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Contracte 
semnate: 894  

Valoare totală 

eligibilă:  863,86 
milioane euro  

Stadiul implementării POCA — februarie 2023 

Din axa prioritară 1 sunt finanțate 267 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 583 339 463,77 euro; 

Din axa prioritară 2 sunt finanțate 624 proiecte în valoare 

totală eligibilă de 241 204 468,52 euro; 

Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare 

totală  eligibilă de 39 323 208,64 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 februarie 2023 
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 SIPOCA 38, cod MySMIS 
122485. 

În perioada 31 ianuarie – 2 februarie 2023 au fost organizate două sesiuni de 
formare adresată beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA din cadrul unor 
autorități ale administrației publice locale, pe tema Informare și publicitate în 
proiectele finanțate din fonduri europene și pe tema MySMIS. În perioada 7-9 
februarie 2023 au fost organizate două sesiuni de formare adresată beneficiarilor și 
potențialilor beneficiari POCA din cadrul unor autorități ale administrației publice 
locale, pe tema Managementul financiar al proiectelor finanțate din fonduri 
europene și pe tema Achiziții publice. În perioada 14-16 februarie 2023 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. Toate sesiunile de formare au fost organizate în București. 
Acestea 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.  

http://www.poca.ro/anunturi/sesiuni-de-formare-pentru-beneficiarii-si-
potentialii-beneficiari-poca-31-01-02-02-2023/ 

http://www.poca.ro/anunturi/sesiuni-de-formare-pentru-beneficiarii-si-
potentialii-beneficiari-poca-7-9-februarie-2023/ 

http://www.poca.ro/anunturi/sesiune-de-formare-pentru-beneficiarii-si-
potentialii-beneficiari-poca-14-16-februarie-2023 

 

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin AM POCA, a organizat 
evenimentul anual de informare al Programului Operațional Capacitate 
Administrativă, cu tema „Planificarea strategică – cheia eficienței în administrația 
publică”. Evenimentul s-a desfășurat în data de 6 februarie 2023 în București, în 
cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare 
ale AM POCA”, cod MySMIS 122485, cod SIPOCA 38, implementat de AM POCA. 

 

 

 

http://www.poca.ro/anunturi/evenimentul-anual-de-informare-poca-6-februarie-
2023/ 


