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 Axa prioritară 1 

   Axa prioritară 3 

  Axa prioritară 2 

•Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce   
optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu 
SCAP; 

•Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al 
resurselor umane; 

•Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de 
management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar; 

•Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării 
unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu. 

•Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA; 

•Asigurarea publicității POCA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii 
beneficiari. 

 

326,38 

mil. 

187,69 

mil. 

39,11 mil. 

 
OBIECTIVELE SPECIFICE 

553,19  

milioane euro   
din Fondul Social 

European 

•Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; 

•Creșterea transparenței, eticii și integrității  în cadrul autorităților și instituțiilor publice; 

•Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea 
îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia. 

Buletinul informativ @DMIN POCA are în permanenţă în vedere prezentarea modului în 

care sunt implementate proiectele de către beneficiari, diferitele aspecte şi probleme legate 

de monitorizarea acestora, mecanismele financiare, modalitatea de completare a             

formularelor de raportare, cererile de prefinanţare, plată și rambursare, stadiul derulării 

contractelor de finanţare, dificultăţile şi aspectele din cadrul achiziţiilor publice, problemele 

de informare şi comunicare. 

În numerele viitoare ale buletinului informativ vor fi prezentate bune practici, studii de caz 

şi vor fi promovate în rândul paginilor proiecte implementate în cadrul POCA 2014-2020, 

prezentări şi materiale ale AM POCA şi ale beneficiarilor. 

Promovăm principiul îmbunătățirii continue, așadar ne așteptăm să primim din partea 

dumneavoastră un feedback pertinent cu sugestii și propuneri obiective legate de activitatea 

noastră. 

Noutatea în această perioadă a fost realizarea unei prime evaluări asupra gradului de      

satisfacție al beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCA în ceea ce privește        

sprijinul oferit de către autoritatea de management, în urma evenimentelor de informare și           

comunicare POCA realizate în anul 2017. Ne face o reală plăcere să vă prezentăm în acest 

buletin informativ cele mai relevante dintre aceste statistici obținute. 

Vă dorim lectură plăcută şi vă aşteptăm propunerile şi sugestiile! 



Au fost depuse, 399 de cereri de finanțare, până la data de 30 septembrie 2017, fiind încheiate 44 de contracte în valoare 

eligibilă totală de 773.571.030 lei.  

 

În cadrul Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, au fost depuse 303 cereri de finanțare, 

aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și/sau contractare. Au fost încheiate până acum 37 de         

contracte, în valoare eligibilă totală de 603.231.320 lei, fiind efectuate plăți în valoare de 72.268.723 lei.  

 

În cadrul Axei prioritare 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, au fost depuse 90 de  

cereri de finanțare, aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare, selecție și/sau contractare. Au fost încheiate până 

acum 4 contracte, în valoare eligibilă totală de 20.439.711 lei, fiind efectuate plăți în valoare de 1.440.724 lei.  

 

În cadrul Axei prioritare 3 – Asistență tehnică, au fost depuse 6 cereri de finanțare. Au fost încheiate până acum 3       

contracte, în valoare eligibilă totală de 149.900.000 lei, fiind efectuate plăți în valoare de 13.843.484 lei.  

Implementarea proiectelor POCA 

În aplicarea prevederilor art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de management publică Lista 

operațiunilor selectate și finanțate în cadrul POCA, cu informații actualizate periodic, accesibile la link-ul http://poca.ro/

cadru-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/ 

Astfel, lista operațiunilor finanțate conține informații privind denumirea beneficiarului finanțării, titlul operațiunii 

(proiectului), un rezumat al proiectului, data de începere și cea de finalizare a operațiunii, cheltuielile totale eligibile, rata de 

cofinanțare a Uniunii Europene, locul de implementare. 

De asemenea, date actualizate despre situația periodică a plăților efectuate de autoritatea de management pentru fiecare      

operațiune se regăsesc la link-ul http://poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/ 
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Sprijin pentru beneficiari și potențiali beneficiari 

• telefonic: aproximativ  600 de solicitări şi răspunsuri la acestea;   

• prin adresa de e-mail amdca@poca.ro: peste 450 de solicitări şi răspunsuri la acestea; 

• prin helpdesk MySMIS: aproximativ 150 de solicitări şi răspunsuri la acestea. 

 

Campania de informare POCA şi evenimentele de tip workshop 

În perioada mai – iulie 2017, s-au desfășurat 8 evenimente (12 mai - Târgoviște; 18 mai - Buzău; 25 mai - Suceava; 8 iunie 

- Baia Mare; 14 iunie - Arad; 29 iunie - Târgu Jiu; 5 iulie - București; 11 iulie - Alba Iulia), la care au participat           

reprezentanţii AM POCA, ai primăriilor din regiune, președinți și consilieri din cadrul consiliilor județene, experți din       

departamentele de accesare fonduri europene din cadrul instituțiilor publice locale, precum și din sistemul judiciar, presă   

locală.  

Evenimentele au vizat conștientizarea, prin intermediul instrumentelor de comunicare și informare, a intervențiilor ce pot fi 

finanțate prin POCA, urmărindu-se creșterea capacității administrative a autorităților și instituțiilor publice din România în 

vederea implementării reformei în acest domeniu. Organizarea campaniei de informare pentru beneficiarii și potențialii 

beneficiari POCA în diferite localități din regiunile României a avut ca scop furnizarea unor informații complete, clare şi 

actuale, în vederea implementării/elaborării unor proiecte viitoare de calitate.  

Evaluarea gradului de satisfacție privind comunicarea dintre AM POCA și beneficiarii/potenţialii beneficiari 

În paginile 4 şi 5 ale prezentului buletin informativ aveţi câteva reprezentări grafice şi statistici legate de evaluarea gradului de 

satisfacție privind comunicarea dintre AM POCA și beneficiarii/potențialii beneficiari, ca urmare a organizării a caravanei de 

informare POCA şi a evenimentelor de tip workshop. 

http://poca.ro/cadru-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
http://poca.ro/cadru-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
http://poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/
mailto:amdca
mailto:amdca@podca.ro
mailto:amdca@podca.ro


WORKSHOP-URI POCA 
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Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) derulează proiectul 

„Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38”. În cadrul acestui   

proiect au fost organizate în municipiul București, în perioada 7 septembrie - 5 octombrie 2017, 9 evenimente de tip     

workshop, dedicate beneficiarilor şi potențialilor beneficiari POCA, pe tematici specifice implementării proiectelor,        

comunicării, derulării procedurilor de achiziții publice, monitorizării indicatorilor, a neregulilor, a completării cererilor de   

rambursare, MySMIS, egalității de șanse și nediscriminării, dezvoltării durabile.  

Workshop-urile au fost axate pe dezbaterea unor teme constatate a fi de interes pentru beneficiarii și potențialii beneficiari ai 

acestui program operațional, fiind centrate pe diverse situații, speţe și probleme privind implementarea proiectelor (raportări 

către AM, întocmirea și depunerea cererii de rambursare, pregătirea și derularea achizițiilor publice, aspectele ce țin de    

echipele de management, debite, nereguli, recuperări, comunicare şi informare, etc.). 

Participanții au fost implicați activ, pe parcursul evenimentelor, la discuții şi dezbateri, dar şi în exerciții de grup, 

ateliere de lucru, pe teme specifice, menite a aprofunda informațiile din materialele realizate şi prezentate.  

Evenimentele respective au făcut parte din activitățile de promovare a POCA şi au reprezentat un mijloc eficient de a 

transmite informațiile şi datele relevante privind programul operațional către beneficiari şi potențialii beneficiari, 

creând o oportunitate și un cadru de dezbatere și analiză a aspectelor întâmpinate de către participanții la discuții, 

precum și de identificare a unor soluții de îmbunătățire în scopul atingerii obiectivelor și indicatorilor de program.   

 

În ceea ce privește sprijinul oferit de către AM, din analiza gradului de satisfacție al beneficiarilor și potențialilor beneficiari 

POCA a reieșit faptul că 79.5% dintre participanți se declară foarte mulțumiți de organizarea evenimentelor respective, iar 

81.25% se declară foarte mulțumiți de promptitudinea intervențiilor şi a răspunsurilor primite din partea reprezentanților AM 

POCA. 
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Statistici post caravana de informare  POCA 
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Statistici post evenimente de tip workshop POCA 



                                             Telefon: 021.310.40.60, interior 11979 (secretariat) | 021.310.40.62 

(helpdesk) 

  Fax: 021.310.40.61 | Email: amdca@poca.ro, www.poca.ro  

 Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D  

Instrumente în ajutorul beneficiarilor 

Autoritatea de Management pentru  

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

 MySMIS2014 Front Office  

 

În vederea asigurării colectării informațiilor în totalitate, referitoare la proiectele finanțate din FESI, necesare 

pentru monitorizarea, evaluarea, gestionarea financiară, verificarea, auditul și controlul acestora, pentru perioada 

de programare 2014 – 2020, România a dezvoltat MySMIS2014 un sistem de schimb electronic de date între 

beneficiari și o autoritate de management, organisme intermediare, o autoritate de certificare, o autoritate de  

audit, care va permite beneficiarilor să prezinte într-o singură transmitere toate informațiile necesare sistemelor 

de gestiune și control ale programelor operaționale, conform prevederilor din Regulamentul 1303/2013 - art. 

122, alin. 3.  

În acest context arhitectura MySMIS2014 reflectă toate etapele ciclului de viață al unui proiect! 

MySMIS2014 este disponibil astfel:  

- mediul de producție: https://2014.mysmis.ro/frontOffice/  

- mediul de TEST: https://test.aplicatii2014.smis.fonduri-ue.ro/frontOffice/  

având în prezent următoarele module funcționale:  

I.   modulul „Definire Apel” dedicat Autorităților de Management;  

II.  modulul „Depunerea Cererii de Finanțare” dedicat solicitanților de finanțare;  

III. modulul „Evaluare şi Selecție” dedicat Autorităților de Management, cât și solicitanților de finanțare;  

IV. modulul „Contractare” dedicat Autorităților de Management, cât și solicitanților de finanțare;  

V.  modulul „Achiziții” dedicat solicitanților de finanțare, cât și Autorităților de Management.  

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi următorul link: 

http://www.fonduri-ue.ro/mysmis 


