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Academia Română a demarat implementarea proiectului „Creșterea capacității 

administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat de 

dezvoltare şi implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi” – Cod 

SIPOCA 5, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă.  

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat. 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 27 de luni şi are un buget de 5.424.039,86 

lei compus din asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European: 

4.555.318,19 lei (83,98%) şi  cofinanţare: 868.721,67 lei (16,02%). 

Asistenţa financiară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin 

Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA). 

Scopul proiectului îl constituie optimizarea proceselor decizionale la nivelul Ministerulului 

pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) prin consolidarea procesului 

de fundamentare a politicilor publice. 

Obiectivele specifice urmărite prin implementarea proiectului sunt: 

A. Consolidarea procesului de fundamentare a politicilor publice elaborate şi 

implementate de MMACA în vederea eficientizării acţiunilor şi iniţiativelor orientate 

către sprijinirea dezvoltării sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri în 

România. 

B. Creşterea transparenţei procesului de fundamentare a politicilor publice elaborate şi 

implementate de MMACA şi eficientizarea dialogului cu reprezentanţii sectorului IMM 

şi ai mediului de afaceri, precum şi cu alte categorii de factori relevanţi; 

C. Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului MMACA pentru susţinerea 

măsurilor/acţiunilor din cadrul O.S.1.1. (Obiectivul Specific 1.1 al Axei prioritare 1 

din Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA) 

  

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele: 
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Anexa nr. 1 

Lansarea proiectului: Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru 

Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat de dezvoltare şi implementare a 

sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5 

Programul Operational Capacitate Administrativa 
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D. Elaborarea unei Politici publice de dezvoltare a sectorului IMM  şi îmbunătăţire a 

mediului de afaceri din România. 

E. Elaborarea unei Politici publice privind eficientizarea activităţii administraţiei 

publice în domeniul sprijinirii dezvoltării sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de 

afaceri. 

F. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului MMACA pentru susţinerea 

măsurilor/acţiunilor din cadrul O.S. 1.1. 

 

Persoana de contact din partea Academiei Române: 

Carla Sandu – coordonator activități partener 
Telefon: 0742-170.359 
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