DIRECŢIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
DIRECŢIA PENTRU DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

Informații referitoare la Programul operațional Capacitate administrativă 2014-2020
Programul operațional Capacitate administrativă 2014 – 2020 (POCA) își propune să
consolideze capacitatea administrativă a autorităților și instituțiilor publice de a susţine o
economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5 Administrația și guvernarea și
provocarea 2 Oamenii și societatea din Acordul de Parteneriat al României. Programul este
finanțat din Fondul Social European, în cadrul obiectivului tematic nr. 11 Consolidarea
capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența
administrației publice, prioritatea Investiții în capacitatea instituțională și în eficiența
administrațiilor și a serviciilor publice în vederea realizării de reforme, a unei mai bune
reglementări și a bunei guvernanțe.
Suma alocată pentru program este de 553,19 mil. euro FSE, din care vor fi finanțate
intervenții în cadrul a 3 axe prioritare, după cum urmează:
 Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente va avea o alocare
financiară de 326,38 mil. euro FSE;
 Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente va
avea o alocare financiară de 187,70 mil. euro FSE;
 Axa prioritară 3 - Asistență tehnică va avea o alocare financiară de 39,11 mil. euro FSE.
Prima axă susține măsuri ce vizează adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și
pregătirea resurselor umane pentru realizarea și punerea în aplicare a politicilor publice
bazate pe dovezi, corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe,
simplificarea legislației și reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacității
autorităților și instituțiilor publice pentru implementarea transparentă și eficientă a
procedurilor de achiziții publice precum și îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar.
POCA sprijină eliminarea principalelor puncte slabe din administrația publică și sistemul
judiciar și creează premisele pentru implementarea cu succes a reformelor.
A doua axă vizează măsuri de sprijin a autorităților și instituțiilor publice locale în vederea
implementării de sisteme și standarde comune pentru susținerea dezvoltării la nivel local,
măsuri de sprijin pentru creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților
și instituțiilor publice, precum și pentru îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor
furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități
sporite la nivelul acestuia.
Iar cea de a treia axă asigură asistența tehnică pentru implementarea programului.
În data de în data de 17.02.2015, Autoritatea de management pentru PODCA a participat
la reuniunea Platformei de cooperare a societății civile organizată în contextul
implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015, la sediul Ministerului Justiției.
În cadrul reuniunii, reprezentanții AM PODCA au prezent pe scurt Programul Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) și oportunitatea de finanțare a măsurilor
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privind transparența, etica și integritatea în cadrul obiectivului specific 2.2 ”Creșterea
transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice” din
program. De asemenea, au fost făcute precizări referitoare la data estimativă de aprobare
a programului de către Comisia Europeană, respectiv finalul lunii martie, dată de la care
se va putea constitui oficial și organiza prima reuniune a Comitetului de monitorizare
pentru aprobarea criteriilor de evaluare și de selecție a proiectelor. Membrii în Comitetul
de monitorizare al POCA au fost identificați și selectați în conformitate cu prevederile
Regulamentului delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul
european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de
investiții europene.
Toate aceste aspecte, împreună cu necesitatea adoptării cadrului național legal privind
implementarea fondurilor ESI în perioada 2014-2020, vor determina perioada de lansare a
primelor cereri de proiecte și de idei de proiecte pentru finanțare din POCA.
Totodată, în cursul acestei săptămâni, este estimată publicarea unui ghid cadru pentru
solicitanții de fonduri în cadrul POCA, ce va cuprinde un format ale cererii de finanțare,
împreună cu criteriile de evaluare și selecție propuse de AM PODCA.

