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Scurt rezumat al programului (I)

• 671,29 mil. euro (ESF 563,58 mil. euro)

• 3 axe prioritare (2 pentru administrație publică și sistem judiciar, 1 axă de
asistență tehnică pentru program)

• Beneficiari: ministere, autorități autonome, municipii, județe, ONG-uri și
parteneri sociali, universități
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Scurt rezumat al programului (II)
AP 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente

4 obiective specifice - 415,03 mil. euro (61,83% din alocare)

• OS 1.1 autorități centrale (planificare strategică și programare bugetară,
managementul calității, evaluări impact/fundamentare politici publice,
sistematizare legislație, simplificare proceduri administrative),
metode/instrumente pentru dezvoltare la nivel local, capacitate ONG/politici
publice alternative

• OS 1.2 resurse umane

• OS 1.3 sistem judiciar (eficiența)

• OS 1.4 achiziții publice
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Scurt rezumat al programului (IV)
AP 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

3 obiective specifice - 210,08 mil. euro (31,30% din alocare)

• OS 2.1 autorități locale
• fundamentare decizii și planificare strategică la nivel local
• managementul calității la nivel local
• simplificare proceduri administrative la nivel local
• parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale

• OS 2.2 transparență, date deschise și anticorupție

• OS 2.3 sistem judiciar (acces, calitate)
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Progrese în implementarea POCA

• Valoarea totală eligibilă lansată: 1.301,74 mil. euro

• Rata de lansare: 193,92%

• Valoare eligibilă contractată: 749,90 mil. euro

• Rata de contractare la valoarea alocată programului: 111,71%

• Proiecte contractate: 568

• Plăți efectuate către beneficiari: 173,57 mil. euro
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Progresul la nivelul axei prioritare 1
• Rata lansărilor: 211,02%, în cadrul a 17 apeluri

• 9 apeluri OS 1.1: planificare strategică, fundamentare decizii, managementul calității, 
sistematizare legislație, debirocratizare pentru mediul de afaceri și cetățeni 

• 3 apeluri OS 1.2: sistem unitar de politici de resurse umane

• 2 apeluri OS 1.3: capacitate instituțională instituții din sistem judiciar

• 3 apeluri OS 1.4: sistemul de achiziții publice

• Rată de contractare (la valoarea alocată a axei): 135,37%

• Proiecte contractate: 247, în valoare totală eligibilă de 561,85 mil euro

• Plăți către beneficiari: 123,11 mil. euro
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Progresul la nivelul axei prioritare 2
• Rata lansărilor:  183,91%, în cadrul a 22 apeluri

• 10 apeluri OS 2.1: planificare strategica, fundamentare deciziei la nivel local, managementul 
calitatii, simplificare și debirocratizare pentru mediul de afaceri și cetateni

• 7 apeluri OS 2.2: transparență, etică integritate și anticorupție

• 5 apeluri OS 2.3: eficiență și acces sistem judiciar

• Rată de contractare (la valoarea alocată a axei): 70,67%

• Proiecte contractate: 318, în valoare totală eligibilă de 148,47 mil euro

• Plăți către beneficiari: 38,07 mil. euro
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Progresul la nivelul axei prioritare 3
• Rată de contractare (la valoarea alocată a axei): 85,71%

• Plăți către beneficiari: 12,39 mil. euro
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Informații privind stadiul dezangajării
• Regula N+3: nivelul de dezangajare pentru anul 2020: 55.898.706,27 euro

• Aplicații de plată transmise la CE: 27.313.481,84 euro (12 noiembrie 2020)

• Declarație de cheltuieli în verificare la ACP: 5.663.682,19 euro

• Riscul de dezangajare scade la 21.847.064,84 euro (declarații de plată deja 
transmise + aplicare top-up)

• Estimare declarație de cheltuieli 10 decembrie 2020: 15.230.940 euro

• Evitarea riscului de dezangajare:  încă 6.616.703 euro în 28 decembrie 2020

• CR estimate a fi depuse de beneficiari: 39.356.178,64 euro
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Măsuri de informare și publicitate (I)
• În a doua jumătate a anului am intensificat utilizarea Twitter POCA

(@POCA_2014_2020) și Facebook.com/POCA20142020
• 3 sesiuni de formare pentru beneficiarii POCA din București
• 4 ateliere de lucru online pe teme privind informarea și publicitatea

proiectelor POCA
• 2 studii privind percepția beneficiarilor, potențialilor beneficiari și publicului

larg
• Gradul de satisfacție a beneficiarilor privind sprijinul oferit de AM POCA:

95%, fiind depășită ținta de 85% propusă pentru anul 2023
• Gradul de conștientizare a potențialilor beneficiari privind POCA: 58%,

fiind constatată o creștere de 12% în 6 ani, fiind posibilă depășirea țintei
de 60% stabilită pentru anul 2023
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Planul de evaluare POCA 
• A fost finalizat primul exercițiu de evaluare a POCA, pe 9 teme grupate în jurul

obiectivelor specifice ale programului – rapoartele sunt disponibile pe site-ul
programului în secțiunea Evaluare program

• Obiectivul evaluărilor: de a analiza eficiența, eficacitatea și impactul utilizării
resurselor FSE prin program

• Cel de-a doilea exercițiu de evaluare va conține date actualizate la nivelul
anului 2020 cu privire la proiectele finanțate din POCA și va fi finalizat în luna
martie 2021
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Vă mulțumim! 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

AM POCA

Tel: 021.310.40.60 Fax: 021.310.40.61

Email: amdca@poca.ro
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Twitter:@POCA_2014_2020

Facebook.com/POCA20142020
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