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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”
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA) implementează, în
parteneriat cu Academia Română, în perioada 14.06.2017-13.09.2019, proiectul ,,Creșterea
capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
de dezvoltare și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi’’, cod SIPOCA
5.
Proiectul 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%) și contribuția solicitantului:
868.721,67 lei (16,02%).
Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată prin Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA).
Scopul proiectului îl constituie optimizarea proceselor decizionale la nivelul MMACA prin
consolidarea procesului de fundamentare a politicilor publice.
În cadrul proiectului au fost efectuate următoarele achiziții publice:
Beneficiarul (MMACA)
1. Servicii și echipamente de telecomunicații (telefonie mobilă), contract seria
65897992/22.11.2017 în valoare de 10500,91 lei pentru echipamente și 6 abonamente
tip BM66 pentru o perioadă de 24 luni în valoare de 66 euro/lună, cu 20% discount la
abonament și 100% reducere la taxa lunară de abonament în prima lună, încheiat cu
Orange România SA.
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2. Servicii organizare Conferința de lansare a proiectului, din data de 27.11.2017, de la
hotelul Ambasador din București, contract de prestare servicii nr.86/23.11.2017, în
valoare de 14160 lei + 2234,40 lei TVA, încheiat cu SC Avangarde Business Group SRL.
Partenerul (Academia Română)
1. Achiziție

de

materiale

consumabile

(birotică

și

papetărie)

contract

nr.5557/12.12.2017 în valoare de 6150,50 lei + 1168,60 lei TVA, încheiat cu SC Office
Pro Media SRL
În vederea atingerii unora dintre rezultatele intermediare ale proiectului, experții cooptați
în proiect de către Partener (Academia Română), au elaborat și prezentat primul modul al
analizei pe care urmează să o elaboreze, astfel:
A. Pentru rezultatul intermediar 1.1 „Analiză cu privire la evoluția și situația actuală a
sectorului IMM și a mediului de afaceri din România”, au fost primite de la Partener
lucrările expertilor referitoare la Modulul 1 „Analiză cu privire la evoluția și situația
actuală a sectorului IMM și a mediului de afaceri din România: realizări și dificultăți
întâmpinate”

Lucrarea 1 Autor: Dna. Raluca DRĂCEA, Domeniul vizat: Industrie



Lucrarea 2 Autor: Dna. Adriana GRIGORESCU, Domeniul vizat: Construcții



Lucrarea 3 Autor: Dl. Dorel PARASCHIV,



Lucrarea 4 Autor: Dl. Marin SOARE, Domeniul vizat: Agricultură



Lucrarea 5 Autor: Dl. Viorel GAFTEA, Domeniul vizat: Servicii culturale



Lucrarea 11 Autor: Georgeta MEGHIȘAN, Domeniul vizat: Turism

Domeniul vizat: E-commerce

B. Pentru rezultatul intermediar 1.3 „Analiză ex-post a structurilor moderne de sprijinire a
dezvoltării afacerilor” (incubatoare de afaceri, acceleratoare de afaceri, parcuri
industriale si tehnologice, clustere, centre de afaceri etc.) au fost primite de la Partener
lucrările experţilor referitoare la Modulul 1 „Inventarierea structurilor moderne de
sprijinire a dezvoltării afacerilor”


Lucrarea 6 referitoare la Clustere, Autor: Dna. Marioara AVRAM



Lucrarea 7 referitoare la Parcuri industriale, Autor: Dl. Vergil VOINEAGU



Lucrarea 8 referitoare la Incubatoare, Autor: Dna. Raluca IGNAT



Lucrarea 12 referitoare la Centre de afaceri și Parcuri logistice. Autor: Dna.Marioara
IORDAN
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C. Pentru rezultatul intermediar 1.4 „Analiză cu privire la oportunitățile de dezvoltare a
sectorului IMM în contextul inițiativelor bio-economice ale Uniunii Europene” au fost
primite de la Partener lucrările experţilor referitoare la Modulul 1 „Analiza documentelor
existente la nivelul Uniunii Europene în domeniul inițiativelor bio-economice”


Lucrarea 9 Autor: Dna. Iulia LUPU, Domeniul vizat: Servicii culturale



Lucrarea 10 Autor: Dna. Alina VLĂDUȚ, Domeniul vizat: Turism

Lucrările elaborate vor fi analizate și avizate atât de Partener(AR) cât și de
Beneficiar(MMACA).
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