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PREAMBUL 
 
 

Acest studiu își propune să determine gradul de satisfacție a beneficiarilor Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020 privind sprijinul oferit, utilizând atât informațiile disponibile despre 
activitățile de informare și comunicare desfășurate de Autoritatea de Management, cât și informații 
colectate direct de la beneficiarii programului. Astfel, sunt prezentate principalele măsuri de promovare, 
instrumentele de comunicare și sursele de informare, precum și nevoile de sprijin pentru perioada 
următoare. 

Acest studiu a fost realizat în două etape, în urma primei etape fiind implementate o serie de recomandări. 
Raportarea rezultatelor pozitive ale activităților desfășurate până în prezent de Autoritatea de 
Management s-a menținut pe parcursul perioadei de implementare, în cea de-a doua etapă acestea 
prezentând o ușoară îmbunătățire. Dat fiind nivelul înalt de satisfacție raportat inițial, această îmbunătățire 
nu este neglijabilă. Beneficiarii au apreciat din nou nivelul de calitate, eficiență și accesibilitate a 
informațiilor furnizate pentru pregătirea cererii de finanțare și în ceea ce privește implementarea a fost 
apreciată interacțiunea cu persoanele desemnate, în special cu ofițerii de proiect. 

Se constată faptul că indicatorul de rezultat specific axei prioritare 3 – Asistență tehnică, obiectiv specific 
3.2  

• ID: 5S37 - Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către 
AM a fost atins.  

 
Rezultatele studiului relevă un public țintă familiarizat și informat, gradul de cunoaștere al obiectivelor 
Programului Operațional Capacitate Administrativă și al oportunităților de finanțare fiind, de asemenea, 
unul ridicat. 
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 PREZENTAREA OBIECTIVELOR STUDIULUI ȘI A 
METODOLOGIEI UTILIZATE 

Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, a fost aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia C(2015) 1290 din data de 25.02.2015, și modificat prin Decizia CE nr. C(2017) 2190 
din 29.03.2017, şi se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României. În cadrul programului, 
pot obține finanțare următoarele tipuri de beneficiari: autorități și instituții publice centrale, autorități 
administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de 
cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor, 
autorități și instituții publice locale beneficiare ITI (Investiţii Teritoriale Integrate), respectiv instituții din 
sistemul judiciar. 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 își propune să consolideze capacitatea 
administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susține o economie modernă și competitivă, 
abordând provocarea 5 „Administrația și guvernarea” și provocarea 2 ”Oamenii și societatea” din Acordul 
de Parteneriat al României. Programul este finanțat din Fondul Social European, în cadrul obiectivului 
tematic nr. 11 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și 
eficiența administrației publice”, prioritatea „Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența 
administrațiilor și a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune reglementări și a 
bunei guvernanțe”. 

Având în vedere specificul programului, este necesar ca activitățile de comunicare și informare să urmeze 
o strategie care să depășească cadrul formal și să vină în sprijinul solicitanților prin tratarea aspectelor care 
țin de creșterea ratei de absorbție a fondurilor și implementarea cu succes a proiectelor. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) a 
elaborat Planul de Comunicare al POCA, document care stabilește principalele direcții de acțiune pentru 
perioada 2014-2020, în vederea îndeplinirii cerințelor Uniunii Europene legate de activitatea de informare 
şi publicitate și care contribuie la implementarea Strategiei de Comunicare pentru Instrumentele 
Structurale 2014-2020, având următoarele obiective specifice: 

• Creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și potenţialilor beneficiari, prin informarea 
acestora asupra oportunităţilor de finanţare și sprijinul acordat în procesul de implementare a 
proiectelor; 

• Asigurarea transparenței informațiilor referitoare la program şi la rezultatele acestuia; 

• Stabilirea unui sistem eficient de comunicare internă între toate părțile interesate implicate în 
gestionarea programului. 

În acest sens, Autoritatea de Management derulează proiectul: „Sprijin pentru activitățile de publicitate, 
informare și comunicare ale AM POCA”, cod SIPOCA 38, cod MYSMIS 122485, finanțat din axa 3 – Asistență 
tehnică a Programului Operațional Capacitate Administrativă, obiectivul specific 3.2. 

Axa prioritară 3 – Asistență tehnică din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 
reprezintă un instrument folosit de AM POCA pentru consolidarea calității şi coerenței acțiunilor, dar şi 
pentru asigurarea unei utilizări eficiente a fondurilor, în scopul maximizării impactului programului.  
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Activitățile din cadrul OS 3.2, aferente Axei Prioritare 3, vizează „asigurarea publicității POCA, a informării 
și sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari” prin intermediul instrumentelor de comunicare şi 
informare, cu privire la intervențiile ce pot fi finanțate prin POCA.  

 

 OBIECTIVELE STUDIULUI 

În cadrul contractului subsecvent nr. 1 / 245 / 07.08.2019 „Studii privind măsurarea gradului de satisfacție 
al beneficiarilor POCA privind sprijinul oferit de către AM, precum și gradului de conștientizare al 
potențialilor beneficiari în ceea ce privește POCA”, consorțiul condus de Civitta Strategy & Consulting S.A. 
a derulat o amplă colectare de date la nivel național în vederea măsurării gradului de îndeplinire a 
următorului indicator de program:  
 

INDICATOR UNITATE DE 
MĂSURĂ 

VALOARE DE 
REFERINȚĂ 

AN DE REFERINȚĂ VALOARE 
ȚINTĂ 2023 

Gradul de satisfacție al 
beneficiarilor POCA în ceea 
ce privește sprijinul oferit 
de către AM 

Procent 78% 2014 85% 

Scopul acestui demers este acela de a evalua măsurile de informare şi promovare, desfășurate în 
conformitate cu prevederile Planului de comunicare pentru POCA 2014 – 2020, de a furniza informații 
esențiale pentru Autoritatea de Management, respectiv de a pune la dispoziție mijloace de îmbunătățire a 
sprijinului oferit beneficiarilor Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA). 

Printre aspectele urmărite au fost: 

• identificarea gradului actual de informare cu privire a fondurile europene, în general, și POCA în 
special,  

• identificarea gradului de satisfacție cu privire la sprijinul oferit de Autoritatea de Management 
beneficiarilor,  

• evaluarea accesului la finanțare prin POCA și a procesului de elaborare a cererii de finanțare, 

• eventuale dificultăți întâmpinate în elaborarea cererii de finanțare, 

• comunicarea cu AM POCA: modalități de comunicare, gradul de satisfacție cu privire la comunicare, 
punctele slabe ale interacțiunii, calitatea materialelor informative, timpul și modul de răspuns la 
solicitări. 

Următorul subcapitol prezintă metodologia abordată în cadrul studiului precum și activitățile derulate în 
vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor contractului subsecvent. 

Grupurile țintă vizate de activitățile ce fac obiectul prezentului studiu sunt solicitanți / aplicanţi / beneficiari 
ai POCA, însemnând: 

Sursa: Planul de Comunicare POCA 2014-2020 
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• autorități și instituţii ale administrației publice centrale, așa cum sunt ele definite în Strategia 
pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și în Strategia pentru o mai bună 
reglementare; 

• autorități și instituţii publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;  

• autorități administrative autonome; 

• instituții din sistemul judiciar; 

• ONG-uri; 

• parteneri sociali; 

 

 METODOLOGIE 

În conformitate cu specificațiile tehnice stipulate în caietul de sarcini, pentru realizarea acestui studiu au 
fost desfășurate următoarele activități: 

a) Analiza și evaluarea măsurilor / acțiunilor de informare derulate de AM POCA şi a instrumentelor 
de comunicare utilizate de AM POCA: evenimente pentru beneficiari, întâlniri de lucru, comunicare on-
line, tipărituri, etc. În acest sens, au fost realizate următoarele: 

• cercetare de birou;  

• analiză de conținut;  

• un sondaj de opinie în rândul beneficiarilor;  

• interviuri cu beneficiarii POCA (minim 10 / regiune de dezvoltare); 

• 8 focus-grupuri în rândul beneficiarilor; 

• interviuri de tip DELPHI realizat pentru această componentă;  

• organizarea unei sesiuni de brainstorming pentru această componentă. 

b) Analiza și evaluarea sprijinului oferit de către AM POCA în vederea implementării proiectelor de 
către beneficiari şi a nevoilor de sprijin pentru perioada următoare. În acest sens, au fost realizate 
următoarele: 

• cercetare de birou;  

• analiză de conținut;  

• un sondaj de opinie în rândul beneficiarilor;  

• interviuri cu reprezentanți ai beneficiarilor (minim 20 / regiune de dezvoltare); 

• 8 focus-grupuri în rândul beneficiarilor; 

• interviuri de tip DELPHI realizat pentru această componentă;  

• organizarea unei sesiuni de brainstorming pentru această componentă. 

 

Pe baza rezultatelor cercetărilor de mai sus, CIVITTA S&C și Cult Market Research au realizat o bază de date 
în format SPSS cu răspunsurile obținute, însoțită de o analiză a datelor colectate și incluse în bază (analiză 
descriptivă, profile semnificative, interpretări). Astfel, au fost elaborate și înaintate Autorității de 
Management POCA trei rapoarte intermediare aferente sondajului de opinie, interviurilor, respectiv focus 
grupurilor, la care au participat beneficiari ai proiectelor finanțate prin POCA. 
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Într-o primă fază, a fost efectuată cercetarea de birou pentru a face posibilă planificarea detaliată a 
resurselor umane și materiale necesare pentru îndeplinirea obiectivelor studiului. Această activitate a 
constat în analiza portofoliului de proiecte din baza de date obținută de la Beneficiar. Informația a fost 
triangulată pentru a finaliza lista de proiecte și clasifica în funcție de stadiul în care proiectele se aflau la 
data de referință, până pe 31.10.2020.   

Ca urmare a analizei realizate, au fost identificați 326 proiecte în faza de implementare și 186 de 
beneficiari unici POCA, a căror tipologie poate fi consultată în tabelul următor: 

TIP BENEFICIARI APC APL ONG TOTAL 

București-Ilfov 49 7 6 62 

Centru 

 

21  21 

Nord-Est 

 

18  18 

Nord-Vest 

 

17 3 20 

Sud-Est 

 

15  15 

Sud-Muntenia 

 

19 1 20 

Sud-Vest Oltenia 

 

13 1 14 

Vest 

 

14  14 

Total 49 124 11 186 

După cum se poate vedea în tabelul de mai sus, au existat în total 49 de autorități publice centrale care au 
beneficiat de finanțare prin POCA, 124 autorități publice locale și 11 ONG-uri. Deși aceste cifre reprezintă 
beneficiari unici, în realizarea interviurilor și sondajelor de opinie au fost consultați reprezentanți la nivelul 
proiectelor, acolo unde o instituție a implementat mai multe proiecte. Acest lucru s-a aplicat, în special, în 
cazul regiunilor în care exista posibilitatea ca ținta propusă să nu fie atinsă (regiunea Vest, Sud-Vest 
Oltenia), datorită numărului scăzut de beneficiari unici (așa cum se poate observa din tabelul de mai sus).  

Se poate observa, de asemenea, o scădere semnificativă a beneficiarilor de tip ONG, în special față de 
prima etapă studiu în care desfășurau proiecte 114 beneficiari unici de tip ONG. Din punctul de vedere al 
beneficiarilor unici pe regiuni, București-Ilfov conduce detașat datorită numărului de autorități publice 
centrale, dar in afara acestora are un număr comparabil cu cel al celorlalte regiuni.  

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 1 BENEFICIARI POCA, OCTOMBRIE 2020 

Sursă: Prelucrare proprie, date furnizate de AM POCA, 2020 

FIGURA 1 DISTRIBUȚIA PROIECTELOR ȘI BENEFICIARILOR UNICI PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, OCTOMBRIE 2020 
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Pe lângă datele privind grupul țintă pentru cercetarea de teren, cercetarea documentară a vizat și analiza 
acțiunilor de informare şi promovare a Programului Operațional Capacitate Administrativă, realizate de 
către AM POCA, și a materialelor realizate și puse la dispoziția beneficiarilor care deja primesc finanțare. 
Printre sursele de date consultate se numără: 

• Programul Operațional Capacitate Administrativă, 

• Planul de Comunicare pentru POCA 2014-2020, 

• Manualul de identitate vizuală POCA actualizat, 

• Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2014-2020, 

• Materiale de informare și publicitate, realizate de AM POCA (rapoarte, ghiduri, manuale și 
metodologii), 

• Site-ul web al POCA.  

Pentru o cât mai bună înțelegere a contextului, cercetarea de birou a fost completată de analiza de 
conținut, datele colectate astfel fiind utilizate pe tot parcursul proiectului atât pentru realizarea cercetării 
cantitative (desfășurarea sondajelor de opinie), cât și a cercetării calitative (organizarea de interviuri, focus 
grupuri). Detalierea acestor activități se regăsește în tabelul de mai jos.  

 

 

 

 

149

32 30
21

28 26
21 19

62

21 20
14

20 18 15 14

București- Ilfov Centru Nord-Vest Vest Sud -Muntenia Nord-Est Sud-Est Sud-Vest Oltenia

Proiecte finantate Beneficiari unici

Sursa: Prelucrare proprie, date AM POCA, 2020 

TABEL 2 METODE DE CERCETARE APLICATE ÎN CADRUL STUDIULUI 
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METODA 
APLICATĂ 

SCOP REZULTAT 

Sondaj de opinie Instrumentul folosit în cadrul acestei cercetări a 
fost chestionarul. Formatul răspunsurilor și tipul 
întrebărilor au facilitat prelucrarea cantitativă și 
analiza datelor colectate pentru a determina 
procentual gradul de satisfacție al beneficiarilor. 

Sondajul a condus la evaluarea gradului de 
îndeplinire a indicatorului de program ID: 5S37 - 
Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în 
ceea ce privește sprijinul oferit de către AM și a 
avut ca element principal de analiză răspunsurile 
la următoarea întrebare: În calitate de beneficiar 
POCA, vă rog să ne comunicați gradul dvs. de 
satisfacție în ceea ce privește sprijinul oferit de 
AM folosind o scală 1-5, unde 1=Foarte 
satisfăcut, iar 5=Foarte nesatisfăcut). 
Metodologia aplicată pentru calcularea 
indicatorului a constat în cumularea procentelor 
aferente variantelor de răspuns Foarte satisfăcut 
și Satisfăcut. 

Au fost completate 288 de chestionare de 
către beneficiari. Conform metodologiei 
stabilite inițial, s-a urmărit o marjă de 
eroare de ±2% la un nivel de încredere de 
95%. Chestionarul aplicat se regăsește în 
Anexa 1. 

Interviuri Analiza și evaluarea măsurilor de 
informare/promovare derulate de AM POCA şi a 
instrumentelor de comunicare utilizate de AM 
POCA, respectiv Analiza și evaluarea sprijinului 
oferit de către AM POCA în vederea 
implementării proiectelor de către beneficiari și 
a nevoilor de sprijin pentru perioada următoare, 
prin aplicarea unor întrebări deschise care să 
permită o abordare cuprinzătoare a temelor de 
interes. 

Au fost realizate în total 110 de interviuri 
privind măsurile de informare/promovare 
și 162 de interviuri privind sprijinul oferit 
de AM POCA. analiza datelor rezultate din 
interviuri a fost construită utilizând două 
metode diferite:   

• Analiza cantitativă a datelor calitative  

• Analiza de conținut  

Sinteza datelor a avut ca scop conectarea 
rezultatelor cercetării cu obiectivele 
generale și specifice ale acesteia. 

Ghidul de interviu se regăsește în Anexa 2. 

Focus grup Validarea/completarea principalelor concluzii 
extrase în urma derulării interviurilor și 
obținerea unor recomandări. În plus, focus-
grupurile au furnizat informații relevante la nivel 
regional.  

 

La nivel național, au fost realizate 8 focus 
grupuri cu tema: Organizarea și derularea 
campaniilor de informare AM POCA și a 
instrumentelor de comunicare utilizate și 
care ar putea fi utilizate de AM POCA în 
relația cu beneficiarii , respectiv 8 focus 
grupuri cu tema Sprijinul oferit de către AM 
POCA în vederea implementării proiectelor 
de către beneficiari și a nevoilor de sprijin 
pentru perioada următoare, la care au 
participat un total de 77 de beneficiari de 
finanțare. 
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METODA 
APLICATĂ 

SCOP REZULTAT 

Interviuri de tip 
Delphi 

Utilizând această tehnică de comunicare 
structurată a fost posibilă colectarea opiniei 
experților în ceea de privește principalele 
probleme identificate.  

Metoda Delphi a fost aplicată de 3 ori, în 
câte 3 iterații de sondaj. Au fost explorate 
divergențele de opinii permițând 
triangularea informațiilor obținute 
anterior și formularea unor recomandări 
finale. Raportul interviurilor poate fi 
consultat în Anexa 4. 

Brainstorming Metodă interactivă de dezvoltare de ideilor noi, 
brainstormingul a completat etapa finală a 
cercetării calitative, experții selectați 
contribuind astfel cu noi soluții și sugestii de 
îmbunătățire a activității AM POCA. 

Pentru fiecare componentă a acestui 
studiu, s-a realizat câte o sesiune de 
brainstorming (în total 2 sesiuni) în care au 
fost implicați 6 experți selectați conform 
Raportului Inițial: consultanți cu experiență 
relevantă în gestionarea proiectelor POCA, 
experți din cadrul Agenției Naționale a 
Funcționarilor Publici, experți Banca 
Mondială. Metoda a avut ca rezultat 
alegerea celor mai bune soluții de 
rezolvare a problemelor curente pe care 
beneficiarii le-au întâmpinat în 
comunicarea cu AM POCA și formularea de 
recomandări pentru viitor. 

 

Următoarele capitole prezintă rezultatele cercetării în ceea ce privește instrumentele de 
informare/promovare, comunicare și sprijin utilizate de AM POCA, profile semnificative ale respondenților, 
precum și principalele recomandări pentru următoarea perioadă. 
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 ANALIZA DESCRIPTIVĂ ȘI PROFILE SEMNIFICATIVE  

Rezultatele obținute în urma cercetărilor realizate demonstrează atât aplicabilitatea Planului de 
Comunicare POCA, cât și eficiența acțiunilor și instrumentelor de comunicare/informare realizate în 
perioada 2014-2020. Având în vedere faptul că Strategia de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 
2014-2020 a vizat necesitatea intensificării și îmbunătățirii acestui tip de acțiuni adresate beneficiarilor de 
fonduri europene nerambursabile, studiul prezent demonstrează contribuția pe care implementarea PC 
POCA a avut-o la atingerea obiectivelor propuse. 

În urma aplicării chestionarului adresat beneficiarilor au fost obținute informații cu privire la: evoluția 
indicatorului privind satisfacția beneficiarilor privind sprijinul oferit de către AM, gradul de informare al 
beneficiarilor, accesibilitatea informațiilor necesare, mulțumirea beneficiarilor cu nivelul calitativ al 
informațiilor și comunicarea cu reprezentanții AM POCA. 

Rezultatele, pe scurt, obținute în urma aplicării chestionarelor sunt următoarele: 

▪ Gradul de informare al beneficiarilor este unul ridicat, 82% dintre aceștia declarându-se informați 

în mare și foarte mare măsură. 

▪ Gradul de accesibilitate a informațiilor necesare pentru pregătirea proiectului este unul ridicat - 

42% nu au întâmpinat dificultăți în elaborarea cererii de finanțare. Dificultățile întâmpinate au fost 

legate, în principal, de elaborarea bugetului (27% din beneficiari) sau la utilizarea sistemului online 

de depunere a cererii de finanțare (20%). Referitor tot la accesibilitate, beneficiarii au oferit, în 

medie, nota 8,62 din 10, considerând facil accesul la finanțare și procesul de elaborare a cererii de 

finanțare (nota 8,65 din 10). 

▪ Beneficiarii sunt foarte mulțumiți de atitudinea plăcută și politicoasă a reprezentanților AM POCA 

de răspuns, oferind, în medie, nota 9,78 din 10, dar și cu eficiența comunicării (9,76/10) și 

competența reprezentanților (9,71/10). 

▪ Gradul de satisfacție al beneficiarilor în ceea ce privește interacțiunea/cooperarea cu echipa AM 

POCA este foarte mare, 75% declarându-se foarte satisfăcuți și 21% declarându-se satisfăcuți. În 

total, 96% sunt satisfăcuți și foarte satisfăcuți. Tot 96% dintre beneficiari consideră într-o mare și 

foarte mare măsură că reprezentanții AM POCA au fost un sprijin real în elaborarea și 

implementarea proiectului.  

▪ Indicatorul aferent a fost depășit, fiind de 96%, comparativ cu 85% din valoarea țintită pentru 2023 

(și cu 1% mai crescut decât valoarea din studiul realizat în anul precedent). 

Sondajul de opinie adresat beneficiarilor POCA surprinde un grad de satisfacție crescut privind sprijinul 
oferit acestora de către Autoritatea de Management. Indicatorul aferent a fost depășit, fiind de 96%, 
comparativ cu 85% valoarea țintită pentru 2023 (cu 1% peste valoarea din studiul precedent și cu 17% mai 
crescut decât valoarea de referință din 2014). Studiul surprinde și un grad crescut de conștientizare privind 
fondurile europene, în general, și POCA, în caz particular. 

Profilul participanților la sondajul de opinie (beneficiari POCA) se conturează astfel, conform datelor socio-
demografice: vârsta cuprinsă între 36-49 ani (62% dintre respondenți), gen preponderent feminin (67% 
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dintre respondenți), naționalitate română (99% dintre respondenți), cu studii superioare (100% dintre 
respondenți). 

 

 

 

În cadrul acestei secțiuni a fost analizată relația dintre principalele variabile utilizate în cadrul 
chestionarului și următoarele variabile socio-demografice: gen, vârstă și regiunea de dezvoltare. În ceea ce 
privește corelațiile legate de gen și vârstă este recomandat ca acestea să fie interpretate cu precauție – 
deși acestea oferă informații folositoare în ceea ce privește atitudinile și opiniile beneficiarilor cu privire la 
activitatea desfășurată de AM POCA, beneficiarii sunt reprezentați, în final, de organizații, ce iau decizii 
colective, nu în baza unei singure persoane. 

 

 

17%

62%

21%

24-35 ani

36-49 ani

50 + ani

33%

67%

Masculin Feminin

FIGURA 2 VÂRSTA RESPONDENȚILOR 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 

FIGURA 3 GENUL RESPONDENȚILOR 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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Categoria socio-
demografică 

Mare măsură Foarte mare măsură 
Total mare măsură + Foarte 

mare măsură 

Genul 

Bărbați 42% 45% 87% 

Femei 51% 36% 87% 

Vârsta 

24-35 ani 38% 48% 86% 

36-49 ani 49% 38% 87% 

Peste 40 de ani 53% 33% 86% 

Regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest 52% 24% 76% 

Centru 43% 51% 94% 

Nord-Est 50% 35% 85% 

Sud-Est 48% 48% 96% 

Sud-Muntenia 42% 39% 81% 

București-Ilfov 49% 35% 84% 

Sud-Vest Oltenia 53% 47% 100% 

Vest 47% 47% 94% 

 

În regiunile de dezvoltare Sud-Vest-Oltenia și Sud-Est beneficiarii declară cel mai crescut grad de informare 

cu privire la POCA, în timp ce regiunile Nord-Vest și Sud-Muntenia declară cel mai scăzut grad de informare. 

Cu toate acestea, gradul de informare cu privire la POCA este unul crescut în toate regiunile. Așa cum reiese 

din tabelul de mai sus, analizând datele din coloana „Total mare măsură și foarte mare măsură”, minim trei 

sferturi se declară informați în mare sau foarte mare măsură, procentele variind între un minim de 76% în 

regiunea Nord-Vest și un maxim de 100% în regiunea Sud-Vest-Oltenia și fiind de 87% în totalul populației 

de beneficiari. Se poate concluziona că gradul de informare cu privire la POCA este unul foarte crescut 

indiferent de variabila socio-demografică cu care gradul de informare este pus în corelație. 

 

 

TABEL 3 INFORMAREA PRIVIND POCA, DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 

TABEL 4. GRADUL DE SATISFACȚIE AL BENEFICIARILOR POCA CU SPRIJINUL PRIMIT DIN PARTEA AM (INDICATOR 
SATISFACȚIE BENEFICIARI), SOCIO-DEMOGRAFICE 
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Categoria socio-demografică Satisfăcut Foarte satisfăcut 
Total Satisfăcut + 
Foarte satisfăcut 

Sexul 

Bărbați 20% 74% 96% 

Femei 22% 75% 97% 

Grupa de vârstă 

24-35 ani 22% 76% 98% 

36-49 ani 22% 73% 95% 

Peste 50 de ani 21% 79% 90% 

Regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest 40% 56% 96% 

Centru 25% 71% 96% 

Nord-Est 15% 81% 96% 

Sud-Est 14% 81% 95% 

Sud-Muntenia 27% 73% 100% 

București-Ilfov 17% 80% 97% 

Sud-Vest Oltenia 26% 63% 99% 

Vest 21% 74% 95% 

Funcția 

Asistent manager/ proiect 9% 91% 100% 

Consilier 23% 75% 98% 

Director 25% 75% 100% 

Expert 27% 73% 100% 

Manager 25% 71% 96% 

Șef birou/ serviciu 24% 71% 95% 

Responsabil financiar/ juridic 33% 33% 66% 

Altceva 11% 89% 100% 

Naționalitate 

Maghiară* 22% 75% 97% 

Română 25% 75% 100% 

Educație 

Studii superioare de scurtă 
durată 33% 67% 100% 

Studii superioare de lungă 
durată 21% 75% 96% 
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Studii doctorale 22% 75% 97% 

*Număr redus de cazuri (4 cazuri) 

 

Există o corelație între evaluarea sprijinului primit din partea AM POCA și regiunile de dezvoltare din care 
beneficiarii fac parte, astfel: în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia se înregistrează cea mai crescută 
satisfacție a beneficiarilor POCA privind sprijinul primit din partea reprezentanților Autorității de 
Management în derularea proiectelor, în timp ce în regiunile Sud-Est și Vest se înregistrează un nivel de 
satisfacție ușor mai scăzut (deși, în continuare crescut raportând la modalitatea de calcul). De asemenea, 
din datele analizate se pare că satisfacția cu sprijinul oferit de AM POCA scade odată cu vârsta, ceea ce 
poate fi motivat de faptul că înaintarea în vârstă este corelată și cu creșterea experienței profesionale a 
beneficiarilor, ceea ce poate indica o atitudine mai meticuloasă sau exigentă a acestora.  

Categoria socio-demografică Accesul la finanțare Elaborare cerere de finanțare 

Genul 

Bărbați 8,17 8,13 

Femei 8,83 8,89 

Vârsta 

24-35 ani 8,64 8,72 

36-49 ani 8,68 8,69 

Peste 40 de ani 8,41 8,44 

Regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest 9,16 8,72 

Centru 8,60 8,71 

Nord-Est 8,88 8,96 

Sud-Est 8,81 9,05 

Sud-Muntenia 8,88 9,00 

București-Ilfov 8,23 8,36 

Sud-Vest Oltenia 9,26 8,95 

Vest 8,74 8,53 

 

Accesul la finanțare, precum și procesul de elaborare a cererii de finanțare au fost evaluate drept facile de 
către beneficiarii din toate regiunile de dezvoltare. Diferențele sesizate între regiunile de dezvoltare sunt 

TABEL 5. ACCESUL LA FINANȚARE ȘI ELABORAREA CERERII DE FINANȚARE (MEDII), DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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reduse, astfel: beneficiarii din regiunile Nord-Vest și Sud-Vest-Oltenia evaluează mai bine decât cei din 
celelalte regiuni accesul la finanțare, iar elaborarea cererii de finanțare este evaluată mai bine de către 
beneficiarii din Sud-Est și Sud-Muntenia. 

Categoria socio-demografică Da, au interacționat 

Genul 

Bărbați 97% 

Femei 99% 

Categoria de vârstă 

24-35 ani 96% 

36-49 ani 98% 

Peste 40 de ani 98% 

Regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest 96% 

Centru 100% 

Nord-Est 100% 

Sud-Est 100% 

Sud-Muntenia 96% 

București-Ilfov 97% 

Sud-Vest Oltenia 100% 

Vest 100% 

 

Cea mai scăzută interacțiune dintre beneficiari și reprezentanții AM POCA este declarată în 
regiunile Nord-Vest, București-Ilfov și Sud-Muntenia. Totuși, chiar și în acele regiuni, nivelul de interacțiune 
este extrem de ridicat, fiind astfel foarte relevant studiului. 

TABEL 6 INTERACȚIUNEA CU REPREZENTANȚII AM POCA, DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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Categoria socio-demografică Mare măsură Foarte mare măsură 
Total Mare măsură + Foarte 

mare măsură 

Genul 

Bărbați 47% 49% 96% 

Femei 48% 48% 96% 

Vârsta 

24-35 ani 42% 52% 94% 

36-49 ani 49% 47% 96% 

Peste 40 de ani 48% 51% 99% 

Regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest 56% 40% 96% 

Centru 49% 43% 92% 

Nord-Est 35% 61% 96% 

Sud-Est 38% 52% 90% 

Sud-Muntenia 54% 38% 92% 

București-Ilfov 50% 48% 98% 

Sud-Vest Oltenia 37% 63% 100% 

Vest 50% 50% 100% 

 

Sprijinul primit din partea AM POCA de către beneficiari este unul crescut, indiferent de regiunea de 
dezvoltare din care aceștia fac parte. Totuși, beneficiarii din regiunile Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est 
evaluează un sprijin mai scăzut, în timp ce beneficiarii din Sud-Vest-Oltenia și Vest evaluează un sprijin ușor 
mai crescut.    

  

TABEL 7 EVALUAREA SPRIJINULUI PRIMIT DE REPREZENTANȚII AM POCA ÎN ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI, DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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 EVALUAREA UTILITĂȚII MATERIALELOR INFORMATIVE 
FURNIZATE DE AM 

Gradul de utilitate al materialelor informative furnizate de AM POCA este raportat ca fiind foarte ridicat. 
Majoritatea beneficiarilor nu a consultat alte materialele informative decât cele esențiale: Ghidul 
solicitantului, ghidul beneficiarului și Manualul de Identitate Vizuală. Utilitatea acestora a fost de 
necontestat fiind apreciată totodată calitatea acestora. Cu toate acestea s-au primit și recomandări 
referitoare la introducerea unor sinteze, schematizări și reprezentări grafice în vederea eficientizării 
consultării acestora și furnizarea unor modele.  

 

La fel ca în prima etapă de studiu, beneficiarii nu au identificat aspecte problematice care să fie generate 
de materialele informative. O parte dintre beneficiari au menționat că au apelat la experiența altor colegi 
din instituție, alte instituții sau la ofițerul de proiect, dar în aceste cazuri era vorba de spețe individuale. Au 
fost identificate recomandări referitoare la materialele informative ce ar îmbunătăți eficiența și ar acorda 
autonomie beneficiarilor, sub rezerva că acestea au limitele lor, fiind necesară în continuare facilitarea 
comunicării beneficiarilor cu reprezentanți și alți beneficiari AM. 

Recomandări referitoare la materialele informative: 

- Din punct de vedere al publicării unor materiale noi pe site:  

o publicarea unor broșuri suport care să conțină informațiile importante din ghiduri și din 
Manual de Identitate Vizuală și/sau mai multe schematizări și reprezentări grafice  

o publicarea unor modele de documente completate și exemple în special pe partea de 
identitate vizuală și documentele financiare - bugetul, planul de achiziții.  

89,09%

8,18%
2,73%

Da, ridicat Da, mediu Nu

FIGURA 4 UTILITATEA MATERIALELOR INFORMATIVE 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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o Actualizarea mai frecventă a secțiunii întrebări și răspunsuri 

o Publicarea unor povești de succes într-un format mai prietenos 

- Referitor la diseminarea materialelor informative 

o A fost apreciată și trebuie menținută diseminare electronică: publicare pe site sau prin 
poșta electronică, acestea fiind mai ușor de diseminat, parcurs și stocat. Beneficiarii au 
remarcat pozitiv în a doua etapă de studiu creșterea gradului de comunicare prin mijloace 
digitale, deși au subliniat și importanța comunicării directe. 

o Continuarea promovării newsletter-ului, ce a fost implementat după prima etapă.  
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 ANALIZA REZULTATELOR ACTIVITĂȚILOR DE 
PROMOVARE ȘI DE SPRIJIN PENTRU BENEFICIARI, 
REALIZATE DE AM POCA 

 GRADUL DE ACCESIBILITATE A INFORMAȚIILOR NECESARE PENTRU 
PREGĂTIREA PROIECTULUI FURNIZATE ÎN CADRUL WORKSHOP-
URILOR, CARAVANELOR, ÎNTRUNIRILOR DE LUCRU, ETC. 

Gradul de accesibilitate a informațiilor necesare pentru pregătirea proiectului, furnizate în cadrul 
workshop-urilor, caravanelor, întrunirilor de lucru, sau a altor evenimente a fost evaluat ca unul bun, fiind 
apreciată calitatea informațiilor primite în acest mod, însă a fost subliniată nevoia creșterii frecvenței cu 
care aceste întâlniri au loc. Majoritatea repondenților nu a participat la astfel de evenimente pe parcursul 
ultimului an, lucru pe care îl explică prin situația pandemică de pe parcusul anului. 

 

 

 

                 

În perspectiva respondenților, gradul de accesibilitate a informațiilor necesare pentru implementarea 
proiectului este unul crescut sau mediu. Atât în sondaj cât și în cadrul interviurilor această concluzie s-a 
menținut, fiind confirmată și în focus-grupuri. 

În privința accesibilității și calității evenimentelor, participanții s-au declarat satisfăcuți în a doua etapă de 
studiu, cu mențiunea că o parte dintre aceștia se refereau la evenimente mai vechi. Totuși, putem conclude 
că gradul de mulțumire al participanților poate fi menținut și pe parcursul evenimentelor online. 
Evenimentele organizate online pot dezavantaja însă reprezentanții sau instituțiile cu mai puțină 
experiența, acestea făcând mai dificilă discuția pe spețe individuale și mai anevoioasă comunicarea 
informală și crearea de legături între beneficiari. Aceasta din urmă a fost identificată la prima etapă de 
studiu ca unul dintre beneficiile POCA în general.  

52%
48%

Nu Da

2019

38,85%

61,15%

Da Nu

2020

FIGURA 5 COMPARAȚIE PARTICIPAREA LA EVENIMENTE DE INFORMARE/PROMOVARE 2019 - 2020 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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Cele mai importante aspecte referitoare la evenimentele organizate pentru beneficiari, ce au apărut în 

prima etapă de studii și s-au menținut și în cadrul acestor focus grupuri, sunt:  

• nevoia de distribuire a informațiilor despre evenimente prin intermediul mijloacelor de 

comunicare directe: e-mail, telefon, newsletter 

• nevoia de participare la sesiuni de formare, pentru a facilita implementarea proiectelor, 

respectiv organizarea mai multor evenimente sau evenimente cu un număr mai mare de 

locuri  

• îmbunătățirea vizibilității secțiunii adresate evenimentelor de pe site-ul POCA. 

 

 UTILITATEA SESIUNILOR DE FORMARE 

Organizarea sesiunilor de formare, parte a obiectivului specific I al Planului de Comunicare POCA, are ca 
scop eficientizarea schimbului de informații între beneficiari și AM POCA și creșterea gradului de informare 
și satisfacție al beneficiarilor. Totuși, doar 17% dintre respondenți declară ca au participat la sesiuni de 
formare. Aceștia declară majoritar un nivel de satisfacție ridicat remarcând calitatea, structura și coerența 
informațiilor prezentate. În plus, menționează că sesiunile de formare au favorizat un grad crescut de 
eficientizare al procedurilor de lucru interne din cadrul instituțiilor beneficiare.  

 

 

 

La fel ca în prima etapă de studiu, nivelul de satisfacție în ceea ce privește sesiunile de formare este unul 
ridicat, nivel dat de utilitatea și calitatea informațiilor furnizate.  

Cu mențiunea că beneficiarii nu fac diferența foarte clar între diferitele tipuri de evenimente organizate de 
AM POCA, aceștia au subliniat în mai multe rânduri preferința și utilitatea întâlnirilor față-în-față, motivând 
că această formulă promovează o comunicare mai facilă, flexibilă și permite comunicarea informală, 
precum și crearea de conexiuni sociale și posibile parteneriate. Acestea permit un grad de intimitate mai 

17,83%

82,17%

Da Nu

FIGURA 6 PARTICIPAREA LA SESIUNI DE FORMARE 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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mare ce invită la discuții mai deschise și dă participanților posibilitatea de a se concentra în exclusivitate la 
tematica evenimentului.   

În special, referitor la informațiile pentru pregătirea proiectelor, beneficiarii consideră că sunt utile 
întâlnirile, fiind mai rapidă diseminarea și înțelegerea apelurilor. Aceștia subliniază eficiența și utilitatea 
acestui mod de procesare a informațiilor de amploare. Pe de altă parte, le consideră utile pentru 
posibilitatea de a comunica direct cu reprezentanți AM POCA și alți beneficiari pentru a dezbate problemele 
întâmpinate și diverse spețe și pentru a preîntâmpina probleme și erori. 

Principalele nevoi ale beneficiarilor referitoare la evenimentele de formare sunt:  

- organizarea acestora mai frecvent, eventual o dată pe trimestru cu ofițerii de proiect și alți colegi 

beneficiari, preferabil în format față-în față 

- parte dintre evenimente să aibă caracter regional pentru a adresa probleme specifice. 

- nevoia de distribuire a informațiilor despre evenimente prin intermediul mijloacelor de 

comunicare directe: e-mail, telefon, newsletter. 

 

Din punct de vedere al conținutului, cele mai dorite teme de abordat în cadrul acestora sunt: formare 
pentru utilizarea platformei MySMIS, exemple de greșeli frecvente referitoare la implementare sau achiziții 
ce duc la corecții financiare, prezentarea unor exemple de bună practică din alte proiecte, achizițiile 
publice, managementul financiar, monitorizarea și raportarea proiectului, elaborarea materialelor de 
informare și publicitate privind finanțarea UE, competențele legate de proiecte specifice, competențele 
tehnice specifice, modul de completare a diverselor formulare în faza de implementare (indicatori, CR, CP, 
notificări, etc.). 

 CALITATEA INFORMAȚIILOR REFERITOARE LA POSIBILITĂȚILE DE A 
PRIMI FINANȚARE UE 

Beneficiarii POCA chestionați în cadrul sondajului de opinie se declară informați cu privire la accesarea 
fondurilor europene (82%). Având în vedere experiența beneficiarilor chestionați, dar și tipul grupului țintă 
format, în principal, din entități de drept public, gradul de informare ridicat cu privire programele de 
accesare a fondurilor europene, a fost previzibil. Totuși, se remarcă faptul că gradul de informare cu privire 
la POCA este mai ridicat decât gradul general de informare cu privire la alte programe. 
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Astfel, 87% dintre beneficiari se declară informați în mare sau foarte mare măsură cu privire la POCA, fapt 
ce conduce la concluzia că promovarea derulată de AM POCA a fost una eficientă. În informarea despre 
oportunitățile de finanțare POCA și alte oportunități de finanțare UE, cel mai utilizat mijloc de informare 
este frecventarea site-urilor programelor operaționale sau site-urilor dedicate fondurilor europene. 

Majoritatea respondenților menționează faptul că cel mai eficient și accesibil mediu de informare privind 
obținerea finanțărilor pentru proiecte este internetul, răspuns spontan întâlnit frecvent la respondenți. 
Alte medii de informare nu au fost menționate decât episodic: presa locală/regională, posturile de 
televiziune și consultările directe. Față de etapa trecută, un număr de respondenți a apreciat utilitatea și 
accesibilitatea newsletterului, considerat ușor de înțeles și util pentru aflarea rapidă a actualizărilor și 
noutăților privind proiectele POCA.  

Dintre recomandările ce s-au menținut pe partea de informare a oportunităților de finanțare sunt 
actualizarea informațiilor cu privire la gradul de absorbție atât la nivel de program cât și la nivel de apel de 

FIGURA 7 GRADUL DE INFORMARE AL BENEFICIARILOR CU PRIVIRE LA OPORTUNITĂȚILE DE FINANȚARE UE 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 

FIGURA 8 GRADUL DE INFORMARE AL BENEFICIARILOR CU PRIVIRE LA POCA 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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proiecte cât mai frecventă și dublarea acestora prin trimiterea de notificări prin mijloace de comunicare 
cât mai direct, în special pe email. 

 

 

 ACCESIBILITATEA INFORMAȚIILOR NECESARE PENTRU PREGĂTIREA 
PROIECTULUI PE PAGINA WWW.POCA.RO 

Website-ul www.poca.ro este identificat și în a doua etapă de studiu de beneficiari ca fiind principala sursă 
de informare, atât în etapa de scriere a cererii de finanțare cât și în perioada de implementare a proiectelor. 
Majoritatea beneficiarilor îl apreciază ca fiind accesibil și consideră că pot găsi informațiile necesare fără 
mare efort.  

 

 

 

Multe dintre probleme menționate în prima etapă de studiu au fost mai puțin menționate în cea de-a doua, 
semn că situația multora dintre acestea s-a îmbunătățit. Beneficiarii nu au mai menționat atât de frecvent 
întârzierea cu care află de apelurile de proiecte și evenimente, dar subliniază că ar dori să afle mai din timp 
pentru a se putea organiza pe termen lung și prin mijloace cât mai directe: email, telefon, newsletter. Nu 
au mai fost menționate la fel de frecvent: dificultatea găsirii informației pentru scrierea/implementarea de 
proiecte, deși s-a menționat că informațiile pentru implementare sunt mai greu de găsit și lipsa de 
promovare a evenimentelor, deși beneficiarii au menționat disponibilitatea lor de a participa la acestea. 

68,18%

28,18%

3,64%

Foarte accesibil Mai degrabă accesibil Mai degrabă puțin accesibil

FIGURA 9 GRADUL DE ACCESIBILITATE AL SITE-ULUI POCA 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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Recomandările ce rămân în vigoare referitoare la îmbunătățirea site-ului se referă în mare parte la 
îmbunătățirea vizuală și organizare, pentru a permite utilizatorilor să găsească mai ușor informații și să se 
asigure faptul că nu există informații care se pierd. Astfel, au fost primite recomandări precum: actualizarea 
mai frecventă a informațiilor, în special secțiunea întrebări frecvente și informațiile despre gradul de 
absorbție al fondurilor atât la nivel de program cât și pe fiecare apel de proiecte, îmbunătățirea motorului 
de căutare, prezentarea mai prietenoasă a poveștilor de succes POCA, îmbunătățirea design-ului prin 
simplificarea și modernizarea site-ului. 

În ceea ce privește informațiile care s-ar putea adăuga, beneficiarii au menționat: includerea unor scurte 
tutoriale despre MySMIS, actualizarea anexelor din manualul de identitate vizuală și adăugarea unor 
exemple mai concludente referitoare la livrabile și mai multe modele de documente, adăugarea mai multor 
informații referitoare la etapa de implementare a proiectelor. 

 

 

 ANALIZA TIMPULUI DE RĂSPUNS 

Conform respondenților, interacțiunea directă cu AM POCA a decurs într-o manieră eficientă, timpul de 
răspuns rapid fiind raportat în diferitele metode de cercetare. De exemplu, în cadrul interviurilor, 
respondenții au declarat în proporție de 81% că timpul de răspuns la întrebările transmise electronic a fost 
prompt (mai puțin de 24 de ore), iar 12% declară că timpul de răspuns a fost rapid (între 24-48 de ore). În 
plus, beneficiarii menționează frecvent disponibilitatea și gradul de implicare a personalului AM POCA pe 
care o asociază cu un grad mare de profesionalism. 

 

 

 

Este apreciat de către beneficiari faptul că ofițerul de proiect este dispus să comunice prin mai multe 
mijloace de comunicare, menționând adesea comunicarea telefonică. Majoritatea beneficiarilor apreciază 
acest mod de comunicare, acest lucru facilitând implementarea facilă a proiectelor lor, o parte dintre 
aceștia menționând că preferă răspunsurile oficiale, prin mijloace scrise. 

81,13%

11,95%
5,03% 1,89%

Mai puțin de 24 ore 24 - 48 de ore Peste 48 ore NS/NR

FIGURA 10 EVALUAREA TIMPULUI DE RĂSPUNS 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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Față de prima etapă de studiu, participanții la focus grup nu au mai identificat ca probleme timpul 
îndelungat de răspuns la solicitările transmise electronic sau lipsa unității în formularea răspunsurilor către 
beneficiari cu aceeași frecvență. Referitor la cel din urmă, participanții au menționat că există diferențe la 
nivel de ofițer în ceea ce privește documentele justificative necesare în etapa de raportare, dar nu 
consideră că este de un nivel ce ar cauza probleme, ci mai degrabă confuzie.  

Un alt punct slab care a fost menționat de participanți în ambele etape de studiu a fost schimbarea 
frecventă a ofițerilor de proiect. Totuși, o parte dintre aceștia au menționat că implementarea proiectului 
nu a fost obstrucționată de acest fapt.  

 

 

 GRADUL DE ACCESIBILITATE A INFORMAȚIILOR FURNIZATE 
PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR POCA  

 

În perspectiva beneficiarilor, gradul de accesibilitate a informațiilor necesare pentru pregătirea proiectului 
este unul crescut sau mediu. În cadrul sondajului, aproximativ 88% dintre respondenți caracterizează 
sursele de informare ca fiind foarte accesibile sau mai degrabă accesibile, în timp ce doar 8% caracterizează 
informațiile ca fiind greu de accesat. Cu mențiunea că majoritatea beneficiarilor are un grad de experiență 
în implementarea de proiecte prin programe operaționale, au fost apreciate claritatea informațiilor, 
coerența și continuitatea, precum și structurarea informațiilor. 

 

Beneficiarii menționează faptul că cel mai eficient și accesibil mediu de informare privind obținerea 
finanțărilor pentru proiecte este internetul, răspuns spontan întâlnit frecvent la respondenți. Alte medii de 
informare nu au fost menționate decât episodic: presa locală/regională, posturile de televiziune și 
consultările directe. Față de etapa trecută, un număr de respondenți a apreciat utilitatea și accesibilitatea 
newsletterului, considerat ușor de înțeles și util pentru aflarea rapidă a actualizărilor și noutăților privind 
proiectele POCA.  

80,00%

8,18% 6,36%
1,82% 3,64%

Foarte accesibil Mai degrabă
accesibil

Mai degrabă 
puțin accesibil

Puțin accesibil NS/NR

FIGURA 11 GRADUL DE ACCESIBILITATE AL SURSELOR DE INFORMARE PRIVIND OBȚINEREA FINANȚĂRII UE ȘI 
PREGĂTIREA PROIECTULUI 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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În plus, respondenții menționează factorii care favorizează gradul de accesibilitate ridicat a informațiilor. 
Dialogul frecvent cu reprezentanții AM POCA (mai ales cu ofițerul de proiect) și experiența anterioară a 
beneficiarilor sunt factorii cei mai frecvenți menționați. Unii respondenți sugerează simplificarea 
prezentării informațiilor din ghiduri și manuale, precum și simplificarea procedurilor administrative. 
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 EVALUAREA INTERACȚIUNII / COOPERĂRII 
BENEFICIARILOR CU ECHIPA AM POCA 

Interacțiunea directă și comunicarea beneficiarilor cu AM POCA a asigurat o implementare eficientă și 
uniformă a proiectelor POCA. Toți respondenții declară că au interacționat în mod direct și constant cu AM 
POCA. Beneficiarii afirmă că au comunicat cu diferite servicii și compartimente ale AM POCA: 
Departamentul de Monitorizare, Departamentul Financiar, Departamentul de achiziții, Serviciul Evaluare și 
Contractare ori prin intermediul platformei MySMIS. În majoritatea răspunsurilor, ofițerul de proiect a 
constituit prima mențiune a respondenților, fapt care dovedește vizibilitatea predominantă a acestuia în 
cadrul interacțiunii cu beneficiarii. Graficul următor prezintă serviciile din cadrul Direcției Generale pe care 
beneficiarii le menționează cel mai frecvent în răspunsurile lor:  

 

 

Conform sondajului realizat în 2021, majoritatea interacțiunilor cu reprezentanții AM POCA s-a desfășurat 
în format electronic (prin e-mail) sau telefonic. În aproape jumătate dintre cazuri (46%) comunicarea s-a 
realizat și online (prin platforme de videoconferință). Aproximativ o treime (35%) au comunicat față în față 
și 29% prin Helpdesk. 

Toate aspectele privind comunicarea beneficiarilor cu reprezentanții AM POCA au fost evaluate drept 
foarte mulțumitoare, primind note de peste 9,5 pe o scală de la 1 la 10 (unde 10 este nota maximă). În 
topul celor mai mulțumitoare aspecte se remarcă atitudinea reprezentanților AM POCA (plăcută și 
politicoasă), comunicarea eficientă și competența acestora. Foarte mulțumitoare au fost, de asemenea, și 
alte aspecte: utilitatea informațiilor, disponibilitatea de a răspunde la întrebări, timpul de răspuns și 

46,54%

31,45%

13,21% 13,21%

2,52% 3,77%

8,81%

Ofițer/Departament 
de monitorizare

Departamentul
financiar

Serviciul de Evaluare și 
Contractare Proiecte

Departamentul
achizitii

Suport mySMIS NS/NR Altele

FIGURA 12 INTERACȚIUNEA BENEFICIARILOR CU SERVICIILE DIN STRUCTURA AM POCA 

Sursă: Prelucrare proprie, interviuri, 2021 
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claritatea informațiilor oferite. Astfel, se poate concluziona că interacțiunea dintre beneficiari și 
reprezentanții AM POCA este una foarte bună. 

 

Majoritatea beneficiarilor nu identifică puncte slabe ale comunicării directe cu AM POCA. Dintre 
dificultățile identificate rămân timpul îndelungat de răspuns la solicitările transmise electronic, lipsa unității 
în formularea răspunsurilor către beneficiari și schimbarea frecventă a ofițerilor de proiect.  

La fel ca în etapa precedentă de analiză, respondenții consideră că problemele de comunicare nu reprezintă 
motivul principal pentru procesul dificil de implementare al proiectelor. Mai mult decât atât, câțiva 
beneficiari consideră că interacțiunea foarte bună cu echipa AM POCA conduce la soluționarea unor 
dificultăți procedurale în timp util.  

Problemele cu platforma MySMIS sunt raportate în continuare, însă cea mai frecventă problemă în a doua 
etapă de studiu este încărcarea documentelor în platforma MySMIS și volumul mare al acestora, faptul că 
unele documente trebuie încărcate de mai multe ori pentru a fi aprobate separat în secțiuni diferite, lucru 
ce creează un volum mare de muncă pentru beneficiar. 

În afară de problemele tehnice ale platformei de încărcare sau pierdere a documentelor la reîncărcarea 
paginii, participanții au menționat că procesul de încărcare a documentelor este anevoios din cauza 
faptului că unele documente trebuie încărcate de mai multe ori pentru a fi aprobate separat în secțiuni 
diferite și că este dificilă corelarea acestora. O parte dintre beneficiarii menționează că modulul 
Comunicare utilizat anterior era preferabil, fiind mai facil. 

*Pe o scală de la 1-10, unde 1 =Deloc mulțumit, iar 10 = Foarte mulțumit 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2020 

FIGURA 13 CÂT DE MULȚUMIT SUNTEȚI DE URMĂTOARELE ASPECTE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMUNICAREA CU 
REPREZENTANȚII AUTORITĂȚII DE MANAGEMENT POCA?* 
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Raportarea prin mijloace electronice este preferată de beneficiari, dar aceștia speră că se va diminua sau 
simplifica raportarea și încărcarea documentelor. Beneficiarii au apreciat, de asemenea, că au primit sprijin 
de la reprezentanți AM POCA, în special ofițerii de proiect în privința MySMIS, dar sugerează că ar fi utile 
sesiune de pregătire pentru acesta, tutoriale video sau un manual de utilizare mai practic. 

La fel ca în etapa realizată anterior, beneficiarii apreciază comunicarea informală pe care o au cu ofițerii 
desemnați reliefând faptul că responsabilii din partea AM POCA răspund solicitărilor ori de câte ori este 
nevoie și le furnizează modele de documente pentru a facilita implementarea. În general, gradul de 
satisfacție și mulțumire se menține, iar unele probleme sunt menționate mai puțin sau deloc. În principiu, 
la fel ca în etapa anterioară, beneficiarii nu consideră că este necesară creșterea calității comunicării 
directe. Beneficiarii consideră însă că este necesară îmbunătățirea infrastructurii de comunicare (MySMIS, 
website-ul POCA) și înmulțirea oportunităților de comunicare directă prin sesiuni de formare și informare. 
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FIGURA 14 CE ANUME CONSIDERAȚI CĂ POT ÎMBUNĂTĂȚI REPREZENTANȚII AM POCA ÎN COMUNICAREA CU 
BENEFICIARII? 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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 EVOLUȚIA INDICATORULUI DE PROGRAM 

Gradul de satisfacție al beneficiarilor în ceea ce privește interacțiunea/cooperarea cu echipa AM POCA este 
foarte mare, 75% declarându-se foarte satisfăcuți și 21% declarându-se satisfăcuți. În total, 96% sunt 
satisfăcuți și foarte satisfăcuți. Tot 96% dintre beneficiari consideră într-o mare și foarte mare măsură că 
reprezentanții AM POCA au fost un sprijin real în elaborarea și implementarea proiectului.  

Indicatorul aferent a fost depășit, fiind de 96%, comparativ cu 85% din valoarea țintită pentru 2023 (și cu 
1% mai crescut decât valoarea din raportul precedent). 

 

 

Pentru păstrarea acestei tendințe pozitive recomandăm: 

- Păstrarea liniilor directoare ale strategiei curente de comunicare dintre reprezentanții AM POCA și 
beneficiari, dat fiind gradul crescut de satisfacție al beneficiarilor cu această interacțiune. 

- Organizarea unor sesiuni de formare cu beneficiarii pe următoarele tematici: operarea 
modificărilor asupra bugetului și utilizarea SMIS2014+. 

- Pentru a menține satisfacția beneficiarilor privind interacțiunea cu Autoritatea de Management, 
recomandăm respectarea timpilor buni de răspuns la solicitări (ca și până acum) și păstrarea 
ofițerilor de proiect pe toată durata implementării proiectelor. 
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Satisfăcut

Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut

Nesatisfăcut

Foarte nesatisfăcut

FIGURA 15 GRAD DE SATISFACȚIE PRIVIND COMUNICAREA ȘI SPRIJINUL AM POCA 

Sursă: Prelucrare proprie, sondaj de opinie, 2021 
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 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

Așa cum s-a exemplificat în capitolele anterioare, beneficiarii intervievați și-au păstrat în mare parte 
opțiunile exprimate din prima etapă ceea ce a dus la o creștere cu 1% a gradului de satisfacție al 
beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM față de anul trecut.  

Având în vedere gradul crescut de satisfacție din prima etapă de studiu, creșterea din cea de-a doua etapă 
de studiu nu este deloc neglijabilă, fiind vorba de valori apropiate de valoarea absolută. 

Din analiza datelor, este clar că se mențin, la fel ca în prima etapă de studiu, gradul de utilitate ridicat al 
măsurilor de informare întreprinse până în prezent de AM POCA, al manualelor, metodologiilor și ghidurilor 
furnizate, precum și nivelul calitativ al informațiilor oferite atât pe website, cât și în cadrul sesiunilor de 
formare, workshopuri-lor și conferințelor. 

Pentru succesul viitor, cel mai important este să fie menținute calitatea relației dintre beneficiari și 
reprezentanții AM POCA. Cel mai important factor ce contribuie la gradul de mulțumire al beneficiarilor 
este factorul uman, în special ofițerii de monitorizare. Pe parcursul întregului studiu, au fost apreciate 
profesionalismul echipei AM POCA, implicarea și atitudinea pro-activă.  

Acest lucru a contribuit extrem de mult în limitarea oricăror puncte slabe și deblocarea problemelor în 
implementare. Astfel echipa AM POCA, în special prin ofițerii de proiect ce și-au arătat disponibilitatea și 
au răspuns rapid solicitărilor beneficiarilor, a contribuit semnificativ la rezolvarea problemelor în 
implementare prin: furnizarea de exemple sau instrucțiuni de completare a unor documente, ghidaj în ceea 
ce privește problemele întâmpinate în MySMIS și diverse alte spețe.  

Pe lângă comunicarea cu ofițerii de proiect, o recomanadare care s-a regasit în toate metodele calitative 
de cercetare a fost comunicarea directă realizată prin e-mail, telefon, newsletter. Ca de exemplu, 
promovarea agresivă a newsletter-ului, prin transmiterea acestuia pe e-mail managerilor de proiect. 

Ca recomandări de îmbunătățire a activităților de sprijin se mențin o parte dintre recomandările din prima 
etapă de studiu, alături de câteva recomandări noi: 

• Organizarea de întâlniri de instruire cu beneficiarii după semnarea contractului de finanțare, 
indiferent dacă aceștia au mai avut sau nu proiecte în implementare;   

• Organizarea mai multor sesiuni de formare pentru beneficiari, preferabil față în față, la nivel 
regional, în special pe temele: modificările aduse bugetului (în funcție de necesitățile proiectului 
în perioada de implementare), organizarea achizițiilor publice și utilizarea sistemului informatic 
SMIS2014+;   

• Pentru a facilita încheierea de parteneriate între entități, dezvoltarea de proiecte strategice și 
schimbul de bune practici, a fost propusă includerea în cadrul site-ului a unei baze de date cu 
beneficiari, în special cu responsabilii de la nivelul instituției pe zona de proiecte implementate, în 
măsura în care aceștia își exprimă acordul de prelucrare a datelor, precum și includerea unor date 
referitoare la evaluările ex-post ale proiectelor considerate de succes, evaluarea indicatorilor de 
impact și a sustenabilității;   

• Centralizarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectelor și evidențierea exemplelor 
de bună practică într-o secțiune comună a site-ului AM POCA sau prin intermediul unor rețele de 
socializare;   
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Alexandru ZODIERU 

Coordonator de contract 

Semnătură 

• Publicare pe site a unor modele de documente completate, în special pe partea de identitate 
vizuală și achiziții, tutoriale video, mai ales pentru MySMIS;   

• Simplificarea vizuală sau crearea unor broșuri simplificate referitoare la Ghiduri, pentru sprijinul 
entităților cu mai puțină experiență; 

 

Astfel se păstrează și modul în care beneficiarii percep Programul Operațional Capacitate Administrativă și 
se relevă importanța proiectării şi realizării managementului comunicării la nivelul unei triade funcționale 
care constă în:  

1. planificare - organizare: respectarea calendarelor de lansare, planificarea unor obiective viabile, în 
concordanță cu nevoia de finanțare a grupului țintă. 

2. orientare - îndrumare: oferirea de modele, exemple de bune practici, ocazia de a discuta clar și deschis 
diferite aspecte în cadrul unor întâlniri periodice. 

3. îmbunătățire - formare: activitate esențială pentru a dezvolta continuu ariile de expertiză şi 
competențele interne, pentru a răspunde schimbărilor cadrului legal şi implementării cu succes a 
proiectelor. 

 
În concluzie, activitatea AM POCA și sprijinul oferit pentru beneficiari poate fi îmbunătățit clădind pe 
structura deja existentă. La fel ca în etapa anterioară, este recomandată păstrarea liniilor directoare ale 
strategiei curente de informare/promovare, cu abordarea unei strategii de comunicare egalitaristă, 
bidirecțională, deschisă, care să permită generarea de soluții și sugestii noi prin organizarea de întâlniri 
între reprezentanții Autorității de Management și beneficiari. 
 
Etapa a doua a acestui studiu reliefează că indicatorul aferent OS 3.2, gradul de satisfacție al 
beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM a fost depășit, fiind de 96%, 
comparativ cu 85% valoarea țintită pentru 2023, cu 1% peste valoarea din anul precedent și cu 17% mai 
crescut decât valoarea de referință din 2014. 
 

 

 

Reprezentant legal, 

p. Alexandru Ștefănel Moraru, 
 

Asocierea: 

CIVITTA STRATEGY & CONSULTING S.A. și CULT MARKET RESEARCH S.R.L. 
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ANEXE 

ANEXA 1 CHESTIONAR ADRESAT BENEFICIARILOR POCA 

Buna ziua, mă numesc (NUME INTERVIEVATOR) și vă contactez din partea MLPDA-AM POCA. 

Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Generală Programe Europene  

Capacitate Administrative (DGPECA), cu rol de  Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Capacitate Administrativa (AM POCA), derulează începând din 28.08.2019 proiectul “Servicii 

pentru realizarea de studii privind măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor POCA privind sprijinul 

oferit de către AM, precum și gradului de conștientizare al potențialilor beneficiari în ceea ce privește 

POCA”, proiect implementat de către consorțiul alcătuit de firmele de consultanță Civitta Strategy & 

Consulting S.A. (lider asociere) și Cult Market Research S.R.L. Un prim rând de studii a fost deja elaborat, în 

prezent echipa derulând a doua etapă a cercetării, care își propune să determine evoluția indicatorului 

privind gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA și a modului de transmitere a informațiilor referitoare 

la Program. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a completa următorul chestionar ce are drept scop 

colectarea datelor necesare realizării unui studiu pentru măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor 

POCA privind sprijinul oferit de către AM în vederea elaborării/implementării proiectelor. 

Fiecare răspuns transmis de dumneavoastră are o foarte mare importanță nu numai pentru 

fundamentarea acestui studiu, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor României în relația cu Comisia 

Europeană din perspectiva procesului de absorbție a fondurilor europene în perioada 2014 – 2020. 

Completarea acestui chestionar durează maxim 15 minute. Răspunsurile dvs. sunt confidențiale și vor fi 

utilizate doar pentru prelucrarea statistică. 

 

Disclaimer: 

Cult Market Research, compania de cercetare din partea căreia vă contactăm este operator de date cu 
caracter personal. CMR a implementat toate prevederile în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal (regulamentul GDPR). Datele noastre de contact sunt disponibile pe pagina web: cult-
research.ro.  

Pentru mai multe informații cu privire la necesitatea realizării acestui sondaj de opinie puteți contacta 
AM POCA, autoritatea contractantă, la www.poca.ro (în secțiunea ”contact” se află adresa, numerele de 
telefon, fax si e-mail, cât și programul de funcționare).  

Nume instituție              ___________________________ 

Județ                             ___________________________ 

Funcție                           ___________________________ 

  

Q1. În ce măsură vă consideraţi informat cu privire la programele de accesare a fondurilor europene 
pentru instituțiile/organizațiile din România? 
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❑1 Deloc/Foarte mică măsură 

❑2 Mică măsură 

❑3 Nici mică, nici mare măsură 

❑4 Mare măsură 

❑5 Foarte mare măsură 

❑99 Nu pot aprecia 

 

Q2. În ce măsură vă considerați informat cu privire la POCA (Programul Operațional Capacitate 
Administrativă)? 

❑1 Deloc/Foarte mică măsură 

❑2 Mică măsură 

❑3 Nici mică, nici mare măsură 

❑4 Mare măsură 

❑5 Foarte mare măsură 

❑99 Nu pot aprecia 

 

Q3. De-a lungul timpului ați fost implicat în: 

Un singur proiect POCA ❑ 1 

Două proiecte POCA ❑ 2 

Mai mult de două proiecte 
POCA 

❑ 3 

 

 

 

Q4. Până în acest moment ați interacționat/comunicat cu reprezentanții Autorității de Management 
POCA? 

 

 

 

Q5. (Dacă DA la Q4) Cum ați comunicat cu aceștia? (selectați toate variantele care se potrivesc) 

1 ❑ Da 

2 ❑ Nu 

1 ❑ Față în față 

2 ❑ Telefonic 

3 ❑ Electronic (prin e-mail) 
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Q6. (Dacă DA la Q4) Cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte în ceea ce privește comunicarea cu 
reprezentanții Autorității de Management POCA? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 la 10, unde 1 
înseamnă Deloc mulțumit, iar 10 Foarte mulțumit. 

  Notă 1-10 

a. Claritatea informațiilor oferite ____ 

b. Utilitatea informațiilor oferite ____ 

c. Atitudinea plăcută, politicoasă a reprezentanților ____ 

d. Disponibilitatea de a răspunde la întrebări ____ 

e. Competența reprezentanților în domeniu ____ 

f.  Comunicare eficientă cu reprezentanții ____ 

g. Timpul de răspuns la solicitări ____ 

 

 

Q7.Care considerați că sunt punctele slabe ale comunicării dintre dumneavoastră și reprezentanții AM 
POCA? 

_______________________________________________________________________________ 

 

Q8.Ați participat la evenimente de informare/ formare organizate de AM POCA față în față sau în mediul 
online?   

 

 

 

 

 

Q9. În care dintre următoarele domenii ați întâmpinat dificultăți la elaborarea cererii de finanțare? 
(selectați toate răspunsurile care vi se potrivesc) 

4 ❑ Online (prin platforme de videoconferință) 

5 ❑ Prin Helpdesk 

1 ❑ Da, evenimente de informare 

2 ❑ Da, sesiuni de formare 

3 ❑ Nu  
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Q10. În calitate de beneficiar POCA, vă rog să ne comunicați gradul dumneavoastră de satisfacție în ceea 
ce privește sprijinul oferit de AM folosind o scală 1-5, unde 1 reprezintă Foarte satisfăcut, iar 5 Foarte 
nesatisfăcut? 

 

 

 

 

 

 

Q11. În ce măsură considerați că reprezentanții Autorității de Management POCA v-au fost un sprijin real 
în elaborarea și implementarea proiectului dvs.?  

❑1 Deloc/Foarte mică măsură 

❑2 Mică măsură 

❑3 Nici mică, nici mare măsură 

❑4 Mare măsură 

❑5 Foarte mare măsură 

❑99 Nu pot aprecia 

 

 

Q12.Ce anume considerați că pot îmbunătăți reprezentanții Autorității de Management POCA în 
comunicarea cu beneficiarii? (răspuns deschis) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

1 ❑ Identificarea nevoii și formularea ideii proiectului 

2 ❑ Stabilirea obiectivelor și activităților proiectului 

3 ❑ Elaborarea bugetului 

4 ❑ Elaborarea documentelor suport 

5 ❑ Completarea rubricilor cererii de finanțare 

6 ❑ Utilizarea sistemului online de depunere a cererii de finanțare  

7 ❑ Nu am întâmpinat dificultăți 

8 ❑ Alte dificultăți. Care? 

1 ❑ Foarte satisfăcut 

2 ❑ Satisfăcut 

3 ❑ Nici satisfăcut, nici nesatisfăcut 

4 ❑ Nesatisfăcut 

5 ❑ Foarte nesatisfăcut 
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Q13. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? Comparativ cu perioada anterioară de 

programare (2007-2013 - PODCA), acum în 2021: 

 Într-o foarte 
mare măsură 

Într-o mare 
măsură 

Într-o  
oarecare 
măsură 

Într-o mică 
măsură 

Într-o foarte 
mică măsură 

Nu știu/nu 
răspund 

comunicarea 
cu echipa AM 
POCA este mai 
eficientă  

      

comunicarea 
cu echipa AM 
POCA este mai 
transparentă  

      

comunicarea 
cu echipa AM 
POCA este 
mai proactivă  

      

 

 

Q14. Dacă la întrebarea anterioară ați răspuns că se poate observa în mare sau foarte mare măsură o 
evoluție comparativ cu perioada anterioară de programare (2007-2013 – PODCA), vă rugăm să ne spuneți 
în ce măsură considerați că această evoluție este determinată de:  

  

 Într-o foarte 
mare măsură 

Într-o mare 
măsură 

Într-o 
oarecare 
măsură  

Într-o mică 
măsură 

Într-o foarte 
mică măsură 

Nu știu/nu 
răspund 

comunicarea 
directă și 
eficientă cu 
ofițerul 
desemnat   

      

structura și 
organizarea 
website-ului 
POCA   

      

utilizarea 
instrumentelor 
de informare/ 
comunicare 
suport 
Helpdesk 
și/sau social 
media 

      

organizarea 
evenimentelor 
de informare 
și/sau 
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sesiunilor de 
formare  

 

Q15. Selectați dintre următoarele primele 3 aspecte prioritare pentru dvs. cu privire la comunicarea și 
colaborarea cu autoritățile publice, în general: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q16. Pe o scală 1-10, cum apreciați accesul la finanțare prin intermediul POCA, unde 1 semnifică ”Foarte 
dificil”, iar 10 ”Foarte facil”?  

_____________________________________________________________________________________ 

Q17. Pe o scală 1-10, cum apreciați procesul de elaborare a cererii de finanțare prin intermediul POCA, 
unde 1 semnifică ”Foarte dificil”, iar 10 ”Foarte facil”? 

__________________________________________________________________________________ 

Q18. Pe o scală de la 1-10 cum apreciați procesul de transmitere a cererilor de 
rambursare/plată/prefinanţare și a rapoartelor de progres utilizând exclusiv sistemul informatic 
MySMIS, unde 1 semnifică ”Foarte dificil”, iar 10 ”Foarte facil”? 

 

 

 

Q19. Cum ați luat la cunoștință aceste schimbări ale modului de lucru?  

 

 

 

 

 

SOCIO-DEMOGRAFICE 

 

D1. Vârsta: ______ ani  

1 ❑ Claritatea informațiilor oferite 

2 ❑ Utilitatea informațiilor oferite 

3 ❑ Atitudinea plăcută, politicoasă a funcționarilor 

4 ❑ Disponibilitatea de a răspunde la întrebări 

5 ❑ Competența  funcționarilor în domeniu 

6 ❑ Comunicarea eficientă cu funcționarii 

7 ❑ Timpul  de răspuns la solicitări 

1 ❑ Accesând website-ul POCA 

2 ❑ 
Prin comunicare directă cu reprezentanții AM POCA, în 
principal cu OP 

3 ❑ Utilizând platforma MySMIS  

4 ❑ Social Media  
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D2. Genul 

Masculin ❑1 

Feminin ❑2 

 

 

D3. Naționalitate 

______________ 

 

D4. Care este ultima formă de învăţământ absolvită de dvs.? (O singură variantă de răspuns pentru 
fiecare) 

Studii profesionale/liceale ❑ 1 

Studii superioare de scurtă 
durată 

❑ 2 

Studii superioare de lungă 
durată  

❑ 3 

Studii doctorale ❑ 4 

 

D5. Care este vechimea dumneavoastră în sistemul public/privat? 

Între 0-3 ani ❑ 1 

Între 4-6 ani  ❑ 2 

Între 7-10 ani ❑ 3 

Peste 10 ani ❑ 4 
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ANEXA 2 FIȘĂ DE INTERVIU BENEFICIARI 

 

Numele moderatorului de interviu: 

Data și loc de desfășurare: 

Participanți (se va preciza pentru fiecare: nume, prenume, instituție, funcție, date de contact): 

 

Introducere – va fi făcută de persoana care va face interviurile. Se vor furniza detalii cu privire la studiu, 
scopul interviului, așteptările de la persoana / persoanele intervievate. Se va cere permisiunea înregistrării, 
pentru o procesare mai facilă. În cazul în care persoana nu este de acord, se vor lua notițe în scris. 

 

Text orientativ introducere:  

“Stimată Doamnă/Stimate Domn, 

Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, prin Direcția Generală Programe Europene 
Capacitate Administrative (DGPECA), cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Capacitate Administrativă (AM POCA), vă adresează rugămintea de a participa la acest interviu, ce are 
drept scop colectarea datelor necesare realizării unui studiu privind determinarea gradului de satisfacție a 
beneficiarilor POCA privind sprijinul oferit de către AM POCA în vederea elaborării / implementării 
proiectelor. Pentru a afla care sunt opiniile dvs. cu privire la măsurile de informare / promovare derulate de 
Autoritatea de Management POCA şi a instrumentelor de comunicare utilizate de AM POCA și a sprijinului 
oferit de către AM POCA în vederea implementării proiectelor de către beneficiari și a nevoilor de sprijin 
pentru perioada următoare, vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări.  

Vă cerem permisiunea să înregistrăm discuția noastră pentru a ne putea focaliza atenția asupra 
interacțiunii directe cu dumneavoastră. În caz contrar, comunicarea directă ar fi afectată, iar noi ar trebui 
să dăm prioritate consemnării cât mai fidele a informațiilor pe care ni le furnizați.  

În situația în care unele opinii vor fi citate în studiu, numele celor care le-au exprimat nu vor fi menționate, 
astfel încât public nu se va ști numele persoanei care a făcut o anumită afirmație.” 

 

1. Cu ce departament și / sau reprezentanți AM POCA ați interacționat până în prezent?  

2. Ce mijloace de comunicare ați utilizat în cadrul interacțiunii? 

3. Cum evaluați interacțiunea pe care ați avut-o de-a lungul timpului cu reprezentanții AM POCA? (ex. ați 
obținut informațiile dorite?) 

4. Au existat puncte slabe ale comunicării cu AM POCA? Dacă da, vă rugăm să le menționați. 

5. Ați consultat manuale / ghiduri / metodologii / materiale informative pentru beneficiari, realizate de 
AM POCA? Dacă da, cum apreciați conținutul acestora? 

6. Urmăriți conținutul distribuit prin intermediul paginii de Facebook AM POCA și al newsletter-ului? Dacă 
da, cum apreciați calitatea informațiilor? 
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7. Cum apreciați accesibilitatea informațiilor necesare pentru pregătirea și/sau implementarea 
proiectului pe pagina www.poca.ro (formulare, precum și metodologia de completare a formularelor, 
modele de documente, reglementări guvernamentale, etc.). Ce caracteristici ale website-ului 
considerați că pot fi îmbunătățite? 

8. Cât de accesibile considerați că sunt sursele de informare asupra posibilităților de a primi finanțare UE 
și asupra pregătirii proiectului (internet, consultări directe, activități informale, presă regională, etc.)? 

 
Partea B – întrebări adresate în special interviurilor de tip 3, de evaluare a sprijinului oferit de AM POCA 

9. V-au fost furnizate exemple practice privind documentele care trebuie depuse / instrucțiuni clare 
privind depunerea acestora, precum și informații legate de implementarea proiectelor? 

10. Ați participat în ultimul an la evenimentele de informare / promovare  organizate de AM POCA față în 
față sau online? Dacă da, cum apreciați accesibilitatea acestora? Dar calitatea informaților primite? 

11. Ați participat în ultimul an la sesiuni de formare în calitate de beneficiari ai POCA? Dacă da, cât de 
mulțumiți ați fost de ele?  

12. Cum apreciați modalitatea de comunicare prin platforma MySMIS având în vedere obligativitatea 
transmiterii cererilor de rambursare / plată / prefinanţare și a rapoartelor de progres utilizând exclusiv 
sistemul informatic? 

13. Ați apelat în ultimul an la helpdesk-ul POCA? Dacă da, cum apreciați această modalitate de 
comunicare? 

14. Ați apelat la ofițerul de proiect desemnat sau la alte persoane din cadrul AM POCA prin e-mail sau 
telefon pentru sprijin în probleme întâmpinate în implementare? Dacă da, cum puteți descrie 
interacțiunea cu acesta? Dar în comparație cu experiența anterioară de programare, dacă este cazul? 

15. Puteți menționa care a fost timpul de răspuns / cât de mulțumit ați fost de timpul de răspuns la 
întrebările transmise electronic (e-mail), dacă a fost cazul? 

16. În ce măsură considerați că reprezentanții Autorității de Management POCA v-au fost un sprijin real în 
elaborarea și implementarea proiectului dvs.? 

17. Care sunt aspectele prioritare pentru dvs. cu privire la comunicarea și colaborarea cu AM POCA în 
perioada viitoare? 

18. Vă rugăm să faceți orice alte precizări pe care le considerați necesare, inclusiv recomandări pentru 
îmbunătățirea comunicării dintre AM POCA și beneficiari. 
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ANEXA 3 ANALIZA INTERMEDIARĂ PREZENTATĂ ÎN CADRUL FOCUS GRUPURILOR 

 

 

 

Studii privind măsurarea gradului de sa sfacție al 
bene ciarilor POCA privind sprijinul oferit de către

AM, precum și gradului de conș en zare al 
potențialilor bene ciari în ceea ce privește POCA 

FOCUS GRUP

CIVITTA Strategy & Consul ng
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ARII DE ANALIZĂ

 U litatea ac vităților de informare / promovare

 Impactul ac vităților de promovare / sprijin

 Calitatea interacțiunii / colaborării cu reprezentanții AM POCA

 Gradul de accesibilitate și calitate al informațiilor furnizate

6

UTILITATEA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE / PROMOVARE
APRECIEREA INTERACȚIUNII PE PARTEA DE INFORMARE

59.63%

38.53%

1.83%

Foarte bună Bună Sa sfăcătoare

87.50%

4.17% 8.33%

Pozi v Nega v NS/NR

APRECIEREA INTERACȚIUNII PE INFORMARE  BENEFICIARI EVALUAREA E PERIENȚEI DE INFORMARE  POTENȚIALI BENEFICIARI
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UTILITATEA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE/PROMOVARE
PARTICIPAREA LA EVENIMENTE DE INFORMARE / PROMOVARE

      

      

      

     

                                               
                    

     

38.85%

61.15%

Da Nu

2020

PARTICIPARE  BENEFICIARI PARTICIPARE  POTENȚIALI BENEFICIARI
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UTILITATEA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE / PROMOVARE
INPUTUL POTENȚIALILOR BENEFICIARI

     

      

    

      

      

    

POTENTIALI BENEFICIARI: SOLICITAREA UNOR ÎNTÂLNIRI 

CU POCA PENTRU CLARIFICAREA GHIDURILOR

POTENTIALI BENEFICIARI: PARTICIPAREA LA PROCESUL DE CONSULTARE 

PRIVIND CONȚINUTUL ȘI STRUCTURA GHIDURILOR
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UTILITATEA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE / PROMOVARE
INTERACȚIUNEA CU HELPDES  POCA

75.60%

20.83%

1.79% 1.79%

Nu a  u l izat

helpdesk

A fost multumit Nu a  fost

multumit

NS/NR

15.82%

84.18%

Da Nu

BENEFICIARI: UTILIZAREA HELPDESK POCA*

*toți u lizatorii s  au declarat mulțumiți sau foarte mulțumiți

POTENTIALI BENEFICIARI: UTILIZAREA HELPDESK POCA

ȘI GRADUL DE MULȚUMIRE
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ARII DE ANALIZĂ

 U litatea ac vităților de informare / promovare

 Impactul ac vităților de promovare / sprijin

 Calitatea interacțiunii / colaborării cu reprezentanții AM POCA

 Gradul de accesibilitate și calitate al informațiilor furnizate
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR DE PROMOVARE / SPRIJIN
UTILITATEA MATERIALELOR INFORMATIVE

89.09%

8.18%
2.73%

Da, ridicat Da, mediu Nu

20.83%

51.19%

18.45%

7.14%
2.38%

În foarte mare
măsură

În mare măsură În oarecare
măsură

În mică măsură În foarte mică
măsură/Deloc

BENEFICIARI: CONSULTAREA ȘI APRECIEREA UTILITĂȚII MATERIALELOR INFORMATIVE POTENȚIALI BENEFICIARI: MĂSURA ÎN CARE 

MATERIALELE I AU INFORMAT DESPRE INTERVENȚIILE POCA
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR DE PROMOVARE / SPRIJIN
ÎNȚELEGEREA IMPACTULUI PROIECTELOR PRIN POCA

POTENȚIALI BENEFICIARI: IMPRESII PRIVIND PRINCIPALELE REZULTATE ȘI BENEFICII ADUSE DE INTERVENȚIILE PRIN POCA

25.49% 24.51%

17.16% 16.67%

9.31%

4.41%
2.45% 1.96%

Cres terea
capaci ta i

adminis tra ve

Implementarea de
solu i  IT /
Digi ta l i zare

Crearea doc.
strategice/planuri
dezvoltare/pol i ci

publ ice

Formarea s i
ins truire resursei
umane, programe

schimb/bune
prac ci

Faci l i tarea
comunicari i  cu

cetateni i  /

Debirocra zare

Dezvoltarea
infras tructuri i
ins tu i lor

Crearea de
parteneriate intre

ins tu i  din

di feri te medi i

Cunos nte
insu ciente
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IMPACTUL ACTIVITĂȚILOR DE PROMOVARE / SPRIJIN
ÎNȚELEGEREA IMPACTULUI PROIECTELOR POCA

POTENȚIALI BENEFICIARI: IMPRESII PRIVIND PRINCIPALII BENEFICIARI AI INTERVENȚIILOR POCA

38.28%
35.41%

14.83%

6.22%

1.91% 2.39%

Cetățeni i Ins tuți i le
Publ ice

Funcționari i
publ ici

ONG uri le Mediul  privat Nu ș u/Nu
răspund
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ARII DE ANALIZĂ

 U litatea ac vităților de informare / promovare

 Impactul ac vităților de promovare / sprijin

 Calitatea interacțiunii / colaborării cu reprezentanții AM POCA

 Gradul de accesibilitate și calitate al informațiilor furnizate
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46.54%

31.45%

13.21% 13.21%

2.52% 3.77%
8.81%

O țer/Departament
de monitorizare

Departamentul
 nanciar

Serviciul  de Eva luare
ș i  Contractare

Proiecte

Departamentul
achizi i

Suport mySMIS NS/NR Altele

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
DEPARTAMENTELE CU CARE AU INTERACȚIONAT BENEFICIARII

 *respondenții având posibilitatea de a oferi răspunsuri mul ple, procentajele adunate depășesc 100%
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De ciențe în comunicare iden  cate de bene ciari:

 Di cultăți de comunicare internă între serviciile
și compar mentele AM POCA (între Serviciul
Evaluare și Contractare și Serviciul Autorizare
Proiecte,Plăți și Contabilitate)

 Un  mp îndelungat de răspuns între perioada 
de raportare a progresului proiectului și  
procesarea cererilor de  plată, pre națare sau 
rambursare.

CAUZA
Instabilitatea cadrului 

ins tuțional

42.41%

55.06%

1.27% 1.27% 0.63%

Foarte bună Bună Sa sfăcătoareDi ci lă  sau
foarte di ci la

NS/NR

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
EVALUAREA CALITĂȚII INTERACȚIUNII  SPRIJIN ȘI IMPLEMENTARE (BENEFICIARI)
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TIMPUL DE RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE BENEFICIARILOR SPRIJINUL OFERIT DE AM POCA BENEFICIARILOR

În ce măsură considerați că reprezentanții 
Autorității de Management POCA v au fost un 
sprijin real în elaborarea și implementarea 

proiectului dvs.?

81.13%

11.95%
5.03% 1.89%

Mai  puțin de
24 ore

24   48 de
ore

Peste 48 ore NS/NR
30.82%

65.41%

2.52% 0.63% 0.63%

În foarte

mare
măsură

În mare

măsură

Neutru În mică

măsură

NS/NR

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
PUNCTE TARI ALE INTERACȚIUNII
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Interacțiune cu echipa 
AM POCA

 Grad crescut de e cien zare al procedurilor de
lucru interne din cadrul ins tuțiilorbene ciare

 Grad crescut de accesibilitate al informațiilor

 Soluționarea rapidă a unor di cultăți de natură
tehnică

Bene ciarii au apreciat în special:

 Disponibilitateao țerului de proiect

 A tudinea proac vă a echipei AM POCA privind
implementareaproiectelor

 Sprijinul acordat într o manieră profesionistă

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
PUNCTE TARI ALE INTERACȚIUNII
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14.55%

83.64%

1.82%

Da Nu NS/NR

 Ați iden  cat puncte slabe în interacțiunea cu AM POCA?

 Timpul îndelungat de răspuns la 
solicitările transmise electronic

 Lipsa unității în formularea 
răspunsurilor către bene ciari

 Schimbarea frecventă a o țerilor de 
proiect

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
PUNCTE SLABE ALE INTERACȚIUNII
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Probleme iden  cate

 Procedura de transmitere și actualizare a
documentelor este puțin prietenoasă cu
u lizatorul

 Manualul de u lizare nu este ușor de înțeles,
ar putea bene cia de mai multe explicații
gra ce

 Operarea actualizărilor

EVALUAREA INTERACȚIUNII PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI

21.88%

33.75%

24.38%

16.25%

1.25% 2.50%

Foarte bună Bună Sa sfăcătoare Di cilă Foarte di cilă NS/NR

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
EVALUAREA INTERACȚIUNII PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI M SMIS
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 Procedura prin care se opereazămodi cări cu acordul AM POCA prezintăun
grad semni ca v de di cultate (în special, modi cări ale bugetului sau
modi cări de ex ndere a durateide implementarea proiectului)

 Înțelegerea condițiilor și a termenilor apelurilor de proiecte

 Timpul îndelungat de răspuns la cererile de rambursare și modul de
întocmire al acestora

 Încărcarea documentelor în pla orma MySmis și volumul mare al acestora,
faptul că unele documente trebuie încărcate de mai multe ori pentru a  
aprobateseparat în secțiuni diferite (același document)

CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA
DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE DE BENEFICIARI
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CALITATEA INTERACȚIUNII / COLABORĂRII CU AM POCA  COMPARATIV
2020 VS 2021

 Raportarea de colaborare pozi vă are o creștere ușoară de la 94% la 97%

 Timpului de răspuns și percepțiaasupra sprijinuluioferit scade ușor.

 Mai puțini respondenți iden  că puncte slabe ale interacțiuniicu AM POCA

 Se mențin atât puncteletari cât și punctele slabe iden  cate

 Se mențin di cultățile tehnice iden  cate de bene ciari, mai puțin di cultatea elaborării cererii de
 nanțare
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ARII DE ANALIZĂ

 U litatea ac vităților de informare / promovare

 Impactul ac vităților de promovare / sprijin

 Calitatea interacțiunii / colaborării cu reprezentanții AM POCA

 Gradul de accesibilitate și calitate al informațiilor furnizate
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Accesibilitateainformațiilor necesarepentrupregă reaproiectelorpe website ul POCA
Evaluarea gradului de accesibilitate al surselor de informare privind obținerea  nanțării

80.00%

8.18% 6.36%
1.82% 3.64%

Foarte acces ibi lMai  degrabă

acces ibi l

Mai  degrabă
puțin acces ibi l

Puțin acces ibi l NS/NR

GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
ACCESIBILITATEA SURSELOR DE INFORMARE, BENEFICIARI
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 U litatea informațiilor prezentate

 Explicarea noțiunilor cheie

 Claritatea și structurarea a informației

 Coerența și con nuitatea informațiilor disponibile

 Interfața modernă a pla ormei

 Interfața prietenoasă cu dispozi vele mobile și tablete

 Încărcarea rapidă

GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
PUNCTELE FORTE ALE  EBSITE ULUI POCA
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GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
POTENȚIALI BENEFICIARI:  EBSITE UL, CEA MAI ACCESATĂ SURSĂ

93.45%

30.36%
23.21%

19.05%
11.31%

4.76% 2.98% 2.38% 0.60%

Site ul

POCA

Emai l Rețele
socia le

Newsle er Telefon Alte s i te 

uri

O țerul  de
proiect

Nu

cunoas te

Altele

CANALELE UTILIZATE DE POTENȚIALI BENEFICIARII PENTRU INFORMAREA DESPRE POCA
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87.20%

9.70% 7.87%

Grad de accesibil itate crescut Grad de accesibil itate mediu Grad de accesibil itate scăzut

GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
ACCESIBILITATEA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN CADRUL EVENIMENTELOR
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ELEMENTELE POZITIVE ALE INFORMAȚIILOR FURNIZATE IN 
TIMPUL EVENIMENTELOR DE INFORMARE

 U litatea informațiilor prezentate

 Claritatea informației

 Coerența și con nuitatea informațiilor
disponibile

 E cien zarea procedurilor de lucru interne din
cadrul ins tuțiilorbene ciare

 Soluționarea rapidă a unor di cultăți de natură
tehnică

 Grad ridicat de conș en zare
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Nevoi iden  catede bene ciari:

 nevoia de distribuire a informațiilor despre evenimente prin intermediul mijloacelor de
comunicaredirecte (e mail sau telefon), pe lângă informațiilede pe site

 nevoia de par cipare la alte  puri de evenimente, mai ales la sesiuni de formare bazate pe 
schimbul de experiență cu alți bene ciari

EFECT POZITIV AL POCA

crearea unei rețele naționale /
regionale între bene ciari și 

intensi carea schimburilor de 
experiență

GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
ACCESIBILITATEA INFORMAȚIILOR PENTRU PREGĂTIRE / IMPLEMENTARE
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Materialeleinforma ve

GhidulBene ciarului

GhidulSolicitantului

Manualuluide Iden tateVizuală

Suges i de îmbunătățire:

 Folosirea unor interfețe de  pul infogra ce
pentru o înțelegeremai facilă

 Crearea unor versiuni sinte ce ale ghidurilor,
bazate pe schițe, gra ce sau structuri
simpli cate care să ofere o imagine de
ansambluasupraprocedurilor

 Oferirea mai multor exemple concrete,
întâlniteîn experiența reală

89.09%

8.18%
2.73%

Da, ridicat Da, mediu Nu

 CONSULTAREA MATERIALELOR INFORMATIVE 

 ȘINIVELUL PERCEPUT DE UTILITATE AL ACESTORA

GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
ACCESIBILITATEA MATERIALELOR INFORMATIVE
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GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR
ACCESIBILITATEA INFORMAȚIILOR PENTRU PREGĂTIRE / IMPLEMENTARE

      

      

      

                          

POTENȚIALI BENEFICIARI : CUNOAȘTEREA UNOR PROIECTE SAU MODELE DE SUCCES ALE BENEFICIARILOR POCA
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GRADUL DE ACCESIBILITATE ȘI CALITATE AL INFORMAȚIILOR FURNIZATE
 COMPARATIV 2020 VS 2021

 Raportarea gradului de accesibilitateal website ului rămâne ridicat, dar are o ușoară scădere

 Punctele tari ale website ului s au menținut,  ind raportate în plus: Coerența și con nuitatea informațiilor
disponibile, interfața modernă a pla ormei, interfața prietenoasă cu dispozi vele mobile și tablete,
Încărcarea rapidă

 Un număr mai mic de persoane au raportat par ciparea le evenimenteorganizate de AM POCA și un
număr mai mare și au exprimat dorința de a par cipa. În cadrul evenimentelor,gradul de accesibilitate și
de u litate s a menținut.

 S au menținut nevoile iden  cate de bene ciari de distribuire a informațiilor despre evenimente prin
intermediulmijloacelorde comunicare directe și de par cipare la alte  puri de evenimente,inclusiv nevoia
de par cipare la sesiuni de formare, aceasta din urmă  ind menționatămai frecvent.

 U litateamaterialelorinforma ve a fost raportată ca  indmai mare.

 Au fost iden  cate noi suges i de îmbunătățire ale acestora
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII DE INFORMARE 

 Transmitereaunuinewsle er

 Includerea unor informațiidespreproiectele de succes

 Prezentareamodi cărilor din ghiduri într o manieră cronologică

 Personalizarea site ului în funcție de  pul de u lizator

 Îmbunătățirea vizuală

 Sistema zarea documentelor și anexelor

 Exempli carea completării unor documente
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PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII DE INFORMARE

44.62%

25.81%

16.67%

5.91%
3.76% 3.23%

Informa i le
 obisnuite 

Informa i le sunt
su ciente/nu
doreste a l te
infoma i

Informa i  mai
deta l iate sau

exemple
concrete

Aceleaș i
informați i , dar

din  mp/ in alt
mod

Orice
oportunita te
POCA/toate
informa i le

Ce bene ci i  ar
avea ONG uri le

prin POCA

POTENȚIALI BENEFICIARI : TIPURI DE INFORMAȚII AȘTEPTATE PE VIITOR
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Vă mulțumim 
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ANEXA 4 RAPORT INTERVIURI DELPHI 

 

 

 

 

 

RAPORT INTERVIURI DELPHI 

  

„STUDIU PRIVIND MĂSURAREA GRADULUI DE SATISFACȚIE AL BENEFICIARILOR 

POCA PRIVIND SPRIJINUL OFERIT DE CĂTRE AM” 
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SCOP 

Evaluarea acțiunilor de informare, comunicare și promovare derulate de AM POCA, evaluarea sprijinului 

oferit beneficiarilor, precum și obținerea de recomandări finale pentru studiul desfășurat din partea unor 

experți, privind: 

• Utilitatea și accesibilitatea materialelor informative, 

• Evaluarea surselor de informare asupra posibilităților de a primi finanțare prin POCA, 

• Evaluarea utilității activităților de informare și a instrumentelor de comunicare în relația cu 

beneficiarii și potențialii beneficiari, 

• Evaluarea măsurilor și instrumentelor de promovare/sprijin în elaborarea/implementarea 

proiectelor, 

• Evaluarea gradului de accesibilitate a informațiilor prezentate pe website-ul POCA, 

• Evaluarea gradului de accesibilitate și calitate al informațiilor furnizate pentru implementarea 

proiectului. 

 

Determinarea, prin intermediul unor studii și analize, a gradului de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea 

ce privește sprijinul oferit de către AM, definit ca indicator de rezultat al programului, este prevăzută în 

Planul de comunicare POCA 2014-2020.  

• ID: 5S37 - Gradul de satisfacție a beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către 

AM   

Prin această măsură suplimentară (interviuri de tip Delphi) se urmărește obținerea de informații care vor 

contribui la analizele aferente acestui indicator, dar și la obținerea unor concluzii privind nevoile de sprijin 

ale beneficiarilor pentru perioada următoare. 
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METODOLOGIE 

    

Instrumentul principal de lucru este chestionarul, care conține întrebări deschise, cu opțiuni de răspuns 

predefinite. Opțiunile de răspuns predefinite sunt plasate pe o scală de tip Likert și au fost formulate pe 

baza analizelor evaluării desfășurate până în prezent, ținând cont de obiectivele specifice și indicatorii de 

program din cadrul POCA. 

Procesul de aplicare a interviului Delphi conține următorii pași: 

 

1. SELECȚIA EXPERȚILOR CARE VOR CONSTITUI GRUPUL DE RESPONDENȚI  

Conform ofertei tehnice și a Raportului inițial s-a avut în vedere formarea unui grup de respondenți, 

reprezentanți ai instituțiilor beneficiare de finanțare (reprezentanți autorități publice centrale și locale), 

ONG-uri, societatea civilă, experți în politici publice, experți în dezvoltarea capacității administrative, 

consultanți cu experiență în dezvoltarea capacității administrative. 

 

Fiecare specialist vizat a primit o invitație de participare la acest demers, cu explicarea tuturor pașilor care 

urmează a fi parcurși, a rolului fiecărui membru al grupului și a cadrului de timp propus pentru desfășurarea 

cu succes a întregului proces.  

FORMULAREA CHESTIONARULUI 

Chestionarul formulat include un număr limitat de întrebări pentru a facilita completarea acestuia în timp 

util și cu maximum de acuratețe.  

RUNDA 1 - TRANSMITEREA CHESTIONARULUI CĂTRE TOȚI SPECIALIȘTII DIN GRUPUL DE RESPONDENȚI 

Chestionarul a fost transmis simultan către toți respondenții, cu precizarea unui termen de răspuns, fiind 

efectuate reveniri în cazul în care primirea chestionarelor completate nu s-a încadrat în termenul stabilit. 

2. RECEPȚIONAREA RĂSPUNSURILOR, ANALIZA ACESTORA ȘI FORMULAREA UNEI SINTEZE 

Această activitate reprezintă axul central al întregului proces, fiind necesară o prelucrare atât cantitativă a 

răspunsurilor, cât și calitativă, pe baza răspunsurilor narative formulate de respondenți la întrebările 

deschise fără opțiuni de răspuns predefinite. 

 

 

 

 

 

3. RUNDA 2 – CONSULTAREA RESPONDENȚILOR PE BAZA SINTEZEI RĂSPUNSURILOR FORMULATE ANTERIOR 
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Transmiterea sintezei răspunsurilor către toți respondenții, invitând respondenții ale căror răspunsuri 

diferă de medie să ia în considerare opiniile opuse propriilor opinii, să recompleteze apoi chestionarul și să 

justifice, dacă își mențin părerea inițială, motivele pentru care o mențin. 

4. RUNDA 3 – CONSULTAREA RESPONDENȚILOR PENTRU OBȚINEREA UNEI CONVERGENȚE DE OPINII 

Transmiterea sintezei răspunsurilor din runda 2 către respondenții ale căror răspunsuri se situează în 

continuare la extreme, invitând respondenții să ia în considerare opiniile opuse propriilor opinii și să 

recompleteze apoi chestionarul. 

5. ÎNCHEIEREA PROCESULUI 

Răspunsurile finale au fost recepționate, analizate și s-a elaborat o sinteză a rezultatelor întregului proces. 

Pentru simplificarea procesului, acolo unde răspunsurile au presupus alegerea variantelor Foarte mare 

măsură și mare măsură, recomandarea analizată a fost evaluată ca având utilitate ridicată. 

 
Prezentul raport conține interpretarea grafică a răspunsurilor obținute după aplicarea celor 3 iterații, 

însoțită de o sinteză a argumentelor prezentate de către experți. 
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1. În ce măsură considerați că următoarele inițiative ar crește gradul de informare al beneficiarilor 

POCA? 

a) Distribuirea de materiale tipărite (broșuri, flyere, afișe) la sediul APC și APL 

 
 

Procentul respondenților care consideră că acestă măsură ar avea un grad de utilitate medie în 
creșterea informării a fost de 88%. A fost oferită recomandarea ca, pentru a evita risipa de resurse, AM 
POCA să tipărească doar materiale care pot fi folosite de beneficiari pe termen lung, fiind utile pentru 
activitatea acestora. Exemplu: o broșură de bune practici sau un ghid într-un anumit domeniu de interes 
(ex. achiziții publice, principii orizontale, modalități de promovare online sau digitală a proiectelor, care sa 
conțină idei și modele de bună practică din alte proiecte, etc.) care să servească beneficiarului pe tot 
parcursul implementării proiectului. 

În schimb, un procent de 12% consideră că inițiativa ar ajuta doar într-o mică măsură, argumentând 
că sunt puțini cei care își mai colectează informațiile din materiale tipărite. Informația circulă și e 
permanent actualizată în mediul on-line. Materialele tipărite sunt parcurse o singură dată, au o circulație 
restrânsă între cei interesați (nu se transmit ușor de la cititor la cititor) se perimează repede și sunt stocate 
fără a mai fi ulterior accesate (sau sunt aruncate). Pe de altă parte informația care circulă în mediul online 
poate fi transmisă ușor în cercul celor interesați, este actualizată cu regularitate și în plus necesită un 
consum mult mai redus de resurse naturale. 

 
b) Trimiterea unor alerte către adresele de email ale membrilor echipei de implementare  

 

 

Opțiunea de a trimite alerte către adresele de email ale membrilor echipei de implementare este 
considerată de aproape 90% dintre respondenții ca fiind potrivită pentru creșterea informării (doar 
12% dintre respondenții au ales opțiunea de răspuns mediu), fiind un mod de comunicare direct și 
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imediat, care responsabilizează receptorul, fiind util pentru informarea la timp a beneficiarilor și 
prevenirea neregulilor în implementare. 

 

c) Menționați alte metode considerate utile in creșterea gradului de informare a beneficiarilor. 

Alte metode considerate utile în creșterea gradului de informare a beneficiarilor au fost: 

• actualizarea site-ului,  

• folosirea social-media sau email,  

• evenimente online si on-site,  

• webinarii (sincron sau asincron),  

• materiale video scurte,  

• mini-module de curs self-paced. 

        

 

2. În contextul derulării unor sesiuni de formare a beneficiarilor pe teme specifice, coroborate cu 

simplificarea procedurilor de lucru și a documentelor necesare pentru implementarea 

proiectelor, atingerea gradului de satisfacție de 100% va fi posibilă: 

 

 

Un procent de 50% dintre cei chestionați au fost de părere că optimizarea gradului de satisfacție 
va fi posibilă într-un interval de 1-2 ani. A fost menționat faptul că, dat fiind gradul deja mare de 
satisfacție, deși procentul poate fi crescut ușor, este nevoie de acțiuni specifice, atent alese, care să 
acopere acest eșantion specific. O mică parte dintre cei intervievați considerând că este aproape 
imposibil de atins 100% (13%) sau nu pot estima (12%). 

Dintre experții invitați să răspundă la această întrebare 25% consideră însă că este nevoie de o 
perioadă mult mai mare, cuprinsă între 2 și 3 ani, măsurile propuse necesitând modificări legislative 
substanțiale, inclusiv în domeniul GDPR și achiziții publice și implicit un timp de formare/educare și 
diseminare a noilor reguli. 
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3. În ce măsură considerați că organizarea de întâlniri cu beneficiarii după semnarea contractului 

de finanțare, indiferent dacă aceștia au mai avut sau nu proiecte în implementare, ar duce la 

simplificarea etapei de implementare a proiectelor? 

 

 
 

Dintre cei care au răspuns primei runde a sondajului, 88% consideră ca fiind foarte utile aceste 
întâlniri, argumentând că indiferent dacă au mai avut sau nu proiecte în implementare, întâlnirile cu 
beneficiarii sunt foarte utile pentru clarificarea aspectelor cheie ale procesului de implementare. Chiar 
și pentru un beneficiar care a mai implementat proiecte este util acest proces fiindcă orice nou proiect 
răspunde unui nou apel, cu caracteristici specifice, adesea diferite de apelurile anterioare, care trebuie 
cunoscute și mai ales înțelese inclusiv de către beneficiarii cu experiență. În plus, aceștia au adus în 
discuție și noua perioadă de programare care urmează și ritmul rapid de schimbări la nivel economic 
și legislativ. 

Un procent de 12% a considerat că formularea acestei întrebări a fost ambiguă argumentând că 
organizarea acestor întâlniri ar conduce, mai degrabă la o implementare corectă a proiectelor decât 
la simplificarea procesului de implementare a unui proiect. 
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4. Actualizarea constantă a listei cu erori frecvente, a secțiunii cu întrebări frecvente precum și 

publicarea unor modele de completare a documentelor, pot duce la creșterea nivelului de 

satisfacție al beneficiarilor cu privire la informațiile furnizate pentru implementarea proiectelor 

cu: 

 

 

 

 

Un procent de 25% consideră că adoptarea unor astfel de măsuri ar crește semnificativ (între 5-
10%) satisfacția cu privire la informații, deoarece nu totdeauna lista de erori cuprinde nuanțat acele 
erori care se regăsesc la toți beneficiarii. De aceea ar fi oportun ca AM POCA să ceară, periodic, părerea 
beneficiarilor și să le solicite să trimită întrebările pe care le au. 

Cea mai mare parte dintre cei care au răspuns - 63% consideră că evoluția gradului de satisfacție 
ar fi de peste 10% argumentând că aceste elemente sunt surse de informații foarte importante pentru 
beneficiari, prin urmare aceștia ar aprecia mult actualizarea constantă a acestor informații. Un aspect 
de menționat este acela că, în cadrul interviurilor și focus grupurilor, beneficiarii au fost de părere că 
aceste liste cu erori/întrebări, sunt documente suport care îi ajută să nu mai apeleze atât de des la 
ofițerii de monitorizare scurtând astfel timpii de așteptare pentru primirea unui răspuns. Restul celor 
invitați să răspundă la sondaj nu au putut oferi o estimare privind evoluția indicelui. 
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ANE A 5 FIȘĂ DE INTERVIU DELPHI 

 

„Studii privind măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor POCA privind sprijinul oferit 
de către AM, precum și gradului de conștientizare al potențialilor beneficiari în ceea ce 

privește POCA” 

 

A. Întrebări care vizează măsurarea gradului de satisfacție al beneficiarilor POCA     

 
 

1. În ce măsură considerați că următoarele inițiative ar crește gradul de informare al beneficiarilor 

POCA? 

 

a) Distribuirea de materiale tipărite (broșuri, flyere, afișe) la sediul APC și APL 

 

Foarte mare măsură    Mare măsură     Mediu 

 

 Mică măsură                               Deloc                                   

 
b) Trimiterea unor alerte către adresele de email ale membrilor echipei de implementare  

 

Foarte mare măsură    Mare măsură     Mediu 

 

 Mică măsură                               Deloc        

                            

c) Menționați alte metode considerate utile in creșterea gradului de informare a beneficiarilor. 

 
 

2. În contextul derulării unor sesiuni de formare a beneficiarilor pe teme specifice, coroborate cu 

simplificarea procedurilor de lucru și a documentelor necesare pentru implementarea proiectelor, 

atingerea gradului de satisfacție de 100% va fi posibilă: 

În mai puțin de 1 an  Între 1-2 ani Între 2-3 ani Peste 3 ani 
 

Mențiune: Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de AM reieșit 
în urma cercetării cantitative a fost de 96%. 
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3. În ce măsură considerați că organizarea de întâlniri cu beneficiarii după semnarea contractului 

de finanțare, indiferent dacă aceștia au mai avut sau nu proiecte în implementare, ar duce la 

simplificarea etapei de implementare a proiectelor? 

 

Foarte mare măsură    Mare măsură     Mediu 

 

 Mică măsură                               Deloc        

                            

 

4. Actualizarea constantă a listei cu erori frecvente, a secțiunii cu întrebări frecvente precum și 

publicarea unor modele de completare a documentelor, pot duce la creșterea nivelului de 

satisfacție al beneficiarilor cu privire la informațiile furnizate pentru implementarea proiectelor 

cu: 

 

Sub 2 %  Între 2-5% Între 5-10% Peste 10% 
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ANEXA 6 RAPORT BRAINSTORMING  

 

 

 

 

RAPORT BRAINSTORMING 

  

„STUDIU PRIVIND MĂSURAREA GRADULUI DE SATISFACȚIE AL BENEFICIARILOR 
POCA PRIVIND SPRIJINUL OFERIT DE CĂTRE AM” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

88 

 

www.poca.ro  

SCOP 

Metodă interactivă de dezvoltare de ideilor noi, brainstormingul a completat etapa finală a cercetării 
calitative, experții selectați contribuind astfel cu noi soluții și sugestii de îmbunătățire a activității AM POCA, 
privind: 

• Utilitatea și accesibilitatea materialelor informative 

• Evaluarea surselor de informare asupra posibilităților de a primi finanțare prin POCA 

• Evaluarea utilității activităților de informare și a instrumentelor de comunicare în relația cu 
beneficiarii  

• Evaluarea măsurilor și instrumentelor de promovare/sprijin în elaborarea/implementarea 
proiectelor 

• Evaluarea gradului de accesibilitate a informațiilor prezentate pe website-ul POCA 

• Evaluarea gradului de accesibilitate și calitate al informațiilor furnizate pentru implementarea 
proiectului 

 

Determinarea, prin intermediul unor studii și analize, a gradului de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea 
ce privește sprijinul oferit de către AM, definit ca indicator de rezultat al programului, este prevăzută în 
Planul de comunicare POCA 2014-2020.  

• ID: 5S37 - Gradul de satisfacție a beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM   
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METODOLOGIE 

 

Brainstormingul este o tehnică de creativitate în grup, menită să genereze un număr mare de idei, pentru 
soluționarea unei probleme.  
În limba engleză termenul brainstorm sau brain-storm înseamnă idee strălucită (care soluționează o 
problemă). Semnificația verbală este „a face un atac concertat asupra unei probleme, implicând idei 
spontane.” 
 

ETAPELE METODEI 

1. Stabilirea problemei 

 
Subiectul abordat a fost constituit din principalele recomandări care pot duce la îmbunătățirea mijloacelor 

de comunicare și promovare utilizate de AM și la creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor privind 

sprijinul în implementare. A fost efectuată o sinteză a datelor colectate din cercetarea calitativă și 

cantitativă, care a fost transmisă spre studiu experților selectați pentru ca aceștia să se familiarizeze cu 

problematica care urmează a fi abordată. 

 

2. Background memo 

 
Background memo-ul este o invitație trimisă participanților și conține numele ședinței, problema care va fi 

abordată, data și ora. În sinteză au fost descris scopul organizării sesiunii, cadrul și obiectivele cercetării, 

cele mai importante rezultate obținute și exemple de soluții. Memo-ul (sinteza) a putut fi folosit și în cursul 

discuțiilor, în cazul existenței unor blocaje sau devierii de la subiect.  

 

3. Selectarea participanților 

 
Pentru fiecare componentă a analizată în cadrul acestui studiu s-a realizat câte o sesiunea de brainstorming 
cu implicarea a șase experți selectați conform Raportului Inițial: consultanți cu experiență relevantă în 
gestionarea proiectelor POCA, experți din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, experți Banca 
Mondială, etc.  

 

Metoda aplicată fiecarei componente analizată a avut ca rezultat alegerea celor mai bune soluții de 
rezolvare a problemelor curente pe care beneficiarii le-au întâmpinat în comunicarea cu AM POCA și 
formularea de recomandări pentru viitor. 

 
Raportul prezintă cele mai importante idei colectate în cadrul sesiunii, care au dus la validarea sau 
invalidarea recomandărilor deja primite, precum și explicitarea unor noi sugestii oferite de experții care au 
luat parte la această etapă a studiului. 
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Obiectivele sesiunii de brainstorming au fost validarea concluziilor rezultate din cercetările anterioare și 
conturarea unor noi idei / soluții la problemele identificate. 

 

Experții prezenți în cadrul Brainstormingului au făcut referire la tipologia beneficiarilor, susținând că 
majoritatea beneficiarilor din perioada de programare 2014-2020 este formată din beneficiari care au mai 
implementat proiecte cu acest specific (capacitate administrativă) la care contribuie și experiența 
acumulată și din lucrul cu alte programe operaționale, în speță, POCU. 

Părerea experțiilor în ceea ce privește faptul că indicatorul de program aferent Obiectivului Specific 3.2 
POCA, și anume gradul de satisfacție a beneficiarilor privind sprijinul oferit de AM POCA a fost depășit, fiind 
de 96% este că acesta este real datorita faptului că AM POCA, în ultima perioada, s-a concentrat foarte 
mult pe beneficiari, făcând eforturi de a-i susține pe toate palierele. Experții au făcut recomandarea să se 
ia în considerare posibilitatea de a modifica modalitatea de calcul a acestui indicator astfel încât să se ia în 
considerare doar răspunsurile de tip ”foarte satisfăcut”. 

 

a. Analiza și evaluarea sprijinului oferit de către AM POCA în vederea implementării proiectelor de 
către beneficiari şi a nevoilor de sprijin pentru perioada următoare 

Din perspectiva sprijinului oferit beneficiarilor, specialiștii consultați consideră că îmbunătățirea 
comunicării interne între serviciile si compartimentele AM POCA ar duce la optimizarea timpului de răspuns 
în ceea ce privește raportarea progresului proiectului și procesarea cererilor de plată, prefinanțare sau 
rambursare.  

Cu toate acestea, în ceea ce privește comunicarea internă la nivelul AM POCA, este nevoie să se asigure 
răspunsuri coerente, indiferent de numărul decidenților în soluționarea unor spețe și să se elimine 
disparitățile cauzate de viziunile sau modalitățile de lucru diferite. Pe de altă parte această problemă 
identificată de către beneficiari, poate indica o problemă procedurală de sistem la nivelul Autorității de 
Management.  

Discuțiile din cadrul sesiunii de Brainstorming au condus la aceeași concluzie ca la prima etapă că nu este 
nevoie să aibă loc o simplificare a procedurilor interne prin care se operează modificări minore / majore cu 
acordul AM POCA (în special, modificări ale bugetului sau modificări de extindere a duratei de 
implementare a proiectului), dar soluția identificată este diferită. Dacă în prima etapă s-a considerat că o 
soluție mai bună pentru această situație ar putea fi efectuarea unei analize și țintirea cauzelor care 
determină probleme în implementare și, implicit semnarea de acte adiționale, în scopul prevenirii apariției 
unor astfel de situații, de această dată a reieșit că aceste aspecte țin de o problemă de program și de sistem, 
ceea ce nu mai depinde în aceeași masură de Autoritatea de Management.  

Experții menționează că aspectele financiare și tehnice ridică dificultăți în rândul beneficiarilor indiferent 
de tipul finanțării accesate, dificultăți cauzate pe de-o parte de ritmul rapid al schimbărilor din aceste 
domenii, dar și de volumul scăzut de cunoștințe de specialitate de la nivelul anumitor structuri. Așadar, 
concentrarea sprijinului oferit de AM pe aspecte precum organizarea achizițiilor și utilizarea sistemului 
informatic SMIS2014+, poate duce la creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor.  

Îmbunătățirea competențelor se poate face prin organizarea de sesiuni de formare la nivel central sau 
local, pot fi organizate caravane naționale, la care să aibă acces cât mai mulți beneficiari. Este important, 
de asemenea, să se realizeze evaluări ale impactului formării, pentru a se dovedi utilizarea la locul de 
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muncă a competențelor dezvoltate în cadrul proceselor de formare parcurse și să se urmărească dacă 
participarea la programe de formare a crescut gradul de absorbție al fondurilor la nivel de 
instituție/organizație. Pe de altă parte acest aspect poate fi bivalent și poate fi de folos și angajațiilor din 
AM.  

În ceea ce privește timpul de răspuns din consultarea cu experții participanți a reieșit ca acesta este, într-
adevar, o variabilă care poate fi afectată de gradul de încărcare al reprezentanților AM POCA dat de 
suprapunerea termenelor de depunere a cererilor pe mai multe apeluri sau a termenelor de răspuns la 
clarificări. Este important, așadar, să existe o comunicare deschisă cu beneficiarii, astfel încât aceștia să nu 
opteze pentru trimiterea documentelor în ultima zi. 

 

b. Analiza și evaluarea măsurilor / acțiunilor de informare derulate de AM POCA şi a instrumentelor 
de comunicare utilizate de AM POCA 

 

În ceea ce privește sugestiile de îmbunătățire a activităților de informare / promovare derulate de AM 
POCA, experții consideră foarte utilă organizarea de întâlniri cu beneficiarii după semnarea contractului de 
finanțare, indiferent dacă aceștia au mai avut sau nu proiecte în implementare, argumentând că aceste 
întâlniri pot avea un dublu rol, atât de formare cât și de socializare și schimb de bune practici între 
beneficiari. 

S-a păstrat, de asemenea, aceeași recomandare din etapa întâi și anume, centralizarea rezultatelor 
obținute în urma implementării proiectelor: politici publice, strategii, studii sau analize etc, într-o secțiune 
comună a site-ului AM POCA sau publicarea de link-uri către aceste documente publicate pe site-ul 
instituțiilor care le-au generat în cadrul unui proiect cu finanțare POCA. 

În concluzie, prin intermediul sesiunii de Brainstorming au fost validate majoritatea recomandărilor 
propuse spre dezbatere, accentul fiind pus, și în cadrul acestei etape, pe nevoia unei comunicări cât mai 
directe, transparente și adoptarea continuă de către AM POCA a unor măsuri de sprijin care să încurajeze 
beneficiarii să dobândească noi competențe și cunoștințe și să dezvolte parteneriate sustenabile. 

 

 

 


