
INFO POCA—Nr.16 

Contracte 
semnate: 587 

Valoare totală 

eligibilă: 795,2 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 587.290.055,18 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 319 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 168.822.459,14 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de  39.093.691,10 euro. 

CONTACT 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020,  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 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 plăților către beneficiarii Programului Operațional Capacitate               

Administrativă 2014-2020, actualizată la data de 28 septembrie 2021: 

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

*********************************************************************************************************** 

 Rezultatele și livrabilele aferente unor proiecte implementate și finanțate prin  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, actualizată la data 

de 30 septembrie 2021:  

         http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/ 

*********************************************************************************************************** 

 Lista operațiunilor selectate și finanțate în cadrul Programului Operațional       

Capacitate Administrativă 2014-2020, actualizată a situației este la data de 24 

septembrie 2021:  

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

Noutăți septembrie 2021! 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de       

Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă a demarat     

organizarea unei serii de sesiuni de formare dedicate beneficiarilor și potențialilor 

beneficiari POCA, pe următoarele teme: implementarea proiectelor, management 

financiar, achiziții publice și utilizarea MySMIS. Evenimentele sunt finanțate în    

cadrul proiectului Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare 

ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485. Sesiunile de formare fac par-

te dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura informarea beneficiarilor și 

potențialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare la gestionarea proiectelor pe 

parcursul întregului ciclu de viață, având ca scop transmiterea optimă a informațiilor 

relevante privind POCA, pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor și, 

implicit, creșterea ratei de absorbție a fondurilor la nivelul programului operațional. 

Prima sesiune de formare, cu tema achiziții publice, a fost organizată în           

perioada 28-30 septembrie 2021, în București. Organizarea evenimentului a fost 

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. 

        http://www.poca.ro/anunturi/sesiuni-de-formare-pentru-beneficiarii-si-potentialii-

beneficiari-poca/ 


