Modificările la Ghidul Solicitantului aferente cererii IP19/2020
Prevederi conform Ghidului Solicitantului aferente cererii IP19/2020, aprobat
prin O.m.l.p.d.a nr. 3651/18.08.2020
Capitolul 3.2.3: Indicatorii POCA – indicatori prestabiliți

Modificări
Capitolul 3.2.3: Indicatorii POCA – indicatori prestabiliți

Proiectul propus trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor de realizare și de
rezultat de mai jos.

Proiectul propus trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor de realizare și de
rezultat de mai jos.

Rezultat
POCA

Indicator de rezultat

Indicatorii de realizare

Rezultat POCA

Indicator de rezultat

Indicatorii
realizare

R3:
Grad
crescut de
transparență
și integritate
la
nivelul
sistemului
judiciar,
conform
celor
mai
bune practici
în materie

5S29 Instituții din
sistemul judiciar la
nivelul
cărora
funcționează sisteme
standard
IT
dezvoltate/
îmbunătățite/
actualizate
5S30
Sisteme
IT
dezvoltate/
îmbunătățite/
actualizate
de
comunicare cu părțile,
acces
la
dosare,
informare
și
documentare aplicate
la nivelul instanțelor și
a altor instituții din
sistemul judiciar

5S69 Sisteme/aplicații IT și
alte instrumente dezvoltate
pentru a spori transparența
la nivelul sistemului judiciar
prin servicii de informare,
documentare, acces la
dosare, comunicare cu
părțile etc.

R3: Grad crescut de
transparență
și
integritate la nivelul
sistemului
judiciar,
conform celor mai bune
practici în materie

5S29 Instituții din sistemul
judiciar la nivelul cărora
funcționează
sisteme
standard IT dezvoltate/
îmbunătățite/ actualizate
5S30
Sisteme
IT
dezvoltate/ îmbunătățite/
actualizate de comunicare
cu părțile, acces la dosare,
informare și documentare
aplicate
la
nivelul
instanțelor și a altor
instituții din sistemul
judiciar

5S69
Sisteme/aplicații IT
și alte instrumente
dezvoltate pentru a
spori transparența
la nivelul
sistemului judiciar
prin servicii de
informare,
documentare,
acces la dosare,
comunicare cu
părțile etc.
5S71 Instanţe
vizate de proiecte
ce urmăresc
îmbunătățirea
calității serviciilor
furnizate de
sistemul judiciar

Descrierea indicatorilor:

5S32 Instanţe la nivelul
cărora
funcţionează
instrumente standard de
monitorizare/evaluare a
activităţilor instanţei
Descrierea indicatorilor:

de

Prevederi conform Ghidului Solicitantului aferente cererii IP19/2020, aprobat
prin O.m.l.p.d.a nr. 3651/18.08.2020
5S69 Sisteme/aplicații IT și alte instrumente dezvoltate pentru a spori
transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare,
documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc.
Indicatorul reprezintă numărul sistemelor/aplicațiilor informatice și al
instrumentelor dezvoltate prin operațiuni finanțate în cadrul obiectivului specific
2.3 în vederea asigurării unui grad sporit de transparență a serviciilor furnizate de
sistemul judiciar. Aceste sisteme/aplicații și instrumente trebuie să permită
informarea și/sau documentarea și/sau accesul la dosare și/sau comunicarea cu
părțile etc.
5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme
standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate
Indicatorul reprezintă numărul de instituții la nivelul cărora funcționează
sistemele/aplicațiile informatice și instrumentele dezvoltate prin operațiuni
finanțate în cadrul obiectivului specific 2.3 și care sunt înregistrate la indicatorul
5S69.
5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătățite/ actualizate de comunicare cu părțile,
acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a
altor instituții din sistemul judiciar
Indicatorul reprezintă numărul de sisteme/aplicații informatice și instrumente de
comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare etc. ce sunt
utilizate la nivelul instanțelor sau altor instituții din sistemul judiciar și care au fost
dezvoltate/îmbunătățite/actualizate prin operațiuni finanțate în cadrul
obiectivului specific 2.3. Sistemele/aplicațiile informatice și instrumentele
menționate sunt din cele înregistrate la indicatorul 5S69.

Modificări
5S69 Sisteme/aplicații IT și alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența
la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare,
comunicare cu părțile etc.
Indicatorul reprezintă numărul sistemelor/aplicațiilor informatice și al instrumentelor
dezvoltate prin operațiuni finanțate în cadrul obiectivului specific 2.3 în vederea
asigurării unui grad sporit de transparență a serviciilor furnizate de sistemul judiciar.
Aceste sisteme/aplicații și instrumente trebuie să permită informarea și/sau
documentarea și/sau accesul la dosare și/sau comunicarea cu părțile etc.
5S71 Instanțe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor
furnizate de sistemul judiciar
Indicatorul reprezintă numărul de instanțe/parchete care vor fi sprijinite direct prin
operațiuni finanțate în cadrul obiectivului specific 2.3 care urmăresc îmbunătățirea
calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar.
5S29 Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT
dezvoltate/îmbunătățite/actualizate
Indicatorul reprezintă numărul de instituții la nivelul cărora funcționează
sistemele/aplicațiile informatice și instrumentele dezvoltate prin operațiuni finanțate
în cadrul obiectivului specific 2.3 și care sunt înregistrate la indicatorul 5S69.
5S30 Sisteme IT dezvoltate/ îmbunătățite/ actualizate de comunicare cu părțile,
acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor
instituții din sistemul judiciar
Indicatorul reprezintă numărul de sisteme/aplicații informatice și instrumente de
comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare etc. ce sunt utilizate
la nivelul instanțelor sau altor instituții din sistemul judiciar și care au fost
dezvoltate/îmbunătățite/actualizate prin operațiuni finanțate în cadrul obiectivului
specific 2.3. Sistemele/aplicațiile informatice și instrumentele menționate sunt din cele
înregistrate la indicatorul 5S69.
5S32 Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de
monitorizare/evaluare a activităților instanței
Indicatorul reprezintă numărul de instanțe/parchete la nivelul cărora funcționează
instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților lor, dezvoltate prin
operațiuni finanțate în cadrul obiectivului specific 2.3.

Prevederi conform Ghidului Solicitantului aferente cererii IP19/2020, aprobat
prin O.m.l.p.d.a nr. 3651/18.08.2020

Modificări

Subsecțiunea 3.7: Finanțare
(...)

Subsecțiunea 3.7: Finanțare
(...)

Următoarele cheltuieli trebuie să se încadreze în limitele de mai jos, astfel:

Următoarele cheltuieli trebuie să se încadreze în limitele de mai jos, astfel:

•

Suma cheltuielilor aferente următoarelor subcategorii nu va depăși
25% din valoarea eligibilă a proiectului, la momentul contractării:

•

Suma cheltuielilor aferente următoarelor subcategorii nu va depăși
31.250.000 de lei:

✓

7 - cheltuieli de leasing cu achiziție;

✓

✓

14 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
indispensabile pentru atingerea obiectivului operațiunii;

26 - cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de
management;

✓

99 - cheltuieli de tip FEDR.

✓

26 - cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de
management;

✓

28 - cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru
managementul operațiunii;

✓

99 - cheltuieli de tip FEDR.

Echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie justificate din
punctul de vedere al caracteristicilor tehnice și al necesității acestora în
vederea îndeplinirii activităților.
(...)

Echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie justificate
din punctul de vedere al caracteristicilor tehnice și al necesității
acestora în vederea îndeplinirii activităților.
(...)
Subsecțiunea 4.2: Cererea de finanțare

Subsecțiunea 4.2: Cererea de finanțare

PASUL 1 - TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

PASUL 1 - TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la
data de 15 noiembrie 2020, ora 23.59

Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data
de 17 noiembrie 2020, ora 23.59

