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Sesiuni de formare pentru beneficiarii  

și potențialii beneficiari POCA 
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de 

Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA) a organizat, 

în perioada 15-17 noiembrie 2022, la Hotel Ibis Styles Bucharest City Center, în București, o 

sesiune de formare cu tema achiziții publice, în cadrul proiectului Sprijin pentru 

activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 

122485. 

Sesiunea de formare face 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 

informațiilor relevante privind POCA, pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor 

și, implicit, creșterea ratei de absorbție a fondurilor la nivelul programului operațional. 

La eveniment au participat reprezentanți ai unor organizații non-guvernamentale și parteneri 

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

acestora cu personalitate juridică), în calitate de beneficiari și potențiali beneficiari POCA. 

În cadrul sesiunii de formare au fost abordate noțiuni de bază în domeniul achizițiilor publice 

precum: cadrul legislativ, strategia de planificare, contractare și implementare a achiziției 

publice, planificarea procedurilor de achiziție, organizarea procedurii, atribuirea 

contractului, contestații și soluționarea acestora, componența instituțională a sistemului 

achizițiilor publice, încheierea contractelor de achiziție publică, executarea și monitorizarea 

contractelor, atingerea obiectivelor, nereguli din cadrul proiectelor finanțate din fonduri 

europene, cu accent pe aspecte specifice aplicabile proiectelor POCA. 

Această activitate face obiectul unui Pact de integritate, fiind monitorizată de către 
Societatea Academică din România, în calitate de monitor social, în cadrul unei inițiative DG 
Regio și Transparency International pentru asigurarea transparenței către publicul larg cu 
privire la modul de utilizare a fondurilor europene.  
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Fotografii – sesiunea de formare 15.11-17.11.2022 

 

 
 

 


