
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AM POCA lansează oficial cererea de proiecte nr. CP 1/2017 (MySMIS: POCA/126/2/2) 
 

„Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și 
instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată” 

 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), lansează 
prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului competitiv, cu termen limită de depunere şi 
având o alocare financiară eligibilă de 1.775.000,00 lei pentru regiunea mai dezvoltată 
(București-Ilfov).  
 

Pentru unităţi administrativ-teritoriale – orașe organizate ca municipii și subdiviziuni administrativ-
teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureşti, valoarea minimă eligibilă aferentă 
unui proiect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă este de 300.000,00 lei. 
Pentru unităţi administrativ-teritoriale – judeţe: județul Ilfov, valoarea minimă eligibilă aferentă 
unui proiect este de 250.000,00 lei, iar valoarea maximă eligibilă este de 400.000,00 lei. 
 

Pentru a putea obține finanțare în cadrul acestei cereri de proiecte, propunerile trebuie să se 
încadreze în cadrul Axei prioritare 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 
transparente, Obiectivul specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice şi să respecte în totalitate prevederile Ghidului solicitantului. 

 

Cererea de proiecte nr. CP 1/2017 „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la 
nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai dezvoltată”, are drept 
solicitanți eligibili unitățile administrativ-teritoriale (județul Ilfov, municipiul București și 
sectoarele municipiului Bucureşti) din regiunea mai dezvoltată. Partenerii şi asociaţii acestora se 
regăsesc în cadrul Ghidului solicitantului. 

 

Odată cu lansarea prezentei cereri de proiecte, este pus la dispoziția potențialilor 
beneficiari Ghidul solicitantului cu anexele aferente. 

Ghidul solicitantului CP1/2017 (MySMIS: POCA/126/2/2) – „Sprijinirea măsurilor referitoare la 

prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunea mai 

dezvoltată”; 

Anexa I: Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare;  

Anexa II: Formulare standard ce însoțesc cererea de finanțare: 

II. 1  Declaraţie de eligibilitate a solicitantului și a partenerului; 

II. 2  Declarația privind eligibilitatea TVA a solicitantului și a partenerului;  

II. 3 Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, cu 
privire la respectarea legislației europene și naționale incidente, pentru achizițiile 
publice demarate și/sau derulate. 
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http://poca.ro/
http://poca.ro/solicitare-finantare/cererea-de-proiecte-ip-72017/
http://poca.ro/wp-content/uploads/2016/04/0-Ghidul-solicitantului-IP6_2016.doc


 

 
 

 

 

 

Anexa III: Criterii de verificare a conformității administrative și a eligibilității; 

Anexa IV: Criterii de evaluare tehnică și financiară; 

Anexa V:  Documente aferente etapei de contractare: 

V.1 Formular de identificare financiară; 

V. 2 Specimen de semnături; 

V. 3 Acord de parteneriat; 

V. 4 Grafic estimativ privind depunerea cererilor de plată și a cererilor de rambursare 
aferente; 

V. 5 Grafic estimativ privind depunerea cererilor de prefinanțare și a cererilor de 
rambursare aferente; 

V. 6 Grafic estimativ privind depunerea cererilor de rambursare. 

 

Proiectele ce vor fi finanțate în cadrul acestei cereri de proiecte vor contribui la rezultate precum:  
Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în 
autoritățile și instituțiile publice; grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la 
prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în cadrul autorităților și instituțiile publice; 
îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice 
în ceea ce privește prevenirea corupției. 
 
 
Termenul limită de depunere a cererilor de proiect, este 10 octombrie 2017, ora 17:00.  

 
 

* * * 
 

 
POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr. 11-
Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența 
administrației publice. Gestionat de MDRAPFE în calitate de Autoritate de Management, POCA 
reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA) 
2007-2013. 
 
Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei administrații 
moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, proceduri 
clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea funcționarilor publici, contribuind 
astfel la implementarea măsurilor de reformă și la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 


