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AM POCA a organizat cel de-al optulea workshop privind
optimizarea implementării proiectelor finanțate din
POCA 2014-2020
Cel de-al optulea eveniment de tip workshop dedicat beneficiarilor Programului Operațional
Capacitate Administrativă s-a desfășurat marți, 13 aprilie 2021, începând cu ora 9:00, la hotelul Ibis
Styles Bucharest City Center din București.
Evenimentul a vizat creșterea performanței în activitatea de implementare a proiectelor POCA, prin
îmbunătățirea comunicării cu Autoritatea de Management și clarificarea aspectelor specifice, precum
și culegerea de recomandări în vederea optimizării activității pentru perioada următoare.
În cadrul evenimentului au fost abordate principalele aspecte urmărite de AM POCA în etapele
gestionării proiectului, caracterul aplicativ al evenimentului confirmându-se prin lucrul în echipe pe
tematici de interes, precum notificări, acte adiționale, cereri de rambursare sau achiziții publice.
La acest atelier au participat reprezentanți ai unor instituții precum: Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei, Casa Națională de Pensii Publice, Institutul Național de
Statistică, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, Secretariatul General al Guvernului, Agenția
Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului, Agenția Națională Anti-Doping, Agenția Națională pentru Achiziții Publice.
Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA)
derulează proiectul „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM
POCA”, cod MySMIS 122485, cod SIPOCA 38, iar una dintre activitățile majore ale proiectului o
reprezintă organizarea a 9 evenimente de tip ateliere de lucru (workshop) în București.
Organizarea atelierelor de lucru este monitorizată de către Societatea Academică din România, în
calitate de monitor social, în baza unui Pact de integritate, în cadrul unei inițiative DG Regio și
Transparency International pentru asigurarea transparenței către publicul larg cu privire la modul de
utilizare a fondurilor europene.
Ultimul workshop va avea loc în data de 15 aprilie 2021, în București, la Hotel Ibis Styles
Bucharest Center.
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