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RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 2020 

REZUMAT PENTRU CETĂȚENI 
 

Context general  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA) a fost aprobat de Comisia 

Europeană (CE) în data de 25.02.2015, modificat în data de 29.03.2017 (versiunea 2.1) și în 10.08.2020 

(versiunea 3.1) și în 14.12.2020 (versiunea 4.0). 

Suma alocată pentru program (versiunea 4.0) este de 563,58 mil. euro din Fondul Social European (FSE), 

din care POCA finanțează intervenții în cadrul a 3 axe prioritare. Detalii despre program regăsiți la 

adresa: http://poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/  

Programul sprijină în principal măsuri din Strategia pentru Consolidarea Administrației publice 2014-

2020. Dar în anumite domenii specifice, precum sistem judiciar sau măsuri anticorupție alte strategii 

orientează finanțarea din program, respectiv Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2014-2020 și 

Strategia Națională Anticorupție 2015-2020. În ceea ce privește măsurile de simplificare a procedurilor 

administrative aplicabile cetățenilor prioritățile sunt stabilite în Planul integrat de simplificare, iar 

acțiunile de simplificare pentru mediul de afaceri în Strategia privind Mai Buna Reglementare 2014-

2020. Programul, de asemenea, sprijină instituțiile publice să realizeze anumite activități mai bine, de 

exemplu achizițiile publice, recrutarea și evaluarea personalului, fundamentarea deciziilor. Și aceste 

activități se realizează în contextul unor alte strategii: Strategia națională în domeniul achizițiilor publice 

și Strategia pentru dezvoltarea funcției publice.   

În plus, în prima sa etapă, POCA a sprijinit și instituțiile publice care trebuiau să realizeze anumite 

măsuri astfel încât fondurile europene în România, pentru anumite domenii (de ex. situații de urgență, 

evaluare impactului asupra mediului, planul de investiții pentru cercetare), să poată fi folosite cât mai 

repede.  

Despre implementarea programului în 2020 

 

În anul 2020 au fost lansate 3 apeluri (în valoare de 29,55 mil euro) pentru sprijinirea unor măsuri de 

reformă la nivelul a 3 autorități ale administrației publice centrale, respectiv ANFP (IP18/2020), 

Ministerul Justiției (IP19/2020) și Ministerul Muncii (IP20), astfel : 

✓ Scopul IP18/2020 a fost acela de a sprijini Agenția Națională a Funcționarilor Publici în 

dezvoltarea sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și evidența 

personalului plătit din fonduri publice, pentru implementarea în sistem pilot a concursului 

național și pentru formarea personalului din instituțiile publice (de regulă personal din 

compartimentele de resurse umane) în ceea ce privește managementul de personal și dezvoltarea 

carierei în administrația publică, inclusiv pentru implementarea instrumentelor dezvoltate de 

ANFP prin proiectul cod SMIS 119957 (SIPOCA 136). 

✓ Apelul în care este sprijinit Ministrului Justiției este dedicat dezvoltării sistemului electronic de 

management al cauzelor ECRIS V. 

✓ Ministerul Muncii și Protecției Sociale este sprijinit (în IP20/2020) în dezvoltarea unui Cadru 

Strategic Integrat în domeniul protecției sociale și ocupării forței de muncă. 

 

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, au fost depuse 108 cereri de finanțare în cadrul apelurilor 

de proiecte CP13more/2019, CP13less/2019, IP17/2019, IP18/2020, IP19/2020 și IP20/2020, proiecte 

pentru care evaluarea, selecția și contractarea s-au efectuat exclusiv cu resurse interne ale AM POCA. 

http://poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163005
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163005
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164537
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181123
http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/Plan-simplificare-revizuit_29032017_CNCISCAP.doc
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163943
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163943
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/173379
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/181584
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La data de 1 ianuarie 2020, erau în curs de evaluare 11 proiecte, depuse în cadrul apelurilor de proiecte 

IP10/2018, IP13/2019, IP14/2019, IP17/2019, evaluare finalizată în cursul anului 2020, tot cu resursele 

interne AM POCA. Cele 119 proiecte au fost evaluate până la finalul anului 2020, 15 proiecte fiind 

declarate respinse și un număr de 104 proiecte declarate admise ca urmare a finalizării evaluării tehnice 

și financiare. În cursul anului 2020 s-au semnat 119 contracte de finanțare în valoare totală de 181,86 

mil. euro, astfel: 

✓ 39 contracte de finanțare semnate cu beneficiari din administrația publică centrală, în valoare 

totală eligibilă 137,17 mil. euro; 

✓ 80 contracte de finanțare semnate cu beneficiari din administrația publică locală, în valoare totală 

eligibilă de 44,69 mil. euro. 

 

Proiectele pe care AM POCA le-a aprobat pentru autoritățile publice centrale sprijină următoarele 

domenii de reformă: 

• Sistematizare și simplificare legislativă în domeniul calificărilor, 

• Simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale, 

• Strategia națională pentru implementarea performantă a politicilor familiale, 

• Stabilirea de Valori Limita de Emisie diferențiate (VLE) pentru apele uzate din surse industriale 

și agro-zootehnice din România, 

• Optimizarea Planului Național de Cancer, 

• Consolidarea capacității Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială de implementare 

prevederilor legislative din domeniul protecției sociale, 

• Dezvoltarea unor instrumentate de analiză și intervenție la nivel comunitar pentru perioada de 

programare 2021-2027, 

• Creșterea capacității administrative a MFP și a instituțiilor subordonate în vederea îmbunătățirii 

interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri pentru obținerea de servicii electronice extinse prin 

portalul ANAF, 

• Consolidarea capacității de reglementare, implementare, evaluare și derulare a activităților de 

soluționare alternativa a litigiilor desfășurate de entități aflate în coordonarea Ministerului 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Autorității Naționale pentru Protecția 

Consumatorilor, 

• Consolidarea cooperării dintre Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și 

structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, 

• Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 

2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității, 

• Dezvoltarea capacității Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind elaborarea politicilor 

și măsurilor naționale necesare în vederea respectării angajamentelor naționale de reducere a 

emisiilor de anumiți poluanți atmosferici până în anul 2030, 

• Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și 

asistență umanitară – instrument integrat RoAID: planificare, dezvoltare, implementare şi 

evaluare, 

• Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri în domeniul protecției 

consumatorilor, 

• Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural, 

• Instrumente pentru strategia națională privind educația continuă a adulților din România - Edu-

C-Ad, 

• Analiza funcțională și strategia de dezvoltare a sistemului judiciar post 2020 (ASJ), 

• Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din 

infracțiuni, 
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• Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete, 

• Îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul sistemului judiciar, 

• Întărirea capacității de procesare și analiză a datelor referitoare la criminalitatea organizată și 

creșterea capacității administrative a Ministerului Public. 

 

Lista de mai sus este cu titlu de exemplificare. Detalii privind obiectivele proiectelor semnate în anul 

2020 se găsesc în lista beneficiarilor, publicată pe site-ul oficial al programului: 

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

actualizată periodic.  

 

Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari și validate de AM POCA sunt de 215,82 mil. euro, 

reprezentând 32,15% din alocarea programului, iar cheltuielile certificate de ACP sunt de 215,18  mil 

euro. Sumele rambursate de CE, până la finalul anului 2020, erau de 161,82 mil. euro, reprezentând un 

grad de absorbție a fondurilor UE alocate programului de 28,71%. 

 

La sfârșitul anului 2020, gradul de îndeplinire a indicatorilor de realizare specifici de program era de 

44%, iar al celor de rezultat specifici de program era de 19%. Prin proiectele aflate în implementare, 

precum si cele care sunt în proces de evaluare sau contractare, se așteaptă un grad de atingere al 

indicatorilor specifici de program este de peste 85%.  

 

La finalul anului 2020, valoarea contractelor încheiate în cadrul axei prioritare 1 reprezintă 145% din 

alocarea totală a axei. Sumele rambursate de AM către beneficiari reprezintă 138,70 mil. euro din 

alocarea FSE, iar absorbția efectivă este de 34,19% din valoarea fondurile FSE. Indicatorii aferenți 

acestei axe sunt atinși în proporție de 47,36% (indicatorii cu un grad de realizare de peste 85%). Estimăm 

ca prin implementarea proiectelor gradul de realizare al indicatorilor la finele anului 2023 să fie de peste 

95%.  

 

A fost contractată 85,3% din valoarea totală alocată axei prioritare 2, la finalul anului 2020. Sumele 

rambursate către beneficiari de AM reprezintă 37,75 mil. euro din alocarea FSE, iar absorbția efectivă 

este de 17,42%. Indicatorii de realizare ai acestei axe sunt atinși în proporție de 40% (adică au un grad 

de realizare de peste 85%). Prin lansarea apelurilor CP14 si CP15, estimăm o creștere a gradului de 

realizare a indicatorilor la finele anului 2023 de peste 90%. 

 

La axei prioritare 3 au fost realizate plăți în valoare de 13,66 mil. euro reprezentând o absorbție efectivă 

de 30,89% din alocarea financiară. 

 

Raportul anual de implementare detaliază progresul înregistrat în implementarea programului și este 

disponibil la http://poca.ro/monitorizare-program/raport-anual-de-implementare/.   

http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
http://poca.ro/monitorizare-program/raport-anual-de-implementare/

