
INFO POCA—Nr.23 

Contracte 
semnate: 703 

Valoare totală 

eligibilă: 830,45 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 584 847 289.26 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 435 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 206 619 145.21 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 38 987 812.52 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 aprilie 2022! 
În data de 1 aprilie 2022 a fost postat anunțul privind cererile de finanțare depuse în 
cadrul apelurilor de proiecte CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru 
regiunea mai dezvoltată – “Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de 
a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”. În data de 
30.03.2022 au fost aprobate Corrigendum-urile nr. 2 la Ghidurile solicitantului privind 
apelurile de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 
și POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată). Acestea se regăsesc la 
adresele de mai jos: 

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/ 

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/ 

Astfel, a fost aprobată majorarea alocării financiare a celor 2 apeluri de proiecte pentru 

a fi permisă contractarea tuturor proiectelor ce vor obține un punctaj superior nivelului 

minim de calitate stabilit în POCA, respectiv 60 de puncte. 

********************************************************************************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de 

Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a lansat în data 

de 19 aprilie 2022 Cererea de proiecte nr. CP 18/2022 (Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației 

publice locale din regiunea mai dezvoltată). 

Prin acest apel, AM POCA acordă 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 32.000.000,00 lei.  

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

de 31.05.2022, ora 23.59.  

http://www.poca.ro/anunturi/lansare-cp-18-2022-mysmis-poca-1014-2-1-
fundamentarea-deciziilor-planificare-strategica-si-masuri-de-simplificare-pentru-

cetateni-la-nivelul-administratiei-publice-locale-din-regiunea-mai-dezvolt/ 

**********************************************************************************************************  
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