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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

La data de 1 martie 2022, între Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 
(ANABI), în calitate de beneficiar, și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020 a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului 
„Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor 
provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, al cărui scop este creșterea 
gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacitații Agenţiei Naționale de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate în vederea îndeplinirii eficiente și performante a misiunii 
instituționale prin perfecționarea activității specialiștilor implicați în procesul de identificare, 
administrare și recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni.

Rezultatele proiectului privesc resurse umane specializate în domeniul identificării, 
administrării și valorificării bunurilor sechestrate (rezultat de proiect 1) și bune practici 
identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite 
din infracțiuni (rezultat proiect 2).

Printre activități se numără dezvoltarea și acreditarea unui centru de formare și diseminare de 
bune practici la nivelul Agenţiei Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate în 
domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni; organizarea unor reuniuni la nivel 
regional și național, în vederea dezbaterii unor cazuri practice în materia identificării, 
confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni; precum și organizarea unor sesiuni 
de formare profesională, inclusiv de formare a formatorilor, pentru specialiștii din grupul țintă. 

La activitățile proiectului se estimează că vor participa 500 de persoane din cadrul grupului țintă 
(procurori, polițiști, reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, personal al 
ANABI etc.).

Proiectul va fi implementat în cooperare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Investigare a Criminalității 
Economice. 

Perioada de implementare a proiectului este de 21 de luni, iar valoarea totală eligibilă a 
proiectului este de 3.796.862,00 lei, din care 3.188.751,36 lei valoare eligibilă nerambursabilă 
din Fondul Social European și 608.110,64 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului. 

Mai multe informații se pot obține de la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate, telefon: 0372.573.000; fax: 0372.271.435, email anabi@just.ro.
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