
INFO POCA—Nr.18 

Contracte 
semnate: 615 

Valoare totală 

eligibilă: 794,5 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 585 444 014.27 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 347 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 170 126 365.15  euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 38 973 633.70 euro. 

CONTACT 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate              

Administrativă 2014-2020, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și             

Administrației, Piața Revoluției 1A, intrarea D, Tel: 021.310.40.62, 

amdca@poca.ro, www.poca.ro, Twitter: @POCA_2014_2020,   

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

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

 
Noutăți noiembrie 2021! 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativ a lansat în 

data de 24 noiembrie 2021 CEREREA DE PROIECTE nr. CP16/2021 - Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată! 

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților publice 
locale din regiunea mai dezvoltată, respectiv de la nivelul județului Ilfov, a 
municipiului București și de la nivelul sectoarelor municipiul București. 

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte 

din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă orientativă 

de 20.000.000,00 lei. 

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la 

data de 11 februarie 2022 , ora 23.59.  

Informațiile legate de acest apel de proiect se regăsesc la adresa: 

http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-poca-973-2-1-cp16-
2021-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/ 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativ a lansat în 

data de 24 noiembrie 2021 CEREREA DE PROIECTE nr. CP16/2021 - Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate! 

Prin acest apel, AM POCA intenționează să acorde finanțare autorităților locale de 

la nivelul județului și municipiului, din regiunile mai puțin dezvoltate, care nu au 

obținut finanțare în cadrul apelurilor CP4less/2017, CP6less/2017, CP10less/2018, 

CP12less/2018 și CP13less/2019.  

Prezenta cerere de proiecte este cu termen limită de depunere, face parte 

din mecanismul competitiv și are o alocare financiară eligibilă orientativă 

de 375.000.000,00 lei.  

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la 

data de 11 februarie 2022 , ora 23.59.  

Informațiile legate de acest apel de proiect se regăsesc la adresa: 

http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-cp-16-2021-mysmis-
poca-972-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/ 

AM POCA continuă prezentarea rezultatelor și a livrabilelor proiectelor finanțate 

prin POCA la adresa  

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


