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RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE 2021 

REZUMAT PENTRU CETĂȚENI 
 

Context general  

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA) a fost aprobat de Comisia 

Europeană (CE) în data de 25.02.2015, modificat în data de 29.03.2017 (versiunea 2.1), în 10.08.2020 

(versiunea 3.1), în 14.12.2020 (versiunea 4.0) și în 24.11.2021 (versiunea 5.0). Sigurele modificări de 

fond (ținte pentru 3 indicatori din sistemul judiciar, realocări financiare în contextul analizei 

performanței și includerea partenerilor pentru axa prioritară 3) au fost realizate în versiunile 2.1 și 3.1. 

În versiunea 4.0 a crescut, temporar, cofinanțarea din partea Fondului Social European (FSE) la 100% 

pentru toate axele prioritare, iar in versiunea 5.0 s-a revenit la situația anterioară. Programul și-a menținut 

relevanța în toată această perioadă de implementare. Mai multe detalii despre modul în care evaluatori 

externi au concluzionat privind eficiența, eficacitatea și impactul programului, până la această dată pot 

fi găsite în secțiunea 4 din Raportul anual de implementare, într-o formă sintetică, și pe site-ul 

programului pentru versiunile extinse  (http://www.poca.ro/category/evaluare-program/). 

Suma alocată pentru program (versiunea 4.0) este de 563,58 mil. euro din Fondul Social European (FSE), 

din care POCA finanțează intervenții în cadrul a 3 axe prioritare. Detalii despre program regăsiți la 

adresa: http://poca.ro/cadru-strategic/prezentare-poca-2014-2020/  

Programul sprijină în principal măsuri din Strategia pentru Consolidarea Administrației publice 2014-

2020. Dar în anumite domenii specifice, precum sistem judiciar sau măsuri anticorupție alte strategii 

orientează finanțarea din program, respectiv Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2014-2020 și 

Strategia Națională Anticorupție 2015-2020. În ceea ce privește măsurile de simplificare a procedurilor 

administrative aplicabile cetățenilor prioritățile sunt stabilite în Planul integrat de simplificare, iar 

acțiunile de simplificare pentru mediul de afaceri în Strategia privind Mai Buna Reglementare 2014-

2020. Programul, de asemenea, sprijină instituțiile publice să realizeze anumite activități mai bine, de 

exemplu achizițiile publice, recrutarea și evaluarea personalului, fundamentarea deciziilor. Și aceste 

activități se realizează în contextul unor alte strategii: Strategia națională în domeniul achizițiilor publice 

și Strategia pentru dezvoltarea funcției publice.   

În prima sa etapă, POCA a sprijinit instituții publice care trebuiau să realizeze anumite măsuri astfel 

încât fondurile europene în România, pentru anumite domenii (de ex. situații de urgență, evaluare 

impactului asupra mediului, planul de investiții pentru cercetare), să poată fi folosite cât mai repede. În 

mod similar, pentru pregătirea următoarei etape de programare financiară a fondurilor europene, 2021-

2027, programul a acordat finanțare unor instituții publice din România care trebuiau să realizeze 

anumite documente/măsuri strategice.  

Despre implementarea programului în 2021 

 

În anul 2021 au fost lansate 9 apeluri (în valoare de 98,84 mil euro) pentru formare a 10.000 de angajați 

din instituții publice în domeniul achizițiilor publice (IP21/2021), pentru formarea unor specialiști din 

sistemul judiciar (IP22/2021), pentru consolidarea Agenției Naționale pentru Integritate (IP23/2021), 

pentru ONG-uri și parteneri sociali (CP14/2021) și, pentru autorități publice locale, planificare 

strategică, simplificare și măsuri anticorupție (CP15/2021 și CP16/2021). 
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În aceeași perioadă au fost semnate 48 de contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de 32,84 mil 

euro. Principalele domenii de reformă susținute prin proiectele autorităților publice centrale aprobate în 

acest an sunt: 

• Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor din instanță– ECRIS V (Ministerul 

Justiției în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii și cu Ministerul Public); 

• Dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul de achiziții publice în administrația 

publică din România (INA); 

• Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare pentru grefierii din 

instanțe (SNG); 

Pentru nivelul local al administrației publice, finanțarea a vizat măsuri anticorupție.  

 

Lista de mai sus este cu titlu de exemplificare. Detalii privind obiectivele proiectelor semnate în anul 

2021 se găsesc în lista beneficiarilor, publicată pe site-ul oficial al programului: 

http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/. Această listă este 

actualizată periodic.  

 

Rata de contractare a fondurilor totale alocate axei prioritare 1 (AP1) a ajuns la 141%. Plățile către 

beneficiari reprezintă 49,76%, iar nivelul absorbției reprezintă 53,25% din fondurile FSE acestei axe. 

Estimăm că gradul de realizare al indicatorilor la finele anului 2023 va fi de peste 95%. 

 

Rata de contractare a fondurilor totale alocate axei prioritare 2 (AP2) a ajuns la 81%. Plățile către 

beneficiari reprezintă 35,30% , iar nivelul absorbției reprezintă 35,93% din fondurile FSE alocate acestei 

axe. Având în vedere gradul de lansare și de contractare al proiectelor la nivelul AP2, estimăm că gradul 

de realizare al indicatorilor la finele anului 2023 va fi de peste 90%. 

 

În cadrul axei prioritare 3 (AP3) a continuat implementarea celor 3 proiecte pentru care AM POCA este 

beneficiar. Plățile reprezintă 39,46%, iar nivelul absorbției reprezintă 42,24% din fondurile FSE alocate 

acestei axe. 

 

Informații generale privind implementarea programului  

 

Până la finalul anului 2021, AM POCA a lansat apeluri în valoare totală de 1.380 mil. euro și a acordat 

finanțări în valoare de 796 mil. euro, reprezentând 119% din alocarea totală a programului. Plățile către 

beneficiari realizate de AM POCA sunt în proporție de 44,52 % din valoarea FSE alocată POCA. Rata 

de absorbție efectivă (procentul sumelor efectiv rambursate de CE din valoarea FSE alocată 

programului) este de 42,36 %. 

 

În ansamblul său, POCA este un program relevant care abordează necesitatea modernizării și reformei 

administrației publice din România. Aceste nevoi sunt încă prezente, luând în considerare recomandările 

specifice de țară ale Consiliului European, precum și conținutul Programului Național de Reformă. 

Astfel, sprijinirea planificării strategice și a bugetării pe programe, a adoptării de sisteme de management 

al calității, simplificarea, evaluarea politicilor publice, implicarea societății civile și managementul 

unitar al resurselor umane instituționale sunt elemente esențiale. În același timp, POCA este catalizatorul 

principal al implementării strategiilor naționale relevante, în special în ceea ce privește Strategia de 

consolidare a administrației publice (SCAP). 

 

Din perspectiva eficacității, intervențiile POCA finanțate prin obiectivele specifice 1.4, 2.1 și 2.2 sunt 

coerente cu strategiile naționale adoptate în mai multe sectoare, și în special cu Strategia Națională în 

http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
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domeniul Achizițiilor Publice (pentru OS 1.4), Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice (OS 

2.1) și Strategia Națională Anticorupție - SNA (OS 2.2).  

 

În ansamblu, proiectele POCA aferente obiectivelor specifice 1.3 și OS 2.3 sunt relevante într-o foarte 

mare măsură deoarece răspund efectiv nevoilor instituțiilor și grupurilor țintă din sistemul judiciar. 

Această relevanță ridicată a intervențiilor POCA a fost posibilă în primul rând datorită unei foarte bune 

alinieri între logica de intervenție a programului (obiective, activități eligibile) și Strategia de Dezvoltare 

a Sistemului Judiciar 2015-2020. AM POCA a asigurat și alinierea obiectivelor apelurilor de proiecte la 

logica de intervenție a programului, ceea ce a determinat ca toate proiectele din cadrul OS 1.3 și OS 2.3 

să răspundă unei nevoi identificate în SDSJ (și Planul de Acțiune aferent). 

 

Raportul anual de implementare detaliază progresul înregistrat în implementarea programului și este 

disponibil la http://poca.ro/monitorizare-program/raport-anual-de-implementare/.   

http://poca.ro/monitorizare-program/raport-anual-de-implementare/

