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Contracte 
semnate: 890  

Valoare totală 

eligibilă:  852,17 
milioane euro  

Stadiul implementării POCA — octombrie 2022 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 576 644 553,62 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 622 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 236 541 171,63 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, https://twitter.com/POCA_2014_2020 

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

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

Retrospectivă octombrie 2022 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) a 

continuat 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 MySMIS 

122485, cod SIPOCA 38: 

În perioada 4-6 octombrie 2022, a fost organizată în București 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), 

având tema Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.  

În perioada 11-13 octombrie 2022, au fost organizate în București 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), având temele Informare și publicitate în proiectele finanțate din fonduri 

europene și Protecția datelor cu caracter personal. 

În perioada 25-27 octombrie 2022, au fost organizate în București, două sesiuni 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), având temele Achiziții publice și MySMIS. 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă a lansat în data 

de 27 octombrie 2022, CEREREA DE PROIECTE nr. IP24/2022 - Sprijin pentru 

implementarea de măsuri de reformă în domeniul transparenței, eticii și 

integrității, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-

2020! Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de 

proiecte. Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la 

data de 11.11.2022, ora 23:59. Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin 

aplicația MySMIS2014, până la data de 29.11.2022, ora  23:59.  

http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip24-2022-mysmis-poca-1022-2
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