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Demararea proiectului Creșterea capacității administrative a 

ANAP și a instituțiilor publice responsabile  pentru  

implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții 

publice, 

cod SIPOCA 45 

 

 

 
Agenția Națională pentru Achiziții Publice anunţă demararea proiectului "Creșterea 

capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice responsabile pentru implementarea 

Strategiei naționale în domeniul achiziții publice" (SIPOCA 45). Proiectul este cofinanţat din Fondul 

Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA), Axa Prioritară 

1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.4: Creșterea transparenței 

și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării unitare a normelor și 

procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu. 
 

Scopul acestuia este creșterea capacității administrative a ANAP și a instituțiilor publice 

responsabile în implementarea Strategiei naționale în domeniul achiziții publice, în vederea 

îmbunătățirii sistemului de achiziții publice din România. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 consolidarea funcțiilor strategice ale ANAP prin îmbunătățirea proceselor și a organizării interne; 

 simplificarea procesului de achiziție, reducerea timpului aferent derulării unei proceduri de 

achiziție publică; 

 crearea unui cadru instituțional dinamic al achizițiilor publice la nivel național, caracterizat 

printr-o aplicare și interpretare unitară a legislației în vigoare. 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 

 implementarea unui un sistem unitar integrat la nivelul ANAP pentru susținerea rolului acesteia de 
verificare ex-ante, de monitorizare și de supervizare a achizițiilor publice, 

 dezvoltarea a opt instrumente operaționale pentru a susține o abordare unitară în domeniul 
achizițiilor publice, 

 crearea unui sistem de achiziții publice centralizate, 

 diseminarea informațiilor și abilităților dobândite cu privire la procesul de achiziții publice. 
 

 

Comunicat 

Data: 13/03/2017 
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Data de începere: 27.02.2017 

Perioada de implementare: 32 luni 

Bugetul proiectului: 48.566.595,02 lei, din care 40.811.481,13 lei reprezintă cofinanţarea 

din partea Fondului Social European. 

 

Pentru detalii suplimentare: Ana-Maria Ungureanu, expert comunicare proiect, email: 
ana.ungureanu@anap.gov.ro , tel: 0757022665. 
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