program la: 

• Consolidarea managementului strategic la nivelul sistemului: prin proiectul finanțat 
din POCA instituțiile din sistem capătă instrumente, ce vor fi incluse în regulamentul 
de funcționare al grupului de lucru tehnic, ce vor sprijini o mai bună cooperare a 
actorilor din sistem, astfel încât deciziile să fie luate mai bine și resursele să fie 
utilizate mai eficient, 

 
1 Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS, cod 

SIPOCA 55 (cod SMIS 120068). 
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• Îmbunătățirea eficienței sistemului: analiza ECRIS, o analiză complexă care își 
propune să rescrie de la zero o aplicație importanță la nivelul sistemului judiciar, 
un proiect ambițios, cu o aplicație ce ar putea fi funcțională în instanță în anul 2022. 

Eficiența sistemului se poate vedea nu numai din rapoartele POCA, ci și din rapoartele 
privind starea justiției pe care CSM și factorii din sistem le pregătesc anual. Aceste rapoarte 
anuale pot arăta o dinamică a indicatorilor cu care sistemele de justiție funcționează, ele 
sunt raportate și în Justice Scoreboard și în CEPEJ (raportul realizat de Consiliul Europei). 
Deci lucrurile acestea se pot vedea ca dinamică și din alte rapoarte.  

Evaluarea realizată prin proiectul finanțat din POCA a fost la nivel de politici publice nu 
neapărat în zona de eficiență și pe date din sistem. Ministerul Justiției, în parteneriat cu 
instituțiile din sistem vor implementa un proiect prin care Banca Mondială va sprijini 
elaborarea strategiei post 2020 și a planului său de activități, proiect ce probabil va fi în 
implementare anul viitor. 

Doamna de Buggenoms a completat că ceea ce ar vrea să vadă în următorul Comitet de 
monitorizare ar fi progresul pe fiecare pilon (direcție) din SDSJ și SCAP din punct de vedere 
strategic și al politicilor și apoi ce contribuții au proiectele POCA, în termeni de rezultate. 
Este important și pentru că echipa pe care o coordonează este implicată în analiza CE din 
cadrul Semestrului European.  

În perioada următoare vor fi alte instrumente, chiar dacă un program similar POCA nu o să 
mai existe, spre exemplu Reform Delivery Tool, un instrument orientat către performanță. 
Pentru care un studiu, o metodologie nu sunt un scop în sine, ci rezultatele concrete 
obținute din finanțări, modul în care recomandările primite sunt utilizate.  

Există multe studii făcute, multe exprimând un punct de vedere extern sistemului 
administrației publice. Ministerele au diferite organisme-cheie, cunoștințe despre ceea ce 
se întâmplă cu adevărat și care este realitatea și ar trebui să fie implicate. De asemenea, 
o strategie nu ar trebui să fie efectuată de către un consultant extern, ar trebui să fie 
efectuată de către proprietar, de cel care ia decizii, de cel care urmărește implementarea 
lor îndeaproape.  

Doamna de Buggenoms a mai precizat că ar fi interesant să fie prezentate efectele pe care 
le produc cele 13 proiecte pentru sistem judiciar și cele 94 de proiecte care contribuie la 
realizarea măsurilor din SCAP. Ar fi de dorit ca pentru următoarea prezentare să fie incluse 
mai mult informații despre progresele efective în implementarea strategiilor, atât din 
punct de vedere a politicilor pe care le promovează, dar și din perspectiva contribuției 
proiectelor finanțate.   

Domnul Dragoș Negoiță a lansat o temă de discuție legată de instrumentele de finanțare 
care se termină și de instrumentele care vor veni pentru administrație publică. Începând 
cu 2022-2023, când se va termina implementarea tuturor proiectelor aflate în momentul 
de față în diferite stadii, administrația din România va beneficia de sprijin financiar într-o 
manieră diferită. Din această perspectivă, au fost întrebați repezentanții Comisiei 
europene cu privire la stadiul discuțiilor privind mecanismului Reform Delivery Tool. Există 
o diferență notabilă între componenta de asistență tehnică din cadrul Programului de 
Sprijin pentru Reforme Structurale și Reform Delivery Tool, despre care se discută la nivelul 
Comisiei Europene. Reformele structurale care vor beneficia de Reform Delivery Tool, nu 
se știe sub ce formă, vor fi corelate cu semestrul european și în ce măsură statele membre 
vor fi de acord să fie corelate cu semestrul european.  
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Doamna Cendrine de Buggenoms a precizat că se are în vedere înființarea la nivelul 
Comisiei Europene a unei direcții generale care să se ocupe de reforme structurale. De 
asemenea, resursele alocate instrumentului sunt destul de generoase, la fel și resursele 
alocate României. A reamintit participanților că acest instrument pune accentul pe 
obținerea de rezultate și acest lucru este în linie cu comentariile pe care le-a transmis 
până acum. Vor fi necesare rezultate concrete, vizibile pentru cetățeni și pentru mediul 
de afaceri.  

Doamna Carmen Dobrotă a subliniat că POCA, prin rezultatele obținute, a contribuit la 
definirea direcțiilor strategice, a politicilor care ulterior au stat/stau la baza investițiilor 
viitoare și de aceea este ar fi fost necesară continuarea unui astfel de program în România. 
De asemenea, a menționat că la următorul Comitet de Monitorizare vor fi prezentate 
concluziile rapoartelor de evaluare pe care le realizează AM POCA conform Planului de 
evaluare.  

 

Contribuția proiectelor finanțate de POCA la implementarea Recomandărilor de Țară 
(în contextul Semestrului European) - Ministerul Afacerilor Externe (MAE) 

Domnul Luca Radu, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe, a prezentat în 
continuare contribuția proiectelor finanțate din POCA la implementarea Recomandărilor 
specifice de Țară (în contextul Semestrului European). Astfel, au fost prezentate elemente 
de context privind Semestrul european (calendarul, procesul de realizare a analizei), 
contribuția programului (a proiectelor finanțate) la realizarea diverselor măsuri cuprinse 
în Programul Național de Reformă (PNR), precum și 3 proiecte prezentate din perspectiva 
rezultatelor așteptate, ca studii de caz. În concluzie, proiectele finanțate din POCA au un 
impact orizontal la nivelul PNR, unele aduc o contribuție directă la recomandările specifice 
de țară, iar intervenția din fonduri UE este utilă și necesară pentru realizarea obiectivelor 
din cadrul Semestrului European.    

Doamna Cendrine de Buggenoms a menționat că provocările principale care derivă din 
Semestrul European și recomandările specifice de țară sunt, cel puțin pentru Comisie, 
prioritățile pe care își propune să le sprijine, cărora să li se acorde o atenție specială și 
unde așteaptă să vadă implementate măsuri și rezultate semnificative. Comisia Europeană 
evaluează progresul efectiv înregistrat față de diferite recomandări specifice de țară. Încă 
mai sunt multe de făcut, spre exemplu schema venitului minim garantat care ar fi trebuit 
implementată, în 2016 sau 2017 și încă nu este implementată. Sunt purtate o serie de 
discuții pe tema recomandărilor specifice de țară ce vizează calitatea educației, educație 
incluzivă, și se constată că nu s-au înregistrat multe progrese, în ceea ce privește 
administrația publică,  predictabilitate în procesul decizional, decizii luate cu organizarea 
de consultări publice cu principalii actori implicați și realizarea de studii de impact din 
diferite perspective asupra măsurilor și propunerilor legislative.  

 

Prezentarea contribuției proiectelor Ministerului Educației Naționale la Programul 
Național de Reformă 

Domnul Valentin Popescu, reprezentantul Ministerul Educației și Cercetării, a prezentat 
contribuția proiectelor finanțate de POCA la implementarea Programul Național de 
Reformă.  

Doamna Cendrine De Buggenoms, analizând rezultatele PISA, comparând 2008 cu 2018 în 
ceea ce privește abandonul școlar, abilități de bază, angajabilitatea absolvenților de școli 
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profesionale, precizează că nu s-au înregistrat progrese, iar în anumite domenii chiar sunt 
regrese. Pentru învățământul terțiar, în ceea ce privește participarea, pentru un procent 
din studenți, având în vedere declinul demografic, se înregistrează o îmbunătățire, ceea 
ce înseamnă că, într-adevăr, sunt necesare reforme semnificative, iar acest aspect este 
puternic subliniat în raportul de țară și recomandările specifice de țară pentru viitor. Ar 
trebui făcută o analiză profundă a măsurilor necesare în sistemul de educație și a modului 
în care se poate reproiecta și regândi ceea ce s-a făcut, deoarece concluziile unei evaluări 
a rezultatelor obținute ca urmare a unei finanțări semnificative, aproximativ un miliard în 
ultimii ani nu a generat modificări structurale și livrabile concrete și nici rezultate vizibile 
în sistemul de educație, ceea ce reprezintă o situație complexă.  

Domnul Valentin Popescu a menționat că după modelul raportului de evaluare a 
programului „A doua șansă” să poată fi identificat care este impactul mai multor programe 
sociale, unele dintre ele care se desfășoară de mai mulți ani și care să conducă spre o mai 
bună gestionare și spre o proiectare mai clară și mai bine definită pentru perioada 
următoare. Ministerul Educației și Cercetării își îndreaptă atenția și către mediul academic, 
au fost contactate câteva universități pentru a le cere ca prin tezele de masterat, eventual 
de doctorat, să ajute MEN cu unele studii de impact sau cu evaluări care să spună exact pe 
programele sociale care ar fi recomandările. 

 

Stadiul implementării POCA la 01 noiembrie 2019 

Șeful AM POCA a descris, în continuare, Stadiul implementării POCA la 01 noiembrie 2019. 

 

Alte aspecte 

Următoarea reuniune a Comitetului de Monitorizare va fi organizată la începutul lunii mai 
2020. Urmează să se agreeze o dată cu Comisia Europeană, dar și cu celelalte Autorități de 
Management în funcție de data de desfășurare a celorlalte comitete de monitorizare. 

 

Concluziile reuniunii 

Doamna Cendrine de Buggenoms a apreciat că autoritatea de management lucrează cu 
profesionalism și încearcă să selecteze cu prioritate proiectele care au legătură cu 
reformele, încearcă să motiveze ministerele să utilizeze cât mai bine posibil finanțările și 
menține o monitorizare strânsă asupra livrabilelor și asigură legalitatea cheltuielilor.   

Dificultatea acestui tip de programe constă în faptul că depind pentru obținerea 
livrabilelor, de diverse ministere, iar dacă aceste ministere nu ating obiectivele, din 
diverse motive, atunci devin extrem de expuse.  

Reprezentanta Comisiei Europene a făcut un puternic apel la necesitatea ca aceste proiecte 
să progreseze, iar cheltuielile să fie transmise de urgență deoarece în caz contrar 
programul ar putea pierde din alocarea financiară și toată lumea va fi afectată.  

Pentru a putea acorda sprijin la nivel local, respectiv axa prioritară 2, trebuie finalizate 
proiectele, obținute rezultatele de către autoritățile centrale, respectiv de ministere, 
astfel încât să poate fi implementate la nivel local. Axa prioritară 2 depinde într-o mare 
măsură de finalizarea axei prioritare 1, contractarea este doar o primă etapă. Studiile, 
lucrările trebuie finalizate, iar ministerele trebuie să se asigure că sunt definite politicile 
publice, că instrumentele sunt disponibile pentru implementare la nivel local, din motive 
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de consecvență, de monitorizare și pentru a sprijini autoritățile locale care, nu au 
experiența necesară în domeniile respective, au nevoie de instrumente și, totodată, din 
motive de eficiență a costurilor, n-ar fi deloc recomandat ca fiecare dintre ele să inventeze 
sau să reinventeze reguli, și în niciun caz în ceea ce privește fondurile europene pentru că 
asta înseamnă corecții financiare ulterior.  

În continuare a fost făcut un apel către membrii comitetului de monitorizare pentru a  
sprijini, a face recomandări și a ajuta autoritatea de management, iar ministerele pe care 
le reprezintă să implementeze la timp proiectele contractate și să furnizeze ceea ce este 
necesar. 

În incheiere, mulțumind tuturor participanților la reuniunea CM POCA, doamna de 
Buggenoms a dorit să sublinieze că este mulțumită de activitatea autorității de 
management care a sunat zilnic beneficiarii anticipând că ar putea fi niște transferuri 
semnificative de fonduri de la alte programe care nu și-au atins cadrele de performanță 
sau pentru care se preconizează că nu vor atinge indicatorii de program planificați, și care 
încearcă într-un mod pro-activ să asigure buna utilizare a fondurilor ce urmează să vină. 
Așadar, cu toții trebuie să recunoaștem aceste aspecte, dar totodată să și contribuim cu 
toții, astfel încât anul acesta și în viitor să realizăm împreună cât mai multe lucruri și cât 
mai bine posibil.  

Doamna Dobrotă a încheiat făcând un apel la membrii CM să sprijine AM POCA să finalizeze 
anul cu bine, ca beneficiarii să transmită spre analiză toate cheltuielile efectuate astfel 
încât efortul realizat până acum, atât de beneficiari cât și de autoritatea de management, 
să se reflecte și în cheltuielile făcute.  

Nota Secretariat tehnic: Toate prezentările făcute în cadrul reuniunii CM POCA de către 
reprezentanții AM POCA, SGG, MLPDA, MJ, MAE si MEN vor fi transmise prin email tuturor 
membrilor și observatorilor Comitetului de Monitorizare. 

 

Documente anexate: 

− Anexa 1: Lista membrilor CM participanți la reuniune, 

− Anexa 2: Sinteza deciziilor. 
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Anexa 1 

 

LISTA MEMBRILOR CM PARTICIPANȚI LA REUNIUNEA COMITETULUI DE MONITORIZARE A 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 DIN DATA DE 

28.11.2019 

 

 

Președinte 

Carmen-Elena DOBROTĂ - șef al Autorității de management pentru POCA 

 

Nr. 
crt. 

Nume  

 

Instituția reprezentată Calitatea în CM 

1. Steluța BULĂCEANU MLPDA, Direcția Generală Programe 
Europene Capacitatea 
Administrativă 

Membru titular 

2. Elena CRÂNGAŞU MLPDA, Direcția Generală 
Programul Operațional Regional 

Membru supleant 

3. Simona VASILE MLPDA – Direcția Generală 
Cooperare Teritorială Europeană 

Membru supleant 

4. Sorin SOLOMON MLPDA – Direcția Generală 
Administrație Publică 

Membru titular 

5. Elena BURILĂ Ministerul Fondurilor Europene, 
Direcția Generală Programare, și 
Coordonare Sistem  

Delegat (mandat) 

6. Doina CAROL Ministerul Fondurilor Europene, 
Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

Delegat (mandat) 

7. Cristina PĂTRĂȘCOIU Ministerul Fondurilor Europene, 
Direcția Generală Asistență Tehnică 
Programe Europene 

Membru supleant 

8. Lavinia NICULESCU Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici 

Membru titular 

9. Tania Gogancea 
VĂTĂȘOIU 

Agenția Națională pentru Achiziții 
Publice 

Membru supleant 

10. Diana Mihaela 
POPESCU  

Ministerul Justiţiei Membru titular  
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Nr. 
crt. 

Nume  

 

Instituția reprezentată Calitatea în CM 

11. Diana EPURE Consiliul Superior al Magistraturii Membru supleant 

12. Adrian GAVRILESCU Ministerul Public Membru supleant 

13. Mihaela GRIGORESCU Ministerul Finanţelor Publice Membru titular 

14. Ștefania ANDREESCU Ministerul Muncii și Protecției  
Sociale 

Membru titular 

15. Valentin POPESCU  Ministerul Educaţiei Naționale  Membru titular 

16. Mădălina TEODOR Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 

Membru supleant 

17. Dana GAFIȚIANU Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Membru titular 

18. Geani Cătălin NICA Ministerul Afacerilor Interne Membru titular 

19. Ruxandra POPOVICI  Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri 

Membru titular 

20. Dragoș NEGOIȚĂ Secretariatul General al Guvernului Membru titular 

21. Daniel BELINGHER Agenția Națională de Integritate Membru titular 

22. Elena FILIP Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții 

Membru titular 

23. Cătălina BARAN Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene din România 

Delegat (mandat) 

24. Adrian Miroiu LAMBA Asociaţia Comunelor din România Membru supleant 

25. Mirela TRIF Federația Națională a GAL-urilor din 
România 

Delegat (mandat) 

26. Loredana IONELE Asociația pentru Dezvoltare 
Intercomunitară ITI „Delta Dunării” 

Membru supleant 

27. Răzvan BORDEANU Alianța Natională a Sindicatelor 
Bugetarilor SED LEX 

Membru supleant 

28. Alexandra JOHARI Asociația Institutul pentru Politici 
Publice (IPP) 

Membru titular 
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Nr. 
crt. 

Nume  

 

Instituția reprezentată Calitatea în CM 

29. Andreea Roxana SUCIU Asociația Centrul pentru Politici 
Publice 

Membru titular 

30. Daniela VIȘOIANU Asociația C4C – Communication for 
Community 

Membru titular 

31. Tania-Ștefania 
ANDERSEN 

Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile 

Membru supleant 

32. Răzvan PAPUC Universitatea din București Membru titular 

33. Gheorghița DINCĂ Universitatea Transilvania din 
Brașov 

Membru titular 

34. Cendrine de 
BUGGENOMS 

Comisia Europeană Participant cu 
titlu consultativ 

35. Monika FEDEROWICZ Comisia Europeană Participant cu 
titlu consultativ 

36. Monica MERARIU Ministerul Fondurilor Europene – 
Direcția Generală Programe 
Europene Infrastructură Mare  

Observator 
supleant 

37. Lucia POPESCU Curtea de Conturi – Autoritatea de 
Audit 

Observator 
supleant 
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Anexa 2 

 

 

 

SINTEZA DECIZIILOR  

 

 

În cadrul celei de-a zecea reuniuni care a avut loc în data de 29.11.2019, la București, 
Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă a adoptat 
următoarele decizii: 

1. Decizia nr. 26 privind aprobarea minutei celei de-a noua reuniuni a Comitetului 
de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 din 
data de 23.05.2019. 
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