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Semnarea contractului pentru achiziția Serviciilor de consultanță privind sistemele
informatice și servicii de consultanță tehnică în cadrul proiectului SIPOCA53

Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție este abilitat să facă publice următoarele:
În cursul zilei de 28 septembrie 2018, a fost inițiată semnarea contractului pentru achiziția
“Serviciilor de consultanță privind sistemele informatice și servicii de consultanță tehnică în
vederea contractării realizării sistemului IT în cadrul proiectului Întărirea capacității
Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul
audierilor - SIPOCA53”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public în
ceea ce privește audierile realizate conform prevederilor noilor coduri prin crearea unui
sistem IT performant ce va fi utilizat în această materie. În cadrul acestui proiect, se va
dezvolta un soft care va sprijini activitatea de management al cauzelor la nivelul parchetelor
(Ministerului Public) și va contribui astfel la eficientizarea si modernizarea metodelor de
lucru utilizate în cadrul activității de urmărire penală, mai exact în materia audierilor așa
cum este ea definită în legislația penală în vigoare.
Obiectivul specific îl constituie dezvoltarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor
persoanelor și identificarea persoanelor și obiectelor (art. 110 al. 5 Noului Cod de procedură
penală – NCpp, art. 111 alin. 4 NCpp, art. 123 al. 2 NCpp, art. 129 al. 4 NCpp, art. 134 alin.
6 NCpp, art. 135 alin. 3 NCpp ).
Grupul țintă al proiectului îl reprezintă 670 de procurori, grefieri și specialiști IT din
cadrul Ministerului Public.
Durata de implementare a proiectului care a început pe data de 27 iulie 2017 este de
36 de luni, iar valoarea totală este de 54.785.517,47 lei, sumă defalcată după cum urmează:
46.010.993,85 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European),
reprezentând 83,98386284 % din bugetul total eligil al proiectului și 8.774.523,62 lei –
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contributie proprie de la bugetul de stat, reprezentând 16,01613716 % din bugetul total
eligibil al proiectului.
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