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Dorim să venim în întâmpinarea nevoii dumneavoastră
de a primi informații actualizate, care să vă ajute în proiectele pe care le elaborați
sau gestionați. Din acest
motiv, am conceput noul
site www.poca.ro, unde găsiți atât rubrici referitoare la
legislația națională și comunitară ce se aplică în domeniul accesării fondurilor europene, cât și anunțuri și
noutăți despre lansările de
cereri de proiecte în cadrul
Programului Operațional
Capacitate Administrativă
2014 - 2020 (PO CA).
În ceea ce privește newsletter-ul elaborat la nivelul programului, acum abordăm o
nouă formulă cu rubrici precum: lecții învățate și contracte
încheiate. De asemenea, pu-

teți citi în acest număr un
interviu cu șeful Autorității
de Management pentru
Programul Operațional
Capacitate Administrativă,
care vorbește despre realizările din exercițiul financiar anterior și despre provocările noului program.
Astfel, a fost punctat gradul
de absorbție al Programului
Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative,
de peste 98%, cât și proiectele cu impact imediat, precum ForExeBook, realizat
de Ministerul Finanțelor
Publice, prin care se poate
face urmărirea în timp real
a tuturor sumelor angajate
și plătite de instituțiile publice.
Orientarea spre rezultate, și
nu doar spre ținte de absorbție, finanțarea pe categorii de regiuni, existența

cadrului de performanță fac
parte din noua abordare a
PO CA 2014—2020.
Ne dorim o nouă abordare
a activității de comunicare,
care să aducă valoare adăugată pentru beneficiarii și
potențialii beneficiari ai PO
CA, dar și pentru toți cei
interesați, iar în acest sens,
așteptăm sugestiile și propunerile dumneavoastră,
pentru că împreună putem
face lucrurile mai bine!

Despre Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Alocarea FSE la
nivelul programului:
553,19
milioane euro

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 (POCA) contribuie, prin proiectele pe
care le finanțează, la dezvoltarea unei administrații publice moderne. POCA finanțează proiecte ce
vizează toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României, iar beneficiari pot fi: autorități și instituții
publice centrale, autorități și instituții publice locale (de la nivelul județelor și municipiilor), autorități
administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și
de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale beneficiare de Investiții Teritoriale Integrate, precum și instituțiile din sistemul judiciar.

Exemple de acțiuni

Axa prioritară 1

Axa prioritară 2

Axa prioritară 3

326,38
mil.

187,69 mil

39,11 mil.

•Dezvoltarea de sisteme și instrumente de management;
•Abordare unitară a managementului resurselor umane în administrația publică
•Sistem de management strategic și operațional, integrat, pentru susținerea
deciziilor cheie în administrarea justiției;
•Măsuri care urmăresc să îmbunătățească cadrul legal și instituțional în domeniul achizițiilor publice;
•Sprijinirea implementării instrumentelor de susținere a deciziei la nivel local;
•Analiza sistemului de control managerial intern și simplificarea acestuia;
•Formarea personalului din sistemul judiciar raportat la noul cadru legislativ şi
evoluţia practicii judiciare.
•Măsuri de creștere a transparenței în administrația publică;
•Consolidarea capacității administrative a AM POCA;
•Asigurarea publicității, informării și sprijinului pentru
beneficiarii PO CA.
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Date deschise
Pentru a asigura transparența informațiilor referitoare la implementarea PO
CA, pe site-ul www.poca.ro
am înființat secțiunea Date
deschise, unde puteți afla
informații despre Lista contractelor semnate, Situația
achizițiilor POCA și situația plăților pentru contractele semnate. Adresa acestei
secțiuni este: http://
poca.ro/date-deschise/

Date despre PO CA și PO
DCA sunt accesibile și pe
portalul data.gov.ro, punctul central de acces pentru
seturile de date deschise
livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice. Cei interesați pot găsi,
descărca și folosi informațiile generate și deținute de
structurile administrative.

Întrebări frecvente
În sprijinul dumneavoastră am întocmit o listă cu întrebările frecvente pe care le-am
primit din partea potențialilor beneficiari, cât și a beneficiarilor POCA 2014-2020.
Pentru realizarea acestei liste, AM POCA a făcut o sinteză a întrebărilor și sugestiilor primite cu ocazia lansării în consultare publică a viitoarelor cereri de proiecte,
precum și a celor primite pe adresa de email amdca@poca.ro sau telefonic.
Vă mulțumim pentru feedback-ul oferit!
Vom continua să îmbunătățim și să actualizăm această listă, pe care vă invităm să o
consultați la adresa http://poca.ro/faqs/intrebari-frecvente/.

30 de contracte semnate în cadrul POCA
Până la data de 28 noiembrie, în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, au
fost semnate 30 de contracte.
Valoarea totală eligibilă a
acestora este de 558,07
milioane de lei.
Printre beneficiarii PO CA
se află Cancelaria Primministrului/Secretariatul General al Guvernului, Ministe-

rul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul
pentru Consultare Publică și
Dialog, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice.
Găsiți aici lista tuturor proiectelor:
http://poca.ro/cadrustrategic/lista-operatiunilorselectate-si-finantate/
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Orientarea spre rezultate, nu doar spre
ținte de absorbție – schimbarea majoră
în noul exercițiu financiar
Doamna Carmen Dobrotă este șeful Autorității de Management
pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014
— 2020. A absolvit studiile universitare în specializarea Arhivistică-Istorie, iar studiile postuniversitare în Relații internaționale
și Integrare Europeană. Șeful AM POCA a urmat cursuri de
specializare în domeniile: management de proiect, management
de program, achiziții publice, precum și cursuri de perfecționare
în domeniile: conduită în administrație, antifraudă, integritate,
rezultate și indicatori de program. Doamna Dobrotă este profesor asociat la Universitatea București, iar din anul 2011 asigură
managementul fondurilor europene alocate României din Fondul
Social European prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013 (PO DCA) și prin Programul
Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (PO CA).

Cum ați caracteriza exercițiul financiar 2007
– 2013 din punctul de vedere al Autorității de
Management?
Pentru că răspund la această întrebare acum, voi
spune că exercițiul financiar 2007 - 2013 a fost un
succes, cu o absorbție de aproape 100%. Dacă
însă mi-ar fi pus cineva această întrebare în anul
2011, când am venit la Autoritatea de Management a Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007- 2013, aș fi răspuns
că e cumplit de greu pentru toată lumea, beneficiari și autoritate de management, deopotrivă. S-a
început cu entuziasm, prin întocmirea unui număr
mare de proceduri – aproximativ 70 și prin lansarea mai multor apeluri de proiecte concomitent.
Pe măsură ce am înaintat cu implementarea programului, ne-am dat seama că e foarte greu să lucrăm astfel și s-a trecut, în primul rând, la simplificarea procedurilor. Au fost anii când am început
interacțiunea direct cu Comisia Europeană, cu
directorii generali de acolo, iar nouă tuturor ne
lipsea experiența. Alături de beneficiarii programu-

lui, am trecut împreună printr-un proces de învățare, am depășit momentul inițierii în comunicare
și negociere și am ajuns să ne perfecționăm dialogul, să ne înțelegem formal și informal.
Abordarea unitară a legislației a fost foarte greu de
gestionat. Uneori, era nevoie să le explicăm celor
cărora le acordasem finanțare, că suntem în situația de a nu le rambursa toate cheltuielile sau de
le aplica corecții.
Multiplele reorganizări ale instituțiilor din administrația centrală au însemnat reorganizări și pentru
beneficiarii PO DCA și astfel au apărut probleme
în gestionarea proiectelor.
Autoritatea de Management a început să colaboreze cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice, a continuat cu Ministerul Afacerilor Europene, iar la final a apărut Ministerul Fondurilor
Europene.
Coordonarea gestionării fondurilor nu a fost mereu cum ne-am dorit. A fost o perioadă grea, dar
interesantă, o experiență de viață.
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Care sunt cele mai mari realizări
ale PO DCA?

„Prin PO CA
2014 – 2020
se urmărește
susținerea
reformei la
nivel central
și susținerea
reformei din
sistemul
judiciar.”

„Potențialii
beneficiari
trebuie să
înțeleagă că
platformele
IT sunt doar
instrumente
care susțin
reforma, dar
nu creează
reformă.”

Ce mai mare realizare se măsoară într
-un grad de absorbție de aproape
100%. Apoi ar fi cele aproape 500 de
proiecte finanțate dintre care aș menționa doar câteva, al căror impact este
deja vizibil, precum ForExBug, realizat de Ministerul Finanțelor Publice,
prin care se poate face urmărirea în
timp real a tuturor sumelor angajate și
plătite de instituțiile publice. Alte proiecte de succes sunt realizarea Codului
administrativ, E-viza – sistemul electronic al vizelor sau Observatorul teritorial - o aplicaţie informatică care
realizează analiza datelor în profil teritorial şi cuantificări ale impactului teritorial al programelor publice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, locuirii şi dezvoltării regionale. Ar
fi multe de menționat dar sunt convinsă că, în timp, impactul implementării lor va ajunge direct la cel
căruia i se adresează, respectiv cetățeanului.

Care sunt lecțiile învățate din exercițiul financiar anterior în ceea ce
privește mentalitatea?
Există două tipuri de mentalitate care
au fost nevoite să lucreze împreună.
Un tip este al funcționarului public,
obișnuit cu supra-reglementarea, cu
documentele pe care trebuie obținute
foarte multe semnături și care trec
printr-un proces de aprobare dificil,
greoi, birocratic în sens negativ. Celălalt tip este al oamenilor care lucrează
în privat, în ONG-uri, universități,
pentru care partea informală primează.
Pentru acest tip, impactul proiectului
este singurul care contează și e mai
greu de înțeles că cheltuirea banilor
europeni se conformează unor proceduri stricte. Aș spune că pentru cele
două tipuri percepția asupra rigorii
este diferită: funcționarul public este
excesiv de riguros prin natura muncii
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zilnice, concentrându-se pe activitatea
efectivă de implementare, privatul
compensează acest tip de rigurozitate
prin viziune și deschidere.

Cum a fost sprijinită Autoritatea
de management de către Comisia
Europeană în implementarea PO
DCA?
Reprezentanții Comisiei Europene neau îndrumat prin răspunsuri punctuale, soluții și monitorizare atentă. Ei ne
-au ajutat să convingem, la nivel național, că ceea ce solicităm nu este dorința Autorității de Management, ci sunt
rigorile Regulamentelor europene.

Ce schimbări majore au intervenit
în PO CA 2014 – 2020 față de perioada anterioară de programare?
Orientarea spre rezultate, și nu doar
spre ținte de absorbție, finanțarea pe
categorii de regiuni, existența cadrului
de performanță sunt câteva elemente
care fac parte din noua abordare a PO
CA 2014—2020.
În perioada 2007-2013 am avut indicatori precum număr de metodologii,
număr de proceduri, acum unul dintre
indicatori este, de exemplu, număr de
instituții susținute să implementeze
managementul calității. Prin PO CA
2014 – 2020 se urmărește susținerea
reformei la nivel central și susținerea
reformei din sistemul judiciar. Un element de noutate este introducerea
MySMIS, sistemul care va permite
relaționarea cu beneficiarii în sistem
electronic.
Dacă, în perioada 2007 – 2013, Programul a funcționat și ca strategie de
reformă a administrației, pentru noua
perioadă de programare avem Strategia pentru Consolidarea Administrației
Publice și Strategia pentru Reforma
Sistemului Judiciar, cu planuri de acți-
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une și resurse financiare necesare estimate și, astfel, știm clar ce putem finanța.

din bani pentru proiecte, este firesc să
fie nevoie să justifici cheltuielile.

Simplificarea legislației este o altă noutate. Nu mai avem ordine de cheltuieli
eligibile la nivelul autorităților de management, avem o nouă lege pentru achizițiile publice, cât și proceduri mai coerente, mai simple.

Cum ați descrie echipa dumneavoastră din cadrul Autorității de
Management?

Ce ne puteți spune despre Pactul de
Integritate?
În perioada 2007 – 2013 am vrut să
susținem măsuri de etică, iar acum facem mai mult – vom deveni parte a
unui Pact prin care un ONG va putea
monitoriza inițierea și derularea procedurilor de achiziție publică, precum și
implementarea contractelor atribuite
pentru 3 măsuri din axa de asistență
tehnică.
Ce sfaturi aveți pentru potențialii
beneficiari PO CA?
Să încerce identificarea clară a problemelor pe care le au și să înțeleagă că
doar o parte dintre ele își pot găsi rezolvarea prin proiecte finanțate din fonduri europene. De asemenea, potențialii
beneficiari trebuie să înțeleagă că sistemul de management al documentelor și
platformele IT sunt doar instrumente
care susțin reforma, dar nu creează reformă, așa cum o fac competențele bine
delimitate, procedurile clare și fluxurile
coerente. Dacă nu vom reuși să rezolvăm aceste lucruri în perioada 2014 –
2020, vom folosi instrumentele IT pentru nevoile imediate și atât.
Fondurile europene sunt în primul rând
fonduri naționale, singura diferență între cele două este rambursarea acelor
cheltuieli. Dacă procedurile de achiziții
sunt corect derulate și contractele cu
furnizorii – corect implementate, nu ar
trebui să existe nici un fel de probleme
la rambursare. Când primești o parte

Echipa AM POCA este alcătuită din
profesioniști instruiți în domeniul
fondurilor europene. Managementul
fondurilor europene este un domeniu
relativ nou în România. AM POCA
este un mediu în care s-au întâlnit
oameni cu pregătiri diferite - științe
exacte, socio-umane. Un astfel de
mediu devine coerent când acești
oameni își împărtășesc cunoștințe din
domenii diverse și, completându-se,
întregul devine interesant. Într-un
mediu cu același tip de formare profesională ajungi să supradimensionezi
lucrurile. De aceea, un mediu pluridisciplinar, unde se întâlnesc oameni
pregătiți în domeniul juridic, economic, în sociologie sau în comunicare
este benefic. În plus, este nevoie ca
cei din echipă să se adapteze rapid la
schimbări legislative, dar și să relaționeze cu persoane din medii foarte
diferite, ce provin din administrație
publică centrală și locală, ONG-uri,
mediu universitar. Funcționarul din
AM POCA face muncă și de back
office, dar și de front office. Eu cred
foarte mult în echipa mea. Sunt oameni bine pregătiți și serioși. Fără ei
nu am fi ajuns astăzi să vorbim despre succes.
Ce doriți să le transmiteți beneficiarilor PO CA?
Să aibă încredere în buna-credință a
personalului Autorității de Management și să aibă certitudinea că erorile
sunt umane, pot apărea de ambele
părți, dar că nimic nu e imposibil de
reparat.
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„Un mediu
pluridisciplinar,
unde se
întâlnesc
oameni
pregătiți în
domeniul
juridic,
economic, în
sociologie sau
în comunicare
este benefic.”

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Telefon: 021.310.40.60, interior 11979 (secretariat) | 021.310.40.62 (helpdesk)
Fax: 021.310.40.61 | Email: amdca@poca.ro
Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D (str.Cristian Popișteanu)

We’re on the web!
www.poca.ro

Program de lucru: luni-joi, de la 8:30 la 17, vineri, de la 8:30 la 14:30

Lecții învățate
Cererea de finanțare
Este important ca apelurile noastre să fie clare și coerente și, în special, atunci când urmărim îndeplinirea unor
condiționalități ex-ante prin apeluri necompetitive, să răspundem nevoilor instituției dumneavoastră.
Când intenționați să depuneți o cerere de finanțare la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), este indicat să vă implicați încă de la început în proces. Urmăriți apelurile lansate în
consultare și transmiteți autorității de management observațiile dumneavoastră. Puneți întrebări acolo unde lucrurile nu
sunt clare și oferiți sugestii, pentru a exista o înțelegere comună termenilor de finanțare (de exemplu, perspectivă ONGurilor asupra politicilor alternative este foarte importantă pentru AM POCA).
Următoarea etapă constă în completarea cererii de finanțare (CF). Construiți proiectul plecând de la nevoile instituției
dumneavoastră. Respectați indicațiile noastre referitoare la corelarea secțiunilor din CF legate de program cu cele legate
de proiect.
Acordați atenție când întocmiți bugetul, plecând de la costuri realiste, bazate pe oferte sau pe bugete anterioare realizate
pe același tip de cost.
• Numărul bunurilor achiziționate pentru echipa de management trebuie să corespundă numărului membrilor
echipei.
• Bunurile propuse spre achiziționare trebuie să fie necesare implementării proiectului, rezonabile.
• În stabilirea tarifelor pentru experți, nu depășiți plafoanele impuse de Autoritatea de Management. Acolo unde
acestea nu au fost specificate, luați în considerare tarifele din piață pentru servicii/produse similare.
• Corelați rezultatele și indicatorii de Program cu rezultatele și indicatorii de proiect.
• Estimați realist timpul necesar achizițiilor. De exemplu, o licitație deschisă, chiar în condițiile noii legislații, nu va
dura mai puțin de șase luni. Acordați atenție resurselor umane pe care doriți să le implicați în proiect! Fiecare membru al echipei trebuie să aibă atribuții clare, care să nu se suprapună. Nu sunt acceptate mai multe poziții prevăzute
pentru aceeași funcție. De exemplu, pentru același proiect nu pot fi cooptați un „expert financiar” și un
„responsabil financiar”. Echipa trebuie să conțină strictul necesar de membri necesari implementării proiectului.
În etapa de evaluare vă recomandăm să:
•
Răspundeți în termenul stabilit la clarificările solicitate, altfel Autoritatea de Management va finaliza evaluarea
cu informațiile disponibile;
•
Atingeți toate punctele solicitate de evaluator;
•
Nu introduceți informații nesolicitate/nu operați modificări nesolicitate!!!

