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Rezultatele proiectului “Întărirea capacității Ministerului Public de punere în 

executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – cod MySmis 

119240/cod SIPOCA 54 

 

 

    Având în vedere prevederile articolului 19 (Publicarea datelor), alin.3, din cadrul 

contractului de finanțare, potrivit cărora se instituie obligația beneficiarului ca, în 

termen de 30 de zile de la finalizarea implementării proiectului să publice pe site-ul 

propriu rezultatele obținute prin proiect și să notifice AM POCA cu privire la publicarea 

acestora, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție face publice 

rezultatele proiectului “Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a 

unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – cod MySmis 119240/cod 

SIPOCA 54: 

 

1. Realizarea unei metodologii de lucru unitară la nivelul Ministerului Public (MP)  

privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori a constatărilor tehnico-

științifice care au ca obiect date informatice de interes în urmărirea penală și 

achiziționarea de echipamente (hardware) şi aplicaţii licenţiate (software în vederea 

efectuării de percheziţii informatice). 

 

         Metodologia de lucru a fost adoptată prin Ordin al Procurorului General al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și reprezintă un instrument de 

lucru valoros în activitatea parchetelor, neputând fi făcută publică având în vedere 

specificul activității de urmărire penală. 

        În cadrul proiectului, au fost achiziționate următoarele echipamente hardware:  

 Lot 1 - dispozitive duplicare discuri amovibile, 29 buc.; dispozitive cu funcţii 

avansate de duplicare discuri amovibile - 31 buc.  

 Lot 2 - sistem informatic staţionar - 50 buc.; echipament de comunicaţii de date 

tip switch de reţea Ethernet 10Gbase - 1 buc.; UPS - 1 buc. 

 Lot 3 - storage de mare capacitate - 2 buc. 

 

De asemenea, au fost achiziționate următoarele aplicații licențiate (software):  
 IBM I2 Analyst Notebook Concurrent User License - 52 buc. 
 IBM i2 iBase User Concurrent User License - 52 buc. 
 IBM i2 Analyst's Notebook Connector for Esri Concurrent User License + 2 buc. 
 IBM i2 iBase Designer Concurrent User License - 3 buc. 
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 IBM i2 iBridge Designer Concurrent User License - 2 buc. 
 IBM i2 iBridge User Concurrent User License - 2 buc. 
 Magnet Axiom Computer - 5 buc. 
 Oxygen Detective Subscription License - 5 buc. 
 EnCase Forensic 8 Physical License Electronic software delivery - 46 buc. 
 FTK Standalone License - 46 buc. 
 UFED4PC ultimate kit - 36 buc. 

 
2. Personal specializat format profesional în vederea efectuării de percheziţii  

informatice şi constatări tehnico-ştiinţifice, respectiv specialiști din cadrul  
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie (DNA), Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi terorism (DIICOT), Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel. 
 
      55 de specialiști (grupul țintă al proiectului) din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism și Parchetelor de pe 
lângă Curțile de Apel au beneficiat de formare profesională în domeniile perchezițiilor 
informatice și analiza informaţiilor rezultate în urma efectuării de percheziţii 
informatice. Indirect, dincolo de grupul-ţintă al formării profesionale, de rezultatele 
proiectului beneficiază și procurori (din toate structurile MP) implicaţi în soluţionarea 
unor dosare penale ce presupun efectuarea de percheziţii informatice (cum ar fi, de 
exemplu, dosarele legate de comiterea de infracţiuni economico-financiare, care 
reprezintă un procent semnificativ din activitatea de investigare a Ministerului Public). 
 
      Metodologia unitară de lucru în domeniul percheziţiilor informatice, echipamentele 
şi licenţele achiziţionate prin intermediul proiectului, precum şi pregătirea personalului 
specializat vor contribui în mod direct la scurtarea duratei medii de analiză a unui 
dispozitiv informatic şi, în consecință, a urmăririi penale. 
     Totodată, rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor asumate prin 
Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar 2015 – 2020, Direcţia de acţiune A – 
Eficientizarea justiţiei ca serviciu public 2) Definitivarea procesului de punere în 
aplicare a noilor coduri, precum şi a:  
– obiectivelor  specifice ale Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 
2020, mai exact a OS 1.3 „Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și 
instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul 
judiciar.”;  
– rezultatului R 2 Capacitate instituţională consolidată la nivelul sistemului judiciar 
pentru creşterea performanţei şi calităţii la nivel instituţional, inclusiv pentru 
continuarea punerii în aplicare a noilor coduri. 
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Informații de background: 
 
     Contractul de finanțare al proiectului Întărirea capacității Ministerului Public de 

punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice a fost 

semnat la data de 27 iulie 2017, având ca dată de finalizare 27 februarie 2021.       

     Valoarea totală a proiectului este de 14.273.724,29 lei, din care valoare eligibilă 

14.056.846,79 lei (11.805.482,93 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social 

European, cofinanţare eligibilă a beneficiarului 2.251.363,86 lei şi 216.877,50 lei valoare 

neeligibilă).  

 

     Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public 

în domeniul percheziţiilor informatice, obiectiv derulat pe următoarele două 

componente:  

 Elaborarea și introducerea, la nivelul Ministerului Public, a unui set unitar de 

metodologii de lucru privind punerea în executare a perchezițiilor informatice ori 

a constatărilor tehnico-științifice care au ca obiect date informatice de interes în 

urmărirea penală 

 Consolidarea capacității instituționale la nivelul Ministerului Public prin 

achiziționarea unor echipamente informatice (hardware), licenţe informatice 

(software) și formarea profesională specializată a personalului în domeniul 

efectuării de percheziţii informatice şi analizei informaţiilor rezultate în urma 

acestora 

      Grupul-ţintă este compus din 55 de specialişti în domeniul percheziţiilor informatice 

şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, angajaţi ai Ministerului Public, care au beneficiat de 

formare profesională. 

      Informații detaliate despre proiect pot fi consultate pe pagina acestuia – 

www.sipoca54.ro , precum și pe pagina dedicată pe site-ul Ministerului Public - 

https://www.mpublic.ro/ro/content/ump-proiecte-ce-17 . 

      În cadrul proiectului, a fost realizată o broșură, care poate fi consultată online:  

https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/24022021_brosura_proiect_sipoca_54.

pdf . 
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