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POCA – alocare financiară
• Alocare totală: 671,29 mil. euro (ESF 563,58 mil. euro),
din care:
• Axa prioritară 1: 61,83%
• Axa prioritară 2: 31,30%
• Axa prioritară 3: 6,87%
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Progrese în implementarea POCA
•
•
•
•
•
•

Valoarea totală eligibilă lansată: 1.302,02 mil. euro
Rata de lansare: 193,96%
Valoare eligibilă contractată: 800,21 mil. euro
Rata de contractare la valoarea alocată programului: 119,20%
Valoare proiecte în evaluare: 11,33 mil. euro
Plăți efectuate către beneficiari: 221,03 mil. euro
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POCA – domenii finanțate
Axa prioritară 1:
• Planificarea strategică și bugetarea pe programe (la nivel central)
• Sisteme și instrumente de management (CAF, ISO, BSC, etc.) (la nivel central)
• Politici publice și calitatea reglementărilor (la nivel central)
• Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni
și mediul de afaceri (la nivel central)
• Managementul resurselor umane din administrația publică
• Eficiența sistemului judiciar
• Sistemul național de achiziții publice
• Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
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Progresul la nivelul axei prioritare 1
• Rata lansărilor: 209,54%, în cadrul a 18 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
• 4 apeluri OS 1.4: sistemul de achiziții publice

• Rată de contractare (la valoarea alocată a axei): 142,34%
• Plăți către beneficiari: 151,95 mil. euro
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POCA – domenii finanțate
Axa prioritară 2:
• Planificare strategică financiară (la nivel local)
• Sisteme și instrumente de management (CAF, ISO, BSC, etc.) (la nivel local)
• Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru
cetățeni (la nivel local)
• Măsuri pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali
• Transparență și integritate la nivelul administrației
• Transparența și calitatea sistemului judiciar
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Progresul la nivelul axei prioritare 2
• Rata lansărilor: 187,15%, în cadrul a 26 apeluri
• 12 apeluri OS 2.1: planificare strategica, fundamentare deciziei la nivel local, managementul
calitatii, simplificare și debirocratizare pentru mediul de afaceri și cetateni
• 9 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): 81,03%
• Valoare proiecte în evaluare: 11,33 mil euro
• Plăți către beneficiari: 55,72 mil. euro
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POCA – domenii finanțate
Axa prioritară 3:
• Asistență tehnică pentru AM POCA:
• Consolidarea capacității administrative a AM POCA (expertiză externă, studii
și analize, alte servicii, echipamente)
• Activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA (evenimente
de formare și informare pentru beneficiari și potențiali beneficiari, studii
privind percepția POCA)

www.poca.ro

Progresul la nivelul axei prioritare 3
• Rată de contractare (la valoarea alocată a axei): 84,91%
• Plăți către beneficiari: 13,36 mil. euro

www.poca.ro

Evenimente pentru beneficiari
• Martie-aprilie 2021: 9 evenimente de tip workshop, destinate
beneficiarilor din autoritățile administrației publice centrale, pe tema
optimizării implementării proiectelor finanțate din POCA
• Septembrie 2021 (estimat): 9 sesiuni de formare pentru beneficiarii
POCA
• Contractele de achiziție ale AM POCA privind activitățile de
comunicare sunt monitorizate de Societatea Academică din România
în cadrul unui Pact de integritate
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Percepția asupra POCA
• Studii privind percepția beneficiarilor, potențialilor beneficiari și
publicului larg cu privire la AM POCA, pentru anul 2021
• Rezultatele preliminare indică:
• Gradul de satisfacție a beneficiarilor privind sprijinul oferit de AM POCA:
96%, fiind depășit procentul de 95% înregistrat în 2020 și ținta de 85%
propusă pentru anul 2023
• Gradul de conștientizare a potențialilor beneficiari privind POCA: 61%,
fiind depășit procentul de 58% înregistrat în 2020 și ținta de 60% propusă
pentru anul 2023
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Evenimentul anual de informare 2021
• Proiecte POCA în sprijinul cetățenilor
• Proiectele: mai multe domenii, atât la nivel central cât și la nivel local
• Politici publice/ Proiecte naționale cu implicații la nivelul sistemului (OS 1.1)
• Sistem judiciar (OS 2.3) - proiecte care asigură o comunicare și o deschidere
îmbunătățită către cetățeni
• Simplificare la nivel local (OS 2.1) – proiecte cu impact la nivelul unor
comunități
• Asociație profesionale cu activitate în domeniul justiției (OS 2.3) – proiecte cu
impact asupra unor grupuri vulnerabile și modele de comunicare între diverse
instituții/baze de date
www.poca.ro

Vă mulțumim!
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
AM POCA
Tel: 021.310.40.60 Fax: 021.310.40.61
Email: amdca@poca.ro
www.poca.ro
Twitter:@POCA_2014_2020

Facebook.com/POCA20142020
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