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Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Consolidarea capacității 

administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor 

de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” (cod SMIS 120068/ SIPOCA 57), 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 

„Capacitate Administrativă” 

Ministerul Justiției emite acest comunicat de presă pentru a anunța faptul că, în data de 21 iulie 

2021, s-a finalizat implementarea proiectului „Consolidarea capacității administrative a MJ prin 

dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”, 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020.  

Proiectul, demarat în 21 noiembrie 2017, a avut o perioadă de implementare de 44 de luni și ca 

beneficiar pe Ministerul Justiției. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 3.225.948,50 lei, din care: 

• 2.709.276,17 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

• 516.672,33 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarului și a partenerilor. 

Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea și implementarea la nivelul Ministerului Justiției a unei 

platforme moderne informatice de gestiune a proceselor de lucru de lucru specifice (GPL) și 

îmbunătățirea unei serii de aplicații IT utilizate de către departamentele din Ministerul Justiției și din 

instanțele judecătorești. 

Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate concrete:  

1. Au fost refăcute complet sau dezvoltate anumite aplicații informatice (noul site web al Ministerului 

Justiției, noua registratură unică electronică a Ministerului Justiției, aplicația specifică experților 

tehnici judiciari, aplicația specifică interpreților și traducătorilor autorizați, aplicația specifică 

notarilor, aplicația specifică executorilor judecătorești, registrul de evidență a mandatelor europene 

de arestare, registrul de evidență a transferurilor persoanelor condamnate, registrul de evidență a 

experților criminaliști autorizați, registrul de evidență a cererilor de apostilă, aplicația de evidență a 

dosarelor specifice Direcției Contencios, registrul de evidență a ordinelor emise de Ministerul Justiției, 

registrul de evidență a comisiilor interne și interinstituționale). 

2. A fost instruit un număr de 347 de persoane de la nivelul Ministerului Justiției și al instanțelor de 

judecată (participanți unici) cu privire la administrarea și utilizarea aplicațiilor. 

Date de contact pentru detalii suplimentare: e-mail: prog.eur@just.ro; fax: +4 037 200 0180. 
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