
INFO POCA—Nr.9 
Contracte 

semnate: 583 

Valoare totală 

eligibilă: 804,6 
milioane euro  

  

Stadiul implementării programului 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 261 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 593 270 194.81 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 319 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 171 833 202.52 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 39 560 304.34 euro. 

    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/ 

 Situația actualizată privind plățile către beneficiari, stadiul actualizat 

al achizițiilor derulate de către beneficiarii POCA, precum și lista  
actualizată a operațiunilor selectate și finanțate în cadrul POCA se      
regăsesc la următoarele adrese: 

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

http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-
finantate/ 

• Lista actualizată periodic a răspunsurilor la întrebările frecvente    

primite în cadrul Cererii de Proiecte CP14/2021 (Consolidarea         
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în           
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, atât pentru regiunea 
mai dezvoltată B-IF, cât și pentru regiunile mai puțin dezvoltate) se   
regăsește la următorul link:  

http://www.poca.ro/intrebari-frecvente/intrebari-frecvente/ 

 Respectarea măsurilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor       

finanțate  din POCA reprezintă  un  element  important  pentru  a 
identifica sursa de finanțare, conform dispozițiilor regulamentelor     
europene. Aplicarea indicațiilor tehnice din MIV POCA, versiunea augusd 
2018 este obligatorie, nerespectarea acestora determinând diminuarea 
sumelor solicitate la rambursare aferente activităților de informare și 
comunicare.  

http://www.poca.ro/cadru-strategic/in-atentia-beneficiarilor-poca-
respectarea-masurilor-de-identitate-vizuala/ 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin          

Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate     
Administrativă (AM POCA), a lansat în data de  23 februarie 2021, 
spre consultare publică (până la data de 5 martie 2021, ora 14:30) în      
cadrul Obiectivului Specific 2.2: Creșterea     transparenței, eticii și  
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Ghidul         
solicitantului pentru CP 15/2021 (Sprijinirea măsurilor referitoare la 
prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale 

pentru regiunea mai dezvoltată B-IF, precum și pentru regiunile mai puțin    

dezvoltate). 

http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-

pentru-cp-15-2021-mysmis-poca-923-2-2-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/ 

http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-
solicitantului-pentru-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-
putin-dezvoltate/ 

Noutăți februarie 2021! 


