ORDIN

4082
12.11.2020
Nr................../.........................
privind modificarea Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive
POCA/837/2/3 (IP19/2020) Sprijin pentru dezvoltarea sistemului electronic de
management al cauzelor ECRIS V, în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă (POCA), aprobat prin Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării
și administrației nr. 3651/18.08.2020

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 194/2020 pentru numirea Guvernului
României;
Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de
stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
nr. L347/320 din 20.12.2013.
Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului
instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru
asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 și ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,

ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite prezentul

ORDIN:
Art. I. Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte non-competitive POCA/837/2/3 (IP19/2020)
„Sprijin pentru dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”, în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat prin Ordinului ministrului
lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3651/18.08.2020, se modifică după cum urmează:

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
(1) Capitolul 3.2.3: „Indicatorii POCA – indicatori prestabiliți” se modifică în totalitate și va avea
următorul cuprins:
„Proiectul propus trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat de mai
jos.
Rezultat POCA

Indicator de rezultat

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

Indicatorii de realizare

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 Instanțe vizate de
proiecte
ce
urmăresc
îmbunătățirea
calității
serviciilor
furnizate
de
5S32 Instanțe la nivelul cărora
sistemul judiciar
funcționează instrumente standard
de
monitorizare/evaluare
a
activităților instanței

Descrierea indicatorilor:
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

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
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.”
(2) Paragraful referitor la încadrarea cheltuielilor, din subsecțiunea 3.7 Finanțare, va avea
următorul cuprins:
„Următoarele cheltuieli trebuie să se încadreze în limitele de mai jos, astfel:
•Suma cheltuielilor aferente următoarelor subcategorii nu va depăși 31.250.000 de lei:
✓ 26 - cheltuieli cu achiziția de mijloace fixe pentru echipa de management;
✓ 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”.
(3) Paragraful privind data transmiterii cererii de finanțare din secțiunea 4.2: „Cererea de
finanțare” va avea urmatorul cuprins:
„PASUL 1 - TRANSMITEREA CERERII DE FINANȚARE
Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de 17 noiembrie
2020, ora 23.59”.
Art. II. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe siteul www.poca.ro, cu indicarea în clar a datei respective.
Art. III. Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă din cadrul Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
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