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Contracte 
semnate: 890  

Valoare totală 

eligibilă:  856,05 
milioane euro  

  

Stadiul implementării POCA — decembrie 2022 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 578 919 909,83 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 622 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 237 925 999,90 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 39 212 896,14 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/ 

RETROSPECTIVA LUNII DECEMBRIE 2022 

Joi, 8 decembrie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 
Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a 
organizat cea de-a treisprezecea reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului 
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), în regim de videoconferință. 
În cadrul evenimentului, au fost prezentate aspecte privind: 

• Stadiul implementării POCA, la data de 11 noiembrie 2022; 

• Stadiul implementării măsurilor propuse în planul de evaluare POCA; 

• Experiența Consiliului Județean Vrancea în gestionarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă externă, finanțate din cadrul POCA, prezentare susținută de către 
reprezentantul consiliului județean; 

• Parteneriatul pentru dezvoltare locală, încheiat între Consiliul Județean Vrancea și REDI 
– Asociația Roma Entrepreneurship Development Initiative, prezentare susținută de către 
reprezentantul ONG-ului. 

 
http://www.poca.ro/anunturi/a-treisprezecea-reuniune-a-cm-poca/  
 
**************************************************************************************************
** 

În data de 7 decembrie 2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă a 
lansat CEREREA DE PROIECTE nr. IP25/2022 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020! 

Scopul acestui apel este de a sprijini autoritățile și instituțiile publice centrale pentru 
implementarea de acțiuni care conduc la o planificare strategică eficientă, implementarea 
unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, de sistematizare și simplificare a fondului activ al 
legislației, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri, de creare a cadrului 
pentru dezvoltarea la nivel local, de elaborare de politici publice bazate pe dovezi. 

Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel: 

• Cancelaria Prim-Ministrului; 

• Senatul României; 

• Ministerul Afacerilor Externe – Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență; 

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 
 
Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții: 

• Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP; 

• Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare. 
 
Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv este cu termen limită de 
depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 20.000.000,00 lei.  

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data 
de  20.01.2023, ora  23:59. Este responsabilitatea solicitantului să transmită cererea de 
finanțare în termenul stabilit de autoritatea de management. Mai multe informații se regăsesc 
la următoarea adresă: 

http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip25-2022-mysmis-poca-1097-1-1/  

 
 

http://www.poca.ro/anunturi/a-treisprezecea-reuniune-a-cm-poca/
http://www.poca.ro/wp-content/uploads/2022/12/ORDIN-3183-DIN-2022.pdf
http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip25-2022-mysmis-poca-1097-1-1/

