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Contracte 
semnate: 605 

Valoare totală 

eligibilă: 794,6 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 585.858.299,36 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 337 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 169.804.444,24  euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 39.001.213,10 euro. 

CONTACT 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Piața Revoluți-

ei 1A, intrarea D, Tel: 021.310.40.62, amdca@poca.ro, www.poca.ro,                 

Twitter: @POCA_2014_2020,   

https://www.facebook.com/POCA20142020,  

http://www.poca.ro/newsletter/newsletter/ 

 

Noutăți octombrie 2021! 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a 

continuat organizarea sesiunilor de formare dedicate beneficiarilor și potențialilor 

beneficiari POCA, finanțate în cadrul proiectului Sprijin pentru activitățile de 

publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 

122485. Astfel, în perioada 5-7 octombrie 2021, au fost organizate două sesiuni de 

formare adresate beneficiarilor POCA din cadrul autorităților administrației publice 

locale, pe temele Managementul finanaciar al proiectelor finanțate din fonduri 

europene și MySMIS. 

În perioada 12-14 octombrie 2021 au fost organizate două sesiuni de formare 

adresate beneficiarilor POCA din cadrul autorităților administrației publice locale și 

centrale, pe temele Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și 

Achiziții publice. 

În perioada 19-21 octombrie 2021 a fost organizată o sesiune de formare adresată 

beneficiarilor POCA din cadrul autorităților administrației publice centrale, pe 

tema Managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri europene.i.  

Sesiunile de formare fac parte dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura 

informarea beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare 

la gestionarea proiectelor pe parcursul întregului ciclu de viață, având ca scop 

transmiterea optimă a  unor informații relevante, specifice POCA. 

Organizarea evenimentului a fost monitorizată de către Societatea Academică din 

România, în calitate de monitor social, în baza unui Pact de integritate, în cadrul 

unei inițiative DG Regio și Transparency International pentru asigurarea transparenței 

către publicul larg cu privire la modul de utilizare a fondurilor europene. 

AM POCA a continuat activitatea de măsurare a gradului de satisfacție a         
beneficiarilor programului privind sprijinul oferit de AM, precum și a gradului de 
conștientizare a potențialilor beneficiari privind oportunitățile de finanțare oferite de 
program, prin elaborarea unor noi studii, aferente anului 2020, de către o   echipă de 
experți independenți. Cea de-a doua etapă a studiilor, finalizată în august 2021, în 
urma căreia au fost extrase datele pentru anul 2020, a arătat că rezultatele pozitive 
ale activităților desfășurate până în prezent de AM POCA s-au menținut, fiind 
constatată o ușoară îmbunătățire. Beneficiarii POCA au apreciat nivelul de calitate, 
eficiență și accesibilitate a informațiilor furnizate pentru pregătirea cererii de 
finanțare, iar în ceea ce privește implementarea a fost apreciată interacțiunea cu 
persoanele desemnate.  

http://www.poca.ro/monitorizare-program/studii-privind-perceptia-poca-la-nivelul-
anului-2020/ 

http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2021/10/Comunicat-presa-S6_MF_1921-final.pdf

