
INFO POCA—Nr.22 

Contracte 
semnate: 654 

Valoare totală 

eligibilă: 802,82 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 585 001 661.84 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 386 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 178 839 991.12 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 38 986 236.59 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/ 

Retrospectivă martie 2022! 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de 
Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a lansat 
în 30 martie 2022, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 2.1: 
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Ghidul 
solicitantului pentru CP 18/2022 (MySMIS: POCA/1014/2/1), Fundamentarea 
deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 
administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată, împreună cu anexele 
acestuia.  

http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-publica-a-ghidului-solicitantului-
pentru-cp-18-2022-mysmis-poca-1014-2-1-pentru-regiunea-mai-dezvoltata/?

fbclid=IwAR1CmjHJWx1bXGc1q3i9Zv7RmHEuWX-V-iz0qji42E8GQxYInk7cEFEo7hE 

Miercuri, 30 martie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, 
prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, a publicat Corrigendum-ul nr. 2 privind modificarea unui paragraf din 
Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/660/2/1 
(CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) „Consolidarea capacității ONG-urilor şi 
partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel 
local”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat 
prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației nr. 41/2021!  

http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-2-la-ghidul-solicitantului-aferent-
cererii-de-proiecte-competitive-poca-660-2-1-cp14-2021-pentru-regiunea-mai-

dezvoltata/?
fbclid=IwAR1VYF8Y9c7FvQgarkVfUbPo9pSYEJowvbqiHJ7jVlFsxw9MTJPonQqk_5g 

Miercuri, 30 martie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, 
prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate 
Administrativă, a publicat Corrigendum-ul nr. 2 privind modificarea unui paragraf din 
Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/659/2/1 
(CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Consolidarea capacității ONG-
urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la 
nivel local”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), 
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației nr. 
40/2021!  

http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-2-la-ghidul-solicitantului-aferent-
cererii-de-proiecte-competitive-poca-659-2-1-cp14-2021-pentru-regiunile-mai-putin-

dezvoltate/?fbclid=IwAR1W0iNWJX6TOzLECVqMXZ3-
OycFETo8oa7qvAq_ZAq5Z3PtooKoK_gdpoY 

În 15 martie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 
a lansat CEREREA DE PROIECTE nr. CP17/2022 - Sprijin pentru îmbunătățirea 
serviciului public de executare silită! Apelul contribuie la îmbunătățirea serviciului 
public de executare silită prin finanțarea unor acțiuni de formare pentru executori 
judecătoreşti şi unor instrumente noi de standardizare a activității de executare 
silită, continuând sprijinul oferit Uniunii Naționale a Executorilor Judecătoreşti prin 
proiectul cod SMIS 112299/cod SIPOCA 370. Cererea de finanțare se va depune, 
exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 18.04.2022, ora 23.59.  

http://www.poca.ro/anunturi/lansare-cp-17-2022-mysmis-poca-1005-2-3-sprijin-
pentru-imbunatatirea-serviciului-public-de-executare-silita/?

fbclid=IwAR0KtiaHOeYr4Ez3UJzAi_T95BJ7iBgt3Wj7Rjty07un6RPrXlhLz7jNCyk 

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

http://www.poca.ro/implementare-proiecte/exemple-de-proiecte-finantate-prin-
poca/ 


