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1. Autoritatea  pentru Administrarea Activelor Statului - „Sistem integrat de management pentru 
administrarea eficientă a activelor statului”, Cod MySMIS 129973/cod SIPOCA 698. 
 

Obiectivul general al proiectului:  Creșterea capacitații administrative a Autorității pentru 
Administrarea Activelor Statului pentru susținerea reformelor instituționale prin adoptarea unor 
masuri de simplificare a procedurilor în scopul reducerii poverii administrative pentru mediul de 
afaceri, prin digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul instituției si îmbunătățirea abilitaților si 
cunoștințelor personalului AAAS pentru înțelegerea abordării pe procese si implementarea 
masurilor de simplificare implementate prin proiect, precum si pentru utilizarea sistemelor 
informatice dezvoltate prin proiect 
 
Perioada de implementare: 30 luni  
 
Buget total: 13.673.731,54 lei 
 
Rezultate de program așteptate (9,12): 
 

• Povara administrativă redusă pentru cetățeni si mediul de afaceri - Rezultat de proiect 
1. Procese operaționale optimizate si simplificate la nivelul AAAS în scopul reducerii poverii 
administrative pentru mediul de afaceri, prin digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul instituției 

• Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile si instituțiile publice centrale 
îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific - Rezultat 
de proiect 2. Îmbunătățirea abilitaților si cunoștințelor personalului AAAS pentru înțelegerea 
abordării pe procese si implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, 
precum si pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect. 

 
 
2. Ministerul Afacerilor Externe - „Dezvoltarea capacităţii României ca stat donator de asistenţă 
oficială pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară – instrument integrat RoAID: planificare, 
dezvoltare, implementare şi evaluare”, Cod MySMIS 135024/cod SIPOCA 868. 
 

Obiectivul general al proiectului: Întărirea profilului de stat donator prin dezvoltarea unei 
politici publice coerente în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistența 
umanitară și a 
instrumentelor aferente operaționalizării acesteia. 
 
Perioada de implementare: 30 luni 
 
Buget total: 12.524.167,00 lei 
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Rezultate de program așteptate (4,6,12): 

 

• Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile si instituțiile publice 
centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului, atins prin: Rezultat de proiect 1 - Strategie 
privind cooperarea internaționala pentru dezvoltare si asistență umanitară elaborată, inclusiv 
planul de acțiuni aferent acesteia, aprobate la nivelul MAE si înaintate spre aprobare prin 
Hotărâre de Guvern, și Rezultat de proiect 2 - Sistem integrat de operaționalizare si 
monitorizare a strategiei privind cooperarea internaționala pentru dezvoltare si asistență 
umanitară, precum si de raportare dezvoltat; 

•  Fondul activ al legislației sistematizat si simplificat progresiv, atins prin: Rezultat de 
proiect 3 – Propunere de sistematizare si revizuire a actelor normative ce guvernează domeniul 
asistenței oficiale pentru dezvoltare elaborată, aprobată la nivelul MAE si înaintată spre 
aprobare/avizare; 

• Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile si instituțiile publice centrale 
îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul OS 1.1, prin: Rezultat de proiect 
4 - Cunoștințe si abilități îmbunătățite pentru personalul MAE, al RoAID si personalul 
implicat/reprezentat, în special, în cadrul Comitetului consultativ în domeniul cooperării 
internaționale pentru dezvoltare si asistență umanitară din cadrul celorlalte ministere. 

 
 
3. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - „Reducerea poverii administrative pentru 
cetățeni și mediul de afaceri in domeniul protecției consumatorilor”, Cod MySMIS 130054/cod 
SIPOCA 743. 
 

Obiectivul general al proiectului: reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul 
de afaceri în domeniul protecției consumatorilor prin implementarea unui sistem informatic 
integrat care să permită gestionarea uniforma și coerentă a informațiilor din cadrul instituției 
solicitante. 
 
Perioada de implementare: 30 luni 
 
Buget total: 14.839.886,50 lei 
 
Rezultate de program așteptate (9,12): 
 

• Povară administrativă redusă pentru cetățeni și mediul de afaceri - Rezultat de proiect 
1. Optimizarea proceselor operaționale în cadrul ANPC în scopul reducerii poverii 
administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri. Rezultatul prevede dezvoltarea și 
implementarea unui sistem informatic integrat; 

• Cunoștințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale 
îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific - 
Rezultat de proiect 2. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului ANPC pentru 
înțelegerea abordării pe procese și implementarea măsurilor de simplificare implementate 
prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemului informatic dezvoltat prin proiect. 
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4. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, Cerere de finanţare cu titlul: eORDA – simplificarea 
procedurilor administrative si facilitarea serviciilor publice în mediul digital, în domeniul drepturilor 
de autor si conexe Cod SIPOCA/Cod MySMIS: 742/130045 
 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea proceselor de lucru și reducerea poverii 
administrative în domeniul drepturilor de autori și conexe, prin dezvoltarea și introducerea de 
standarde, metodologii, sisteme și servicii electronice ce optimizează procesele decizionale 
din cadrul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor orientate către cetățeni și mediul de 
afaceri și asigură un grad ridicat de protecție a drepturilor subsumate acestui domeniu, prin 
mijloace facile, inclusiv în mediul digital. 
 
Perioada de implementare: 24 luni 
 
Buget total: 14.159.878,24 lei 
 
Rezultate așteptate (1, 2, 4, 9, 12): 
 

• Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice 
centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului;  

• Politică publică ce vizează o metodologie unitară privind simplificarea tuturor proceselor 
administrative de autorizare, licențiere, utilizare, plată, raportare, consultare sau informare a 
persoanelor fizice și juridice care consumă/utilizează conținut protejat prin drepturi de autor 
sau conexe, elaborată și aprobată. 

• Povară administrativă redusă pentru cetățeni și mediul de afaceri; 

• Procesele operaționale de asigurare a respectării normelor în materie de drepturi de 
autor și conexe optimizate și simplificate în scopul reducerii birocrației pentru cetățeni și 
mediul de afaceri. 

• Cunoștințe si abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale 
îmbunătățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific; 
Rezultat Proiect 3 - Competențe și deprinderi dobândite în utilizarea noilor sisteme 
informatice în procesele operaționale zilnice prin pregătirea funcționarilor publici ORDA și a 
altor beneficiari. 
 

 
5. Secretariatul General al Guvernului - „Strategia pentru managementul comunicării 
guvernamentale a României”, Cod MySMIS 134024/cod SIPOCA 754. 
 

Obiectivul general urmărit prin proiect este îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării 
guvernamentale la nivelul administrației publice centrale din România, în vederea consolidării 
capacității acesteia, precum și pentru asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și 
exteriorul sistemului administrativ. 
 
Perioada de implementare: 28 luni  
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Buget total: 11.671.421,00 lei 
 
Rezultate de program așteptate (4,12): 
 

• Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, 
inclusiv evaluarea ex-ante a impactului atins prin Rezultatul de proiect 1 - Strategie pentru 
managementul comunicării guvernamentale a României, elaborată și înaintată spre aprobare. 

• Cunostințe si abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale 
îmbunatățite pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific atins 
prin Rezultatul de proiect 2 - Cunostințe și abilități ale comunicatorilor din autoritățile și 
instituțiile publice centrale îmbunătațite. 

 


