
INFO POCA—Nr.19 

Contracte 
semnate: 629 

Valoare totală 

eligibilă: 796,25 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 585 189 388.58 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 361 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 172 057 729.34  euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 38 971 271.57 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 decembrie 2021! 

• Luni, 20 decembrie 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă a publicat Corrigendum-ul nr. 1 privind modificarea Ghidului 

solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/973/2/1 (CP16/2021 

pentru regiunea mai dezvoltată) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 

măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din 

regiunea mai dezvoltată, în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA)! Anexa VII Lista solicitanților eligibili pe fiecare domeniu 

vizat de apel a Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte competitive 

POCA/973/2/1 (CP16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) Fundamentarea 

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

administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată, în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat prin Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1680/24.11.2021, se modifică și se 

înlocuiește cu anexa care se regăsește la adresa 

http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-1-la-ghidul-solicitantului-aferent-

cererii-de-proiecte-competitive-cp-16-2021-mysmis-poca-973-2-1-pentru-regiunea-

mai-dezvoltata/?fbclid=IwAR3rJmcfsL7qL3kd0sz3ks9mACDlFQ-

a35_9YVjMcy6VlpGUvElWdOvuJfY  

• Luni, 20 decembrie 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate 

Administrativă a publicat Corrigendum-ul nr. 1 privind modificarea Ghidului 

solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/972/2/1 (CP16/2021 

pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare 

strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice 

locale din regiunile mai puțin dezvoltate, în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă (POCA)!  Anexa VII Lista solicitanților eligibili pe fiecare 

domeniu vizat de apel a Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte competitive 

POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea 

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

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat prin Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1681/24.11.2021, se modifică și se 

înlocuiește cu anexa care se regăsește la adresa 

http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-1-la-ghidul-solicitantului-aferent-

cererii-de-proiecte-competitive-cp-16-2021-mysmis-poca-972-2-1-pentru-regiunile-

mai-putin-dezvoltate/?

fbclid=IwAR2nVXN9D2lruiaIDoOOjXePE2Qy_KZ4QAQUHbuyf1cDnx6s5fYhTRJwm

gk 

• AM POCA continuă prezentarea rezultatelor și a livrabilelor proiectelor finanțate prin 

POCA la adresa  

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


