
INFO POCA—Nr.28 

Contracte 
semnate: 889  

Valoare totală 

eligibilă:  852,28 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA — septembrie 2022 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 577 561 405,65 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 621 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 235 735 008,75 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 38 984 660,78 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 septembrie 2022 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) a 

reluat 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: 

•     În perioada 13-15 septembrie 2022 și în perioada 27-29 septembrie 2022 au fost 

organizate două sesiuni de formare adresate beneficiarilor și potențialilor beneficiari 

POCA din cadrul unor organizații non-guvernamentale și a unor parteneri sociali 

(organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale 

acestora cu personalitate juridică), pe tema Informare și publicitate în proiectele 

finanțate din fonduri europene.  

•     În perioada 20-22 septembrie 2022, a fost organizată o sesiune de formare 

adresată beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA din cadrul unor organizații 

non-guvernamentale și a unor parteneri sociali (organizații sindicale, organizații 

patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), pe 

tema Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.  

Evenimentele au fost organizate în București și 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.  

 

 

 

 

 


