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Evoluții în cadrul proiectului
„Creșterea capacității administrative a
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat de dezvoltare și implementare
a sistemului de politici publice bazate pe dovezi”


În data de 26.03.2018 a fost rambursată de către AMPOCA către solicitanți, suma de
49.120,66 lei din fonduri externe nerambursabile (FSE), astfel că la această dată situația
sumelor autorizate la plată prin cele două cereri de rambursare depuse în cadrul acestui
proiect este următoarea:
-pentru Beneficiar:
 Fonduri externe nerambursabile (FSE)= 50.172,05lei
 Contribuția Beneficiarului (CB)= 9.568,05lei
-pentru Partener:
 Fonduri externe nerambursabile (FSE)= 108.713,84lei
 Contribuția Partenerului (CB)= 20.732,26lei
De menționat că cererile de rambursare depuse până în prezent au fost autorizare
integral la plată.

 În perioada martie-aprilie 2018, a fost analizat, evaluat și avizat de către Beneficiar
(MMACA), Modulul 1 pentru Rezultatele intermediare : 1.1-„Analiză cu privire la
evoluția și situația actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România”, 1.3„Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a dezvoltării afacerilor” și 1.4„Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a sectorului IMM în contextul
inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene”, prezentat de experții cooptați în
proiect de către Partener (Academia Română), menționați în Comunicatul de presă din
data de 08.02.2018.
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În data de 04.04.2018 a fost primit Modulul 2 de la aceiași experți, lucrările depuse fiind
în prezent analizate și evaluate atât de Partener cât și de Beneficiar.



În data de 16.04.2018 a fost primit, pentru analiză, evaluare și avizare de către
Beneficiar, Modulul 1 pentru Rezultatul Intermediar 1.7.1 – „Studiu privind percepția
mediului de afaceri referitor la implementarea Legii nr. 120/2015 privind stimularea
investitorilor individuali - business angels”, de la experții cooptați în proiect (Dna. Anca
TĂNASIE, Dna. Maria Roxana ATEȘOAE, Dl. Tudor CIUMARA, Dl. Gelu CĂLINA, Dl. Daniel
CÎRCIUMARU, Dna. Marieta OLARU). Lucrările depuse vor fi analizate și avizate atât de
Partener cât și de Beneficiar.
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