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Prima cerere de 

rambursare - CR 

1

A doua cerere de 

rambursare - CR 2

A treia cerere 

de rambursare 

- CR 3

Raport lunar 

de activitate 

Raport lunar de 

activitate 

Raport lunar 

de activitate 

Raport lunar de 

activitate 

Raport lunar 

de activitate 

Raport 

lunar de 

activitate 

Raport lunar de 

activitate 

Raport lunar de 

activitate 
Raport lunar 

de progres 

Raport lunar de 

progres 

Raport lunar 

de progres 

Raport lunar de 

progres 

Raport lunar 

de progres 

răspuns la 

clarificările 

redactate de ANAP 

şi publicarea 

documentaţiei în 

SEAP 

iulie 2017 - 

semnare contract - 

comunicat de 

presă - realizat 

Eveniment de 

comunicare 

POCA - realizat 

comunicat de 

presă nov 2017

Lansarea paginii 

web a proiectului - 

www.sipoca54.ro - 

comunicat de presa 

februarie 2018

Comunicate de 

presă - pe site-ul 

proiectului 

Lansat procedura in 

SEAP - transmitere 

documentaţie către 

ANAP - realizat 

Publicarea 

documentaţiei - 

termen de 

depunere a 

ofertelor 3 mai 

2018 - realizat

Evaluarea 

ofertelor si 

atribuirea 

contractului - 

mai - 20 iunie 

2018 - realizat

Atribuirea 

contractului 

de servicii de 

consultanta 

si semnarea 

contractului - 

27 iunie

Inceperea 

implementa

rii 

contractului 

- 5 iulie - 

kick off 

meeting

Redactarea 

metodologiei 

de lucru în 

perchezitii 

informatice - 

octombrie 

2018 - estimat

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Activitatea 4

Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de formare profesională pentru specialiştii IT din Ministerul Public care vor efectua percheziţiile informatice - 

estimat Documentatie de achizitie - realizat 

Întărirea capacităţii Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând percheziţiile informatice

Elaborare specificatii si contractare site web proiect 

Subactivitatea 3.1:

Introducerea de metodologii de lucru în aria percheziţiilor informatice, însoţită de achiziţia de echipamente şi aplicaţii licenţiate pentru efectuarea de percheziţii informatice

Elaborarea documentației pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea contractării consultantului extern care va elabora: metodologia de lucru pentru efectuarea percheziţiilor informatice şi 

a constatărilor tehnico-ştiinţifice, caietul de sarcini pentru achiziția infrastructurii hardware şi aplicaţiilor licenţiate (software) necesare efectuării de percheziţii informatice, precum şi caietul de sarcini 

pentru formarea profesională a beneficiarilor Caiete de sarcini redactate de consultant - estimat octombrie 2018

Procedura de achiziţie pentru hardware şi software - 

estimat  

Project management 

Activități de informare-publicitate a proiectului 

Organizare reuniune de lansare cu 

echipa de proiect

Pregatirea lansării procedurii de achiziţie pentru servicii de consultanţă 

Activitatea 3: 

Introducerea unui set unitar de metodologii de lucru la nivelul structurilor Ministerului Public (PICCJ, DIICOT, DNA) privind punerea în executare a percheziţiilor informatice ori a constatărilor tehnico-științifice care au ca obiect date informatice de interes în urmărirea penală

completare info site si comunicate de presă 



mai.20 iun.20
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Conferinţa 

finală a 

proiectului 

- estimat 

ă pentru specialiştii IT din Ministerul Public care vor efectua percheziţiile informatice - 


