
 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE 
ȘI ADMINISTRAȚIEI 

 

COMITETUL DE MONITORIZARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 2014-2020 

 

DECIZIE 

Nr. 30 din  20.05.2021 

 

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

data de 07.12.2020 

 

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, 

Ținând cont de 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 07 decembrie 2020, 
document cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

 

PREŞEDINTE CM POCA, 

 

Anicuța-Aura TRĂISTARU 

 

Director General 
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MINUTA 

 

REUNIUNII COMITETULUI DE MONITORIZARE A 

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020  

(CM POCA) 

 

7 decembrie 2020, în sistem videoconferință 

(pe platforma Zoom) 

 

 

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

Doamna TRĂISTARU a  mulțumit participanților pentru prezență și a reamintit regulile de 
desfășurare a reuniunii, făcând câteva precizări privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale participanților.  

Domnul Jeroen JUTTE, șeful Unității România, Bulgaria din cadrul Direcției Generale 
Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) a mulțumit Autorității de management și 
celorlaltor autorități din România care contribuie la bunul mers al programului. A 
menționat că programul are un rol important în asigurarea bunăstării cetățenilor și 
mediului de afaceri, fie că este vorba despre investiții în sistem judiciar, fie despre 
simplificarea accesului la servicii publice pentru aceștia. De asemenea, a apreciat 
continuarea reformelor în diversele domenii în această perioadă dificilă, când modul de 
lucru a suferit schimbări (de la munca la sediul instituției, la munca la domiciliu) și într-o 
perioadă în care unele familii sunt greu încercate. A mulțumit din partea Comisiei 
Europene pentru toate eforutle depuse de Autoritatea de management și de beneficiarii 
programului. Totodată, a reamintit că până la finalul programului mai sunt câțiva ani și 
că este important să fie contractate toate fondurile puse la dispoziție, fiind continuat 
ritmul de implementare.     

Aprobarea minutei reuniunii CM POCA din data de 28 noiembrie 2019 

Membrii CM prezenți la reuniune au aprobat agenda zilei și minuta reuniunii anterioare 
din data de 28 noiembrie 2019. 

Stadiul implementării POCA la 06 noiembrie 2020 

Șeful AM POCA a prezentat, în continuare, stadiul implementării POCA la 06 noiembrie 
2020. Principalele date privind stadiul implementării prezentate în reuniune sunt: 
valoarea totală eligibilă a apelurilor lansate este de 193,64% din valoarea alocată 
programului, iar valoarea eligibilă contractată de 110,58%. S-au făcut plăți către 
beneficiari în valoare de 167,17 milioane euro. Sunt încă în proces de contractare 
proiecte în valoare de 20,78 milioane euro. 

Doamna Cristina COSTINESCU, Team Leader Romania, din cadrul DG EMPL, a multumit 
pentru prezentarea extinsă privind stadiul programului, a reamintit despre modalitatea 
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proactivă de lucru a Autorității de management, fapt ce se reflectă și în rezultatele 
programului, în modul în care este asigurată sinergia cu alte intervenții dar și pregătirea 
pentru următoarea perioadă de programare. A remarcat un progres bun al axei prioritare 
1, dar și dificultățile aferente axei prioritare 2, în special pentru autoritățile publice 
locale și a subliniat că este necesară accelerarea implementării, chiar și în aceste condiții 
dificile.  

Domnul JUTTE a reamintit necesitatea ca munca de pregătire făcută în diversele domenii 
finanțate prin program să fie continuată cu reformele în sine în perioada următoare, 
efortul de implementare fiind necesar să continue până la finalul programului.  

De asemenea, a încurajat toți beneficiarii programului să transmită către AM POCA plățile 
realizate, astfel încât să fie evitată dezangajarea fondurior la nivelul programului. 

În plus a invitat la reflecție și la regândirea sprijinului pentru autoritățile locale, astfel 
încât fondurile programului să poată fi, în continuare, accesibile acestora.   

Prezentare privind sprijinul oferit prin POCA pentru domeniul urbanism    

Intervențiile sprijinite prin POCA pentru domeniul ubanism au fost prezentate de doamna 
Anca GINAVAR și de domnul Liviu BĂILEȘTEANU, directori în cadrul Direcției Generale 
Dezvoltare Regională și Infrastructură, din Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației. Au fost prezentate 5 proiecte finanțate prin program din perspectiva 
efectelor anticipate în domeniul menționat. Printre acestea se numără:   

• politica urbană națională,  

• instrumente de evaluare a impactului teritorial al politicilor, 

• strategia națională de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării 
parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și 
private, și transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de 
eficiență energetică și decarbonat până în anul 2050,  

• strategia națională de reducere a riscului seismic,  

• sistem de monitorizare a performanțelor clădirilor,  

• programul de investiții pentru reducerea riscului seismic a clădirilor publice și 
private, 

• codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor,  

• realizarea de ghiduri și proceduri simplificate, bazate pe digitalizare, pentru 
autorități locale, 

• program standardizat de formare a autorităților locale din domeniul urbanismului 
și construcțiilor, 

• actualizarea corpusului de reglementări tehnice în construcții, inclusiv elaborarea 
de reglementări pentru NZEB, BIM, radon, calitatea aerului.  

Prezentare privind sprijinul oferit prin POCA pentru domeniul drepturilor copilului și 
persoanelor cu dizabilități 

Doamna Mădălina TURZA, președinta Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) a prezentat intervențiile sprijinite prin 
program pentru domeniile drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități, în număr de 5, 
principalele rezultate enumerate fiind: 



 
 

 
www.poca.ro 

 

Pagina 3 din 9 
 

• Raport descriptiv de diagnoză a centrelor de plasament, 

• Plan de prioritizare a închiderii centrelor de plasament pe bază de criterii clare și 
obiective, ținând cont de nevoile copiilor și de stadiul actual al dezvoltării 
serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, 

• Studiu de diagnoză a copiilor din centre, 

• Hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din 
centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul ce a 
fost în sistem/pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare), 

• Hartă a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (ex. asistență maternală, 
plasament) dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția 
copilului, 

• Metodologie unitară la nivel național care să stea la baza elaborării planurilor 
individuale de închidere a centrelor, 

• Metodologie unitară de elaborare a planurilor de dezvoltare a serviciilor de 
prevenire în comunitățile sursă din mediul rural, 

• Instrument de monitorizare și evaluare a stadiului asigurării tranziției de la 
îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate, 

• Platformă online de colectare și prezentare a stadiului tranziției de la îngrijirea în 
instituții la îngrijirea în comunitate, 

• 2 rapoarte de monitorizare a stadiului tranziției de la îngrijirea în instituții la 
îngrijirea în comunitate, 

• Politică publică pentru îmbunătățirea și diversificarea serviciilor alternative la 
îngrijirea în instituții, 

• Studiu privind stadiul asigurării tranziției de la îngrijirea în instituții la îngrijirea în 
comunitate, 

• Politică publică privind îmbunătățirea și diversificarea serviciilor destinate 
prevenirii separării copilului de familie, 

• Ghid practic de modele alternative de dezvoltare a activității de prevenire a 
separării copilului de familie, 

• 100 de planuri de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de 
familie, 

• Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027, 

• Mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei naționale privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027, 

• Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile publice centrale în utilizarea 
instrumentelor de lucru şi standardelor realizate în cadrul proiectului, pentru 
asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, 

• Propunere de politici publice pentru prevenirea instituționalizării, 

• Instrumente de monitorizare și control a standardelor în domeniul serviciilor 
sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, 
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• Legislație sistematizată și simplificată în sistemul de evaluare a dizabilității. 

Domnul JUTTE a mulțumit doamnei TURZA pentru prezentare și a recunoscut eforturile și 
complexitatea domeniilor finanțate. A reiterat sprijinul CE în ceea ce privește reducerea 
sărăciei, dezinstituționalizării și sprijunul pentru persoanele cu dizabilități și activitatea 
agenției și a instituțiilor din România din aceste domenii.  

Doamna Lavinia NICULESCU, reprezentanta Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din 
România, a mulțumit vorbitorilor pentru prezentări. De asemenea, a rugat beneficiarii să 
facă publice livrabilele realizate pe parcusul implementării proiectelor, să le transmită 
către AM POCA pentru a fi disemintate, acesta fiind documente importante pentru toți 
actorii din sistem.  

Și-a exprimat speranța că instituțiile din România vor reuși, până la finalizarea 
programului să-și consolideze capacitatea administrative, mai ales că un program similar 
nu va mai fi finanțat din fonduri europene, și a exemplificat necesitatea de a consolida 
comunicarea între organizații, de a fi create rețele de multiplicatori de informații, de 
specialiști care să capitalizeze rezultatele realizate prin PODCA și POCA și care să sprijine 
trecerea de la finanțarea acestor domenii din fonduri europene către fonduri naționale. 

Doamna COSTINESCU a întrebat despre sursele de finanțare pentru planurile propuse de 
ANDPDCA, naționale și europene, și și-a exprimat speranța ca nevoile identificate să fie 
clar exprimate în viitoarele programe operaționale.  

Doamna TURZA a menționat că pe lângă resursele financiare necesare există și 
mecanismele care să permită implementarea lor și angajamentul Guvernului României 
pentru implementarea măsurilor necesare.     

Alte aspecte 

Următoarea reuniune a Comitetului de Monitorizare va fi organizată la sfârșitul lunii mai – 
începutul lunii iunie 2021. 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 TRĂISTARU a mulțumit participanților și vorbitorilor pentru participarea la 
reuniune și a rugat membrii CM să transmită colegilor lor din echipele de proiect 
rugămintea de a transmite cererile de rambursare în termenul agreat cu AM POCA.    
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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 

07.12.2020 

 

 

Președinte 

Anicuța TRĂISTARU - șef al Autorității de management pentru POCA 

 

Nr. 
crt. 

Nume  

 

Instituția reprezentată Calitatea în CM 

1. Roxana CHIȚU 

 

MLPDA, Direcția Generală Programe 
Europene Capacitatea 
Administrativă 

Membru supleant 

2. Elena CRÂNGAŞU MLPDA, Direcția Generală 
Programul Operațional Regional 

Membru supleant 

3. Simona VASILE MLPDA – Direcția Generală 
Cooperare Teritorială Europeană 

Membru supleant 

4. Mihaela RĂDUCAN 

 

Ministerul Fondurilor Europene, 
Direcția Generală Programare, și 
Coordonare Sistem  

Membru supleant 

5. Gabriela DOBRE 

 

Ministerul Fondurilor Europene, 
Direcția Generală Programe 
Europene Capital Uman 

Delegat (mandat) 

6. Cristina PĂTRĂȘCOIU 

 

Ministerul Fondurilor Europene, 
Direcția Generală Asistență Tehnică 
Programe Europene 

Membru supleant 

7. Lavinia NICULESCU Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici 

Membru titular 

8. Diana Mihaela 
POPESCU  

Ministerul Justiţiei Membru titular  

9. Maria PETRE  Consiliul Superior al Magistraturii Delegat (mandat) 

10. Lavinia ȚĂRANU Ministerul Public Membru titular 

11. Mihaela GRIGORESCU Ministerul Finanţelor Publice Membru titular 
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Nr. 
crt. 

Nume  

 

Instituția reprezentată Calitatea în CM 

12. Ștefania ANDREESCU Ministerul Muncii și Protecției  
Sociale 

Membru titular 

13. Valentin POPESCU  Ministerul Educaţiei Naționale  Membru supleant 

14. Mădălina TEODOR Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor 

Membru supleant 

15. Dana GAFIȚIANU Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale 

Membru titular 

16. Marisanda PÎRÎIANU Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor 

Membru titular 

17. Roxana-Elena MIHAI Ministerul Afacerilor Interne Membru titular 

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

Membru titular 

19. Dragoș NEGOIȚĂ Secretariatul General al Guvernului Membru titular 

20. Daniel BELINGHER Agenția Națională de Integritate Membru titular 

21. Cristina Maria VLAD  Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării 

Membru titular 

22. Vasile POHAȚĂ Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Copii și Adopții 

Membru supleant 

23. Constantin MITACHE Asociaţia Municipiilor din România Membru titular 

24. Alexandru POTOR Federația Națională a GAL-urilor 
din România 

Membru titular 

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

Membru supleant 

26. Ionela IOV Alianța Natională a Sindicatelor 
Bugetarilor SED LEX 

Membru titular 

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

Membru titular 

28. Balogh Martin Asociația Centrul pentru Politici 
Publice 

Membru supleant 
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Nr. 
crt. 

Nume  

 

Instituția reprezentată Calitatea în CM 

29. Tania-Ștefania 
ANDERSEN 

Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile 

Membru supleant 

30. Maria Letiția 
ANDRONIC 

Universitatea Transilvania din 
Brașov 

Membru supleant 

31. Jeroen JUTTE Comisia Europeană Participant cu 
titlu consultativ 

32. Stanislav RANGUELOV Comisia Europeană Participant cu 
titlu consultativ 

33. Cristiana Costinescu Comisia Europeană Participant cu 
titlu consultativ 

34. Monika FEDEROWICZ Comisia Europeană Participant cu 
titlu consultativ 

35. Gabriel POPA  Institutul Naţional de Statistică Observator titular 

36. Luciana TOJESCHI Curtea de Conturi – Autoritatea de 
Audit 

Observator 
supleant 

37. Lucica CRĂCIUN Ministerul Finanţelor Publice - 
Autoritatea de Certificare și Plată 

Observator titular 
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Anexa 2 

 

 

 

SINTEZA DECIZIILOR  

 

 

În cadrul celei de-a zecea reuniuni care a avut loc în data de 07.12.2020, Comitetul de 
Monitorizare a Programului Operaţional Capacitate Administrativă a adoptat următoarele 
decizii: 

1. Decizia nr. 29 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. 
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