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SEC IUNEA 1  Abrevieri i glosar de termeni 

 

1.1: Abrevieri 

 

CE  

CID 
de redresare i rezilien  

DPE Direc ia Program Europene din cadrul Ministerului Justi iei 

HG  

MF Ministerul Finan elor 

MIPE Ministerul Investi iilor i Proiectelor Europene - coordonatorul na ional al 
PNRR 

MJ Ministerul Justi iei 

OUG Ordonan a de Urgen  

PNRR Planul na ional de redresare i rezilien  

UCRI Unitatea de coordonare a reformelor i investi iilor 

UE  
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1.2: Glosar de termeni  

 

Acord de finan are: Angajamentul juridic încheiat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 
(3) din Ordonan a de urgen
Planului na ional de redresare i rezilien
externe rambursabile i nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare i rezilien

calitate de coordonator na ional al PNRR, i coordonatorii de reforme i/sau investi ii, inclusiv 
investi ii specifice locale prin care sunt stabilite drepturile i obliga ilor, precum i 
termenii i condi
jaloanelor i a intelor aferente reformelor i/sau investi iilor ce fac obiectul acordului 
cuprinzând informa entare i control din anexa la 

de redresare i rezilien  

Acord de parteneriat: Actul juridic încheiat între solicitant 
partenerul  de proiect, întocmit conform modelului furnizat de MJ- cu respectarea 
elementelor obligatorii privind proiectele implementate în parteneriat H.G. nr. 
209/2022 pentru aprobarea Normelor metod

, 
în care se stabile . 

Aranjamentele opera ionale: 
suplimentare de monitorizare a îndeplinirii jaloanelor i intelor aferente reformelor i 
investi iilor din cadrul PNRR, calendarul de realizare, precum i mecanismul de verificare. 

Beneficiar: Entitate de drept public sau privat, care, în baza unui raport juridic stabilit cu 
. 

Contract de finan are: Act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, 
comutativ i sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile i obliga ilor 

i/sau investi
între UCRI i beneficiari pentru acordarea finan

i în conformitate cu obliga iile asumate, cuprinzând informa
cadrul mecanismului de implementare i control din anexa la Decizia de punere în aplicare a 

i rezilien
României. 

Coordonator de reforme i/sau investi ii: Ministerul Justi iei este coordonator pentru 2 
Asigurarea 

independen ei sistemului judiciar, cre ii i eficien ei acestuia i Reforma 6. 
Intensificarea luptei împotriva corup iei.  

Ministerul Justi iei este coordonator pentru trei investi ii incluse în PNRR, respectiv investi iile 
1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justi ie i calitatea 
serviciilor i 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva 
corup iei i prejudiciilor generate de infrac
profesionale în aceste domenii i 
investi ia 4. Digitalizarea sistemului judiciar din cadrul componentei n

 

Indicatori comuni: Indicatori ce sunt stabili i prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al 
Comisiei  din 28 septembrie 2021 pentru stabilirea indicatorilor comuni i a elementelor 
detaliate ale tabloului de bord privind redresarea i rezilien a i care sunt utiliza i pentru 
raportarea cu privire la progresele înregistrate de Mecanismul de redresare i rezilien i în 



  

Ghidul solicitantului 

5 

i a obiectivelor specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni 
tuturor statelor membre beneficiare. 

Pentru reformele i investi iile coordonate de MJ, este relevant un singur indicator comun, 
 and upgraded public digital services, products and 

ia 4. Digitalizarea sistemului judiciar din cadrul componentei 7  
 

Investi ie: O ac iune sau un grup de ac

i dezvoltare i alte 
tipuri de cheltuieli, a a cum sunt descrise în cadrul PNRR.  

Ordin de finan are: Act unilateral intern al coordonatorului de reforme i/sau investi ii prin 

reformelor i/sau investi  

Partener de proiect: 
activ in implementarea unui proiect, în conformitate cu acordul de parteneriat încheiat cu 
beneficiarul lider de proiect. 

Parteneriat: i de drept public 
realizarea în comun a proiectelor, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt 
stabilite drepturile i obliga ilor. 

Proiect: O ac iune sau un grup de ac iuni interconectate, necesare pentru  îndeplinirea 
jaloanelor/ intelor din cadrul PNRR. Proiectul poate viza una sau mai multe investi ii sau 
componente ale acestora incluse în cadrul PNRR. 

Solicitant/ Lider de parteneriat: are în cadrul apelului de proiecte, 
i.
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SEC IUNEA 2  Informa ii generale 

 

2.1: Introducere 

Acest ghid  solicitan ilor de finan prin PNRR pentru 
implementarea de proiecte aferente investi iilor pentru care MJ are calitatea de coordonator. 

informa ii necesare i utile cu privire la condi iile de eligibilitate a 
solicitan ilor, a partenerilor, a grupului la 
modul de solicitare a finan , la evaluarea cererilor de finan are a proiectelor, precum i la 

ra. 

 

2.2: Descrierea PNRR 

Mecanismul de Redresare i Rezilien (MRR) este un instrument european care 
investi iile i reformele publice din statele membre, ajutându-
economic i social al pandemiei de COVID-19, precum i ia verde 

 

Pentru utilizarea instrumentului de finan are MRR, România a elaborat PNRR, acesta fiind 
aprobat la nivelul Uniunii Europene prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare 

 planului de redresare i rezilien . 

PNRR cuprinde o serie de reforme i investi ii structurate în cadrul mai multor componente, 
 responsabile institu iile publice anume desemnate la nivel 

na ional (coordonatorii de reforme i/sau investi ii). Reformelor i investi iilor le sunt asociate 
anumite jaloane i  realizarea 
reformelor i investi acordarea finan  

. 

Reformele i investi iile aflate în coordonarea MJ sunt: 

  

- Investi ia 4. Digitalizarea sistemului judiciar (162,31 mil. euro) 

  

- Reforma 5. Garantarea independen ei justi iei, cre ii i eficien ei acesteia 

- Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corup iei 

- Investi ia 1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justi ie 
i calitatea serviciilor (42,22 mil. euro) 

- Investi ia 2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva 
corup iei i prejudiciilor generate de infrac iuni, inclusiv a 

 
 

Investi iile mai sus men ionate au o  de 217,53 milioane 
de euro. 

Descrierea reformelor i investi te atât în PNRR detaliat, cât i în CID, toate 
documentele putând fi consultate pe site-ul MIPE. 
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i na ionale incidente 

 ional de 
redresare i rezilien
rambursabile i nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare i rezilien  

 O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institu ional i financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare i 
rezilien i pentru modificarea i completarea OUG nr. 155/2020; 

 H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonan ei de urgen ional 
i financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul 

de redresare i rezilien i pentru modificarea i completarea Ordonan ei de 
urgen
na ional de redresare i rezilien necesar României pentru accesarea de fonduri 
externe rambursabile i nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare i 
rezilien ; 

 Planul Na ional de Redresare i Rezilien  

 Decizia de punere în aplicare a Consiliul
i rezilien  

 Aranjamentele Opera ionale aprobate de CE; 

 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 din 
18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 
1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 

Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar); 

 
 (Regulamentul PNRR); 

 Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei  din 28 septembrie 2021 pentru 

 

 Comunicarea Comisiei Europene  

; 

 
 Regulamentului (UE) 2019/2088 (Regulamentul privind 

taxonomia); 

 Legea nr. 129/2019 
. 

 

 

Prevederile în domeniul 
proiecte. 
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SEC IUNEA 3: Condi ii specifice pentru apelul de proiecte 

 

3.1: Informa ii despre apelul de proiecte 

Scopul acestui apel este de a selecta i contracta proiectele care vor contribui la realizarea 
investi
jaloanelor i intelor aferente acestora, i anume: 

 I.4. Digitalizarea sistemului judiciar (componenta  

 I.1. Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justi ie i calitatea 
serviciilor ; 

 I.2. Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corup iei i 
i prejudiciilor generate de infrac iuni 

Guvernan . 

  orientative):  

Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

1.  C7/I4 O2 N/A Elaborarea unei 

planificarea 

fizice (pe hârtie) 
pentru sistemul 
judiciar, inclusiv 
realizarea unui pilot 
-  

MJ 1.000.000 5.000.000 

2.  C7/I4 O3 

O8 

N/A Elaborarea unei 
strategii pentru 

nivelul sistemului 

dezvoltarea unei 
echipe puternice de 

securitate 

security), având 

întregul sistem - 
 

MJ 1.000.000 5.000.000 

3.  C7/I4 O1 J166  Centrul de 
date este 

 

Realizarea unui 
centru de date de 

pentru întregul 
sector judiciar (MJ, 

parchete etc.) 

MJ 26.930.00
0 

134.650.00
0 

                                                           
1  
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

4.  C7/I4 O1 

O6 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Modernizarea 
camerelor tehnice 
de la nivelul MJ/ 
PÎCCJ în vederea 

infrastructurii IT&C 

-
core ale acestora, 

date, viitoarele 
componente cyber-

 

MJ 
PÎCCJ 

5.000.000 25.000.000 

5.  C7/I4 O1 

O6 

J163  

centralizarea 

business este 
 

Dezvoltarea de 
sisteme pentru 
virtualizarea 

sistemului judiciar, 
eficientizarea 

 

MJ 30.810.00
0 

154.050.00
0 

6.  C7/I4 O2 

O6 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade tehnologic 
pentru 
eficientizarea 

personalului din 
sistemul judiciar, 
inclusiv pentru a 
permite munca la 

monitor, laptop-uri) 

MJ 8.150.000 40.750.000 

7.  C7/I4 O3 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Înalta Curte de 

 

MJ 5.850.000 29.250.000 

8.  C7/I4 O2 

O4 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic în 

echipamentelor 
multimedia la 
nivelul sistemului 
judiciar 
(echipamente de tip 

 

MJ 2.400.000 12.000.000 
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

9.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

parcului de 
echipamente de 

la nivelul sistemului 
judiciar 

imprimante) 

MJ 6.350.000 31.750.000 

10.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Implementarea unei 

subordonate - 
upgrade tehnologic 

tip VoIP  

MJ 1.000.000 5.000.000 

11.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic al 
registrului 
electronic al 

registrelor asociate 
(de ex., registrul 
beneficiarilor reali), 
transferul datelor 
din registrele 
actuale în noua 

constituirea unei 
baze de date 
electronice scanate 
privind documentele 
aferente dosarelor 

 

MJ 1.500.000 7.500.000 

12.  C7/I4 O4 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea unui 
studiu vizând 

a transmisiunilor 
live pe portalul 

 

MJ 500.000 2.500.000 

13.  C7/I4 O4 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea de 
sisteme integrate de 
înregistrare audio 

transcriere 

(speech2text), de 

MJ 10.000.00
0 

50.000.000 
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

programare a 

cu sistemul ECRIS 

14.  C7/I4 O2 

O4 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic al 
platformei tehnice 

ale CSM cu 
echipamente care 
permit o comunicare 

interconectarea cu 
sisteme de 

-

transmisia în online 

 

CSM 160.000 800.000 

15.  C7/I4 O3 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

de securitate pentru 
infrastructura 

nivelul CSM, precum 

virtualizare 

 CSM 200.000 1.000.000 

16.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dotarea cu mijloace 
tehnice pentru 

domiciliu  

CSM 300.000 1.500.000 

17.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului 

 

provenite 

(ROARMIS 2), 
modernizarea site-
ului de prezentare a 

portalului ANABI 
pentru derularea 

electronice 

ANABI 470.000 2.350.000 
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

18.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului integrat 
în regim de 

Registrului 
 

ONRC 7.200.000 36.000.000 

19.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Asigurarea 
infrastructurii 
hardware, software 

upgrade tehnologic 
în vederea 

Digitale 

ONRC 9.600.000 48.000.000 

20.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Digitalizarea 

specifice 

ANC 1.500.000 7.500.000 

21.  C7/I4 O5 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic pentru 

serviciilor de 

 

INEC 820.000 4.100.000 

22.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

structurate 
adecvate la sediul 
PÎCCJ pentru 
asigurarea 

sistemelor 
informatice 

PÎCCJ 1.420.000 7.100.000 

23.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea la nivelul 

parchetelor din 
subordine a unui 

telefonie VoIP 

PÎCCJ 2.139.000 10.695.000 

24.  C7/I4 O2 

O3 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Extinderea 

de mesagerie 

parchetelor 

PÎCCJ 971.000 4.855.000 
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

25.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dotarea structurilor 
Ministerului Public 
(PICCJ, DIICOT, 

parchet teritoriale) 
cu echipamente IT, 
necesare în 

combaterea 
efectelor pandemiei 
COVID-19 

PÎCCJ 8.830.000 44.150.000 

26.  C7/I4 O2 

O3 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului integrat 

securizare a 
accesului la datele 
PICCJ  

PÎCCJ 1.270.000 6.350.000 

27.  C7/I4 O5 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Ministerului Public 
(PICCJ, DIICOT, 

parchet teritoriale) 
de a derula 

prin dotarea cu 
echipamente 
specializate (de ex., 

-
video, cybersecurity 
etc.) 

PÎCCJ 
DNA 
DIICO
T 

5.050.000 25.250.000 

28.  C7/I4 O4 

O8 

N/A Elaborarea unei 
strategii de 
implementare a 

speech2text - 
 

MJ 500.000  2.500.000 

29.  C7/I4 O4 

O8 

N/A Implementarea 

speech2text - 
 

MJ 500.000  2.500.000 

30.  C7/I4 O8 N/A 

management de 
proiect la nivelul 
sistemului judiciar 
(de ex., utilizare 
PM2), inclusiv 

de management al 

MJ 7.000.000  35.000.000 
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

proiectelor, cu 
accent pe proiectele 

-  

31.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului PREVENT 

sistemelor 
electronice ale 

pentru verificarea 
ex-ante a 
conflictelor de 
interese în procesul 
de atribuire a 
contractelor de 

 

ANI 12.610.00
0 

63.050.000 

32.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 

tehnice ale ANI de a 

exclusiv în format 

electronice 
calificate (cf. 
Regulamentului 
European eIDAS 
910/2014) 

ANI 850.000 4.250.000 

33.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Proiectarea unei 
platforme digitale 

prevenire prin care 

relevante vor putea 
clarifica, singure, 
anumite 

de integritate, pe 
care acestea trebuie 

 

ANI 430.000 2.150.000 

34.  C14/I1 O9 T445  Sedii ale 

construite în 
conformitate cu 
standardele verzi 

Construirea a trei 
sedii destinate 

de trei 

 

MJ 41.836.20
0 

209.181.00
0 

35.  C14/I1 O9 T445  Sedii ale 

construite în 

Actualizarea 
ghidului de 
proiectare a sediilor 

MJ 383.800 1.919.000 
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Nr.  

Compo
nenta/  

ia 

Obie
ctivu

l 

Jalonul 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 
eligibi

l 

Valoarea 

 

TVA) 

Valoarea 

1 

TVA) 

conformitate cu 
standardele verzi  

36.  C14/I2 O10 T446  Darea în 

depozitelor pentru 
bunurile 
confiscate 

Finalizarea 

minim 
5 

depozite pentru 
bunurile confiscate 

ANABI 13.000.00
0 

65.000.000 

    Total alocare apel 
de proiecte 

 217.530.0
00 

1.087.650.
000 

 

Prezentul apel de proiecte este necompetitiv, având ca  data de 30 
septembrie 2022. 

art. 24, alin. (1) din O.U.G. nr. 124/2021. 

Proiectele ce vor fi finan ate în cadrul acestui apel de proiecte trebuie iile 
stabilite în acest ghid. Drept urmare, v

 periodic pagina web 
www.just.ro/pnrr  i ale  stabilite, 

 relevante. 

a unui proiect vizeze unul sau mai multe domenii dintre cele 
fiecare 

dintre domeniile respective. 
 

 

3.2: Contribu ia proiectului la PNRR 

3.2.1: Obiectivul specific 

Pentru a putea ob ine finan are în cadrul acestei cereri de proiecte, proiectele 
dintre urm toarele obiective specifice 

PNRR2: 

 

 

 emului judiciar prin modernizarea infrastructurii IT de la nivel 

documentelor 
 

 

                                                           
2  

noiembrie 2021. 
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 O4. Dezvoltarea de sisteme integrate pentru înregistrarea audio-

realizarea acestora în mod securizat (inclusiv integrarea cu ECRIS), inclusiv în baza unei 

 

 ritice 

 

 
echipamentul 

finali etc.); 

 

14 a PNRR); 

 lui judiciar în implementarea proiectelor 
 

 
infrastructurii judiciare; 

 O10. Extinderea capacit  de depozitare a 
Indisponibilizate (ANABI). 

Solici ile  
obiectivele la care contribuie proiectul propus, conform sec iunii anterioare, 
în care acestea contribuie la realizarea lor. 
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3.2.4: Indicatorii proiectului 

 

proiectului, care vor fi 

inându-se cont de indicatorii de 
monitorizare din cadrul Anexei II  Elementele de monitorizare 
solicitantului).  

Indicatorii comuni 

Indicatori co

rivire la 

specifice indicate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2021/241, fiind comuni tuturor statelor 
membre beneficiare. 

optimizate/ 
Digitalizarea sistemului judiciar din cadrul componentei 7  Transformarea 

 

Acest indicator este definit ca fiind n
proceselor publice digitale nou dezvoltate sau modernizate în mod semnificativ prin 

 

individ
 

apelul de proiecte din prezentul ghid, 
ezvoltarea de sisteme pentru 

, respectiv pentru îndeplinirea jalonului 163 
 

Solicitantul acestui proiect 
. 

utilizatori de servicii, 
utilizatori per 

an  

La stabilirea indicatorilor se va   

 
3.2.5: Durata proiectului 

ilor proiectului, i anume 
 contractului/ ordinului de finan are i data 
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ntru fiecare 
 poate fi extins 

 

Nr.  
Compone

nta/  
 

Obiecti
vul  Domeniul proiectului 

Solicita
ntul 

eligibil 

Termenul 

realizare 

1.  C7/I4 O2 N/A Elaborarea unei strategii 

arhivei fizice (pe hârtie) 
pentru sistemul judiciar, 
inclusiv realizarea unui 
pilot -  

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

2.  C7/I4 O3 

O8 

N/A Elaborarea unei strategii 

nivelul sistemului judiciar 

securitate 
(cyber security), având 

întregul sistem - 
 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

3.  C7/I4 O1 J166  Centrul de 
date este 

 

Realizarea unui centru de 

pentru întregul sector 
judiciar (MJ, MP, 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

4.  C7/I4 O1 

O6 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Modernizarea camerelor 
tehnice de la nivelul MJ/ 
PÎCCJ în vederea 

-core 
ale acestora, 

viitoarele componente 
cyber-  

MJ 
PÎCCJ 

30.06.2026 
(T2 2026) 

5.  C7/I4 O1 

O6 

J163  

centralizarea 

business este 
 

Dezvoltarea de sisteme 
pentru virtualizarea 

sistemului judiciar, 

 

MJ 30.06.2023 
(T2 2023) 

6.  C7/I4 O2 

O6 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade tehnologic 
pentru eficientizarea 

sistemul judiciar, inclusiv 
pentru a permite munca 

monitor, laptop-uri) 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 
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Nr.  
Compone

nta/  
 

Obiecti
vul  Domeniul proiectului 

Solicita
ntul 

eligibil 

Termenul 

realizare 

7.  C7/I4 O3 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

8.  C7/I4 O2 

O4 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul tehnologic în 

echipamentelor 
multimedia la nivelul 
sistemului judiciar 
(echipamente de tip 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

9.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

echipamente de 

nivelul sistemului judiciar 

imprimante) 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

10.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Implementarea unei 

- 
upgrade tehnologic la o 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

11.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul tehnologic al 
registrului electronic al 

registrelor asociate (de 
ex., registrul 
beneficiarilor reali), 
transferul datelor din 
registrele actuale în noua 

unei baze de date 
electronice scanate 
privind documentele 
aferente dosarelor din 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

12.  C7/I4 O4 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea unui studiu 

realizare a transmisiunilor 
live pe portalul 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

13.  C7/I4 O4 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 

Dezvoltarea de sisteme 
integrate de înregistrare 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 
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Nr.  
Compone

nta/  
 

Obiecti
vul  Domeniul proiectului 

Solicita
ntul 

eligibil 

Termenul 

realizare 

din sectorul 
judiciar 

de programare a 

sistemul ECRIS 

14.  C7/I4 O2 

O4 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul tehnologic al 
platformei tehnice din 

cu echipamente care 
permit o comunicare mai 

interconectarea cu 

audio-

publice la calitate 
 

CSM 30.06.2026 
(T2 2026) 

15.  C7/I4 O3 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

securitate pentru 

de la nivelul CSM, precum 

virtualizare 

 CSM 30.06.2026 
(T2 2026) 

16.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dotarea cu mijloace 
tehnice pentru 

domiciliu  

CSM 30.06.2026 
(T2 2026) 

17.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea sistemului 
 

 

2), modernizarea site-ului 

pentru derularea 
 

ANABI 30.06.2026 
(T2 2026) 

18.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea sistemului 
integrat în regim de 

 

ONRC 30.06.2026 
(T2 2026) 

19.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Asigurarea infrastructurii 

tehnologic în vederea 
 

ONRC 30.06.2026 
(T2 2026) 

20.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

ANC 30.06.2026 
(T2 2026) 
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Nr.  
Compone

nta/  
 

Obiecti
vul  Domeniul proiectului 

Solicita
ntul 

eligibil 

Termenul 

realizare 

 
publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

specifice 

21.  C7/I4 O5 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul tehnologic 

 

INEC 30.06.2026 
(T2 2026) 

22.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

structurate adecvate la 
sediul PÎCCJ pentru 

sistemelor informatice 

PÎCCJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

23.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea la nivelul 

subordine a unui sistem 
 

PÎCCJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

24.  C7/I4 O2 

O3 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

parchetelor 

PÎCCJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

25.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dotarea structurilor 
Ministerului Public (PICCJ, 

parchet teritoriale) cu 
echipamente IT, necesare 

 
efectelor pandemiei 
COVID-19 

PÎCCJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

26.  C7/I4 O2 

O3 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea sistemului 

securizare a accesului la 
datele PICCJ  

PÎCCJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

27.  C7/I4 O5 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Ministerului Public (PICCJ, 

parchet teritoriale) de a 

specifice prin dotarea cu 
echipamente specializate 

-
video, cybersecurity etc.) 

PÎCCJ 
DNA 
DIICOT 

30.06.2026 
(T2 2026) 
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Nr.  
Compone

nta/  
 

Obiecti
vul  Domeniul proiectului 

Solicita
ntul 

eligibil 

Termenul 

realizare 

28.  C7/I4 O4 

O8 

N/A Elaborarea unei strategii 
de implementare a 

- 
 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

29.  C7/I4 O4 

O8 

N/A Implementarea 
- 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

30.  C7/I4 O8 N/A 
de management de 
proiect la nivelul 
sistemului judiciar (de 
ex., utilizare PM2), 

procesul de management 
al proiectelor, cu accent 

prin PNRR - 
 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

31.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea sistemului 
PREVENT în vederea 

sistemelor electronice ale 

pentru verificarea ex-
ante a conflictelor de 
interese în procesul de 
atribuire a contractelor 

 

ANI 30.06.2026 
(T2 2026) 

32.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 

de avere exclusiv în 
format digital pe 

calificate (cf. 
Regulamentului European 
eIDAS 910/2014) 

ANI 30.06.2026 
(T2 2026) 

33.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Proiectarea unei 
platforme digitale de 

prevenire prin care 

relevante vor putea 
clarifica, singure, 
anumite 

integritate, pe care 

respecte 

ANI 30.06.2026 
(T2 2026) 

34.  C14/I1 O9 T445  Sedii ale 

construite în 

Construirea a trei sedii MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 
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Nr.  
Compone

nta/  
 

Obiecti
vul  Domeniul proiectului 

Solicita
ntul 

eligibil 

Termenul 

realizare 

conformitate cu 
standardele verzi 

unui 
 

35.  C14/I1 O9 T445  Sedii ale 

construite în 
conformitate cu 
standardele verzi 

Actualizarea ghidului de 
proiectare a sediilor 

 

MJ 30.06.2026 
(T2 2026) 

36.  C14/I2 O10 T446  Darea în 

depozitelor 
pentru bunurile 
confiscate 

maxim 5 depozite pentru 
bunurile confiscate 

ANABI 30.09.2025 
(T3 2025) 

 

3.2.6 Informare i publicitate 

Fiecare cerere de finan are va include, în mod obligatoriu i 
minime de informare i publicitate: 

 cel 
pu ii: titlu, denumire beneficiar 
scop, obiective, rezultate , perioada de implementare, valoarea 

;  

 
panou publicitar temporar în fiecare loc

publicitar 
 

-
pe conturile de social media ale beneficiarilor/ pe paginile proiectelor/ pe site-
newsletter, video-
etc. 

Beneficiarii pentru PNRR. 

 

3.3 Eligibilitatea solicitan ilor i a partenerilor 

din PNRR pentru care MJ are calitatea 
prezentului apel cadrul legal aplicabil 

 (luând în considerare inclusiv cele stabilite în perioada de programare a 
PNRR),   

 În calitate de solicitant unic sau lider de parteneriat: 

-  

-  

- Consiliul Superior al Magistraturii; 

-  

-  

-  

-  
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-  

-  

-  

-  de Integritate. 

 În calitate de partener: 

- ; 

- Parchetele; 

- 
proiectul propus sau care sunt stabilite conform 
PNRR.  

 
Partenerul de  competen e/ atribu
obiectivele proiectului propus, în conformitate cu documentele de constituire/ înfiin are/ 
organizare. 

Alegerea partenerului este în competen a 
parteneriatului o  a proiectului.  

 

3.4: Eligibilitatea grupului  

Grupul  este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la 
a  un efect ca urmare a interven iei). 

Grupul 
propus.  

: 

 , 
eligibile în cadrul prezentului apel (de ex., 

 
, 

personal contractual etc.); 
 spe

sistemului judiciar; 
  

 

3.5: Principii orizontale 

3.5.1 Principiul 5  

 , 
beneficiar. 

 

ne. 

  

le PNRR 
ale UE . 

 

                                                           
5 R. 
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3.5.2  

 

e poate  beneficiarul 
poate demonstra necesitate emiterea contractului/ 

 angajate (de ex., încheierea 
sau efectuate de beneficiar 

încheiate) înainte de data depunerii cererii de 
PNRR  

 i sunt  

 în data de eligibilitate a 
cheltuielilor înainte de data depunerii cereri . 

Nu se poate acorda retroactiv   la momentul 
depunerii  sau demarate anterior datei de 1 februarie 2020.  

 

3.5.3  

În conformitate cu Regulamentul PNRR, nicio m sur inclus  PNRR nu ar trebui s  cauzeze un 
prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu. Astfel, 

de a nu prejudicia în mod semnificativ. În acest sens, se va 

 -7.4). 

 

3.5.4 
 

S în cadrul prezentului apel contribuie la obiectivele asumate pentru realizarea 
 domeniul digital  

Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

1.  C7/I4 O2 N/A Elaborarea unei 

planificarea 

fizice (pe hârtie) 
pentru sistemul 
judiciar, inclusiv 
realizarea unui 
pilot - 

 

MJ 0% 100% 

2.  C7/I4 O3 

O8 

N/A Elaborarea unei 
strategii pentru 

la nivelul 
sistemului 

MJ 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

dezvoltarea unei 
echipe puternice 

securitate 

(cyber security), 
având 

vizând întregul 
sistem - 

 

3.  C7/I4 O1 J166  Centrul 
de date este 

 

Realizarea unui 
centru de date de 

pentru întregul 
sector judiciar 

 

MJ 40% 0% 

4.  C7/I4 O1 

O6 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Modernizarea 
camerelor 
tehnice de la 
nivelul MJ/ PÎCCJ 
în vederea 

infrastructurii 
IT&C ce 

business-core ale 
acestora, 

date, viitoarele 
componente 
cyber-
altele 

MJ 
PÎCCJ 

0% 100% 

5.  C7/I4 O1 

O6 

J163  

centralizarea 

business este 
 

Dezvoltarea de 
sisteme pentru 
virtualizarea 

sistemului 
judiciar, 
eficientizarea 

 

MJ 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

6.  C7/I4 O2 

O6 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade 
tehnologic pentru 
eficientizarea 

personalului din 
sistemul judiciar, 
inclusiv pentru a 
permite munca la 

de lucru cu 
monitor, laptop-
uri) 

MJ 0% 100% 

7.  C7/I4 O3 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Înalta Curte de 

asigurarea 

lucrului la 
 

MJ 0% 100% 

8.  C7/I4 O2 

O4 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic în 

echipamentelor 
multimedia la 
nivelul sistemului 
judiciar 
(echipamente de 
tip 

 

MJ 0% 100% 

9.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

parcului de 
echipamente de 

listare la nivelul 
sistemului 
judiciar 

, imprimante) 

MJ 0% 100% 

10.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 

Implementarea 

unificate de 

MJ 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

din sectorul 
judiciar 

subordonate - 
upgrade 
tehnologic la o 

de tip VoIP  

11.  C7/I4 O2 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic al 
registrului 
electronic al 

registrelor 
asociate (de ex., 
registrul 
beneficiarilor 
reali), transferul 
datelor din 
registrele actuale 

unei baze de date 
electronice 
scanate privind 
documentele 
aferente 
dosarelor din 

 

MJ 0% 100% 

12.  C7/I4 O4 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea unui 
studiu vizând 

realizare a 
transmisiunilor 
live pe portalul 

 

MJ 0% 100% 

13.  C7/I4 O4 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea de 
sisteme integrate 
de înregistrare 
audio video în 

transcriere 

(speech2text), de 
programare a 

MJ 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

integrarea cu 
sistemul ECRIS 

14.  C7/I4 O2 

O4 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic al 
platformei 

CSM cu 
echipamente care 
permit o 
comunicare mai 

interconectarea 
cu sisteme de 

audio-video la 

transmisia în 

înregistrarea  

la calitate 
 

CSM 0% 100% 

15.  C7/I4 O3 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

nivelului de 
securitate pentru 
infrastructura 

nivelul CSM, 

pentru 
virtualizare 

 CSM 0% 100% 

16.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dotarea cu 
mijloace tehnice 
pentru 

la domiciliu  

CSM 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

17.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului 
informatic 

 
integrat de 

provenite 

(ROARMIS 2), 
modernizarea 
site-ului de 
prezentare a 

portalului ANABI 
pentru derularea 

electronice 

ANABI 0% 100% 

18.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului 
integrat în regim 

nivelul Oficiului 

Registrului 
 

ONRC 0% 100% 

19.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Asigurarea 
infrastructurii 
hardware, 

upgrade 
tehnologic în 
vederea 

Digitale 

ONRC 0% 100% 

20.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Digitalizarea 

specifice 

ANC 0% 100% 

21.  C7/I4 O5 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Upgrade-ul 
tehnologic pentru 

serviciilor de 

 

INEC 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

22.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea 

structurate 
adecvate la sediul 
PÎCCJ pentru 
asigurarea 

sistemelor 
informatice 

PÎCCJ 0% 100% 

23.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Realizarea la 

parchetelor din 
subordine a unui 

telefonie VoIP 

PÎCCJ 0% 100% 

24.  C7/I4 O2 

O3 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Extinderea 

securizarea 

mesagerie 

parchetelor 

PÎCCJ 0% 100% 

25.  C7/I4 O2 

 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dotarea 
structurilor 
Ministerului 
Public (PICCJ, 
DIICOT, DNA, 

teritoriale) cu 
echipamente IT, 
necesare în 

combaterea 
efectelor 
pandemiei COVID-
19 

PÎCCJ 0% 100% 

26.  C7/I4 O2 

O3 

J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului 
integrat de 

securizare a 
accesului la 
datele PICCJ  

PÎCCJ 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

27.  C7/I4 O5 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Ministerului 
Public (PICCJ, 
DIICOT, DNA, 

teritoriale) de a 

specifice prin 
dotarea cu 
echipamente 
specializate (de 

audio-video, 
cybersecurity 
etc.) 

PÎCCJ 
DNA 
DIICOT 

0% 100% 

28.  C7/I4 O4 

O8 

N/A Elaborarea unei 
strategii de 
implementare a 

speech2text - 
 

MJ 0% 100% 

29.  C7/I4 O4 

O8 

N/A Implementarea 

speech2text - 
 

MJ 0% 100% 

30.  C7/I4 O8 N/A 

management de 
proiect la nivelul 
sistemului 
judiciar (de ex., 
utilizare PM2), 

în procesul de 
management al 
proiectelor, cu 
accent pe 
proiectele 

PNRR - 
 

MJ 0% 100% 

31.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 
sistemului 
PREVENT în 

sistemelor 
electronice ale 

ANI 0% 100% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

publice pentru 
verificarea ex-
ante a 
conflictelor de 
interese în 
procesul de 
atribuire a 
contractelor de 

 

32.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Dezvoltarea 

tehnice ale ANI de 

prelucra 

avere exclusiv în 
format digital pe 

electronice 
calificate (cf. 
Regulamentului 
European eIDAS 
910/2014) 

ANI 0% 100% 

33.  C7/I4 O7 J165  
Digitalizarea 

publice centrale 
din sectorul 
judiciar 

Proiectarea unei 
platforme digitale 

interesate 
relevante vor 
putea clarifica, 
singure, anumite 

integritate, pe 
care acestea 

respecte 

ANI 0% 100% 

34.  C14/I1 O9 T445  Sedii ale 

construite în 
conformitate cu 
standardele 
verzi 

Construirea a trei 
sedii destinate 

 

MJ 40% 0% 

35.  C14/I1 O9 T445  Sedii ale 

construite în 

Actualizarea 
ghidului de 
proiectare a 

MJ 40% 0% 
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Nr.  

Compo
nenta/  
Investi

 

Obie
ctiv
ul 

Jalonul sau 
 

Domeniul 
proiectului 

Solicit
antul 

eligibil 

la indicatorii 
în domeniul 

climei 
(procent din 

valoarea 
proiectului) 

la 
indicatorii 

din 
domeniul 

digital 
(procent 

din 
valoarea 

proiectului) 

conformitate cu 
standardele 
verzi 

sediilor 

 

36.  C14/I2 O10 T446  Darea în 

depozitelor 
pentru bunurile 
confiscate 

Finalizarea 

5 depozite pentru 
bunurile 
confiscate 

ANABI 40% 0% 

 

 

3.5.5 Beneficiarul real 

Având în vedere prevederile art. 22, alin. (2), lit. d) din Regulamentul PNRR, coroborat cu art. 
6 din Regulamentul financiar, MJ- or categorii de date 

:  

(i) numele destinatarului final al fondurilor;  

(ii) 

 

(iii) ficiarului real al destinatarului fondurilor 
sau al contractantului. 

Astfel, pe 

prezinte date relevante cu privire la proceduril
realizate în cadrul proiectelor, în baza extrasului  . 

real nr. 129/2019 

completarea unor acte normative. 

 

3.5.6 Prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, a dublei 
 

a) Prevenirea neregulilor grave ( ) 

pentru prevenirea neregulilor grave ( , atât în faza de 
 în cea de 

implementare a acestuia, în conformitate cu prevederile legale incidente. 

 -UCRI 
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ontractare 

este cazul, partenerul acestuia.  

omeniul 

nefinalizate, în curs de implementare). În acest sens, MJ-UCRI va avea în vedere proiectele în 

  

e 
 

S
 

 

3.6: Finan are  

Valoarea a proiectului se compune din: 

  - valoarea cheltuielilor eligibile (fonduri europene nerambursabile 
din PNRR); 

  - . 

C  eligibilitate a cheltuielilor: 

condi ii cu 
caracter general, în conformitate cu prevederile 

: 

 / efectuate (cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate 

fost livrate/ prestate/ executate); 

 angajate în perioada de implementare a proiectului; 

  

 / rezonabile  

  
(justificate) bunei gestiuni financiare, în special în ceea 

; 

 

stabil
beneficiarului; 

 . 

Categoriile de cheltuieli eligibile: 
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a) 
; 

b) 
t; 

c) cheltuieli cu echipamentele I  

d) c

destinate proiectului; 

e) c

- -bancare; costuri 

 
 etc.). 

Categoriile de cheltuieli neeligibile: 

a) cheltu  

b) cheltuieli efectuate în temeiul unor angajamente privind proiectul/ ale 
proiectului încheiate/ derulate expirarea perioadei de implementare a 
proiectului;  

c) cheltuielile efectuate peste limitele 
stabilite în prezentul ghid; 

d) cheltuielile ; 

e) ; 

f) cheltuielile ale personalului beneficiarului; 

g) cheltuielile pentru bunuri second-hand;  

h) cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe; 

i)  ;  

j) ; 

k)  

l) provizioane pentru pierderi sau eventuale debite viitoare; 

m) pierderile determinate de schimbul valutar; 

n) cheltuielile  

o) cheltuielile 
UCRI 

; 

p) 
 PNRR. 

 

 

. 

Toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi certificate pe baza costurilor reale, 
conform documentelor justificative potrivit  ghidul 
beneficiarului. 
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Beneficiarii pot 

 
, conform art. 23, 

alin. (7) din OUG 124/2021. 
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SEC IUNEA 4: a PNRR 

 

Procesul de evaluare, 
, prin: 

o consultarea , CE) cu privire la ghidul solicitantului 
, în conformitate cu procedurile interne ale MJ- cu cele 

 

o publicarea ghidului solicitantului ; 

o publicarea tuturor  
solicitantului;  

o publicarea criteriilor evaluarea, tractarea 
a u  aspectelor 

privind modalitatea de acordare a  punctajului;    

o  a criteriilor de evaluare, 
proiectelor;  

o comunicarea rezultatului procesului de evaluare,  

o stabilirea unor obiective de contestare a rezultatului 
procesului de evaluare/  ; 

o adoptarea 
incompatibilitate în procesul de evaluare,   

 
etapele descrise în continuare. 

 

4.1:   

 PASUL 1 - DEPUNEREA  

Cererea de  (Anexa 1 
oficiale a apelului de proiecte acestuia).  

Sesiunea de depunere a   30 
septembrie 2022,  ora 23:59. 

  se 
semn  al 
beneficiarului sau de împuternicitul acestuia  din cuprinsul 
formularelor respective sau din prezentul ghid)  se transmit exclusiv în format electronic 
(inclusiv editabil), cu solicitarea unei confirm  de primire, la adresa de e-mail 
dpe@just.ro.  

În subiectul mesajului  ecompetitiv de proiecte cod 
,  e  

caz ecompetitiv de proiecte PNRR/2022/C.14/I.2/1    

MJ-UCRI care, printr-un e-mail de 
, va confirma primirea 

 respectivei cereri.  

 (luni- , vor fi înregistrate în ziua 
  

 

 

.  
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Depunerea în format de hârtie (la sediul MJ) sau modificarea formatelor standard conduce la 
 

. În acest , 
expirat, , . 

electronic în care sunt întocmite (scanat sau editabil). 
i documentele suport pentru fundamentarea costurilor, Anexa 3, Anexa 14. 

 

 PASUL 2    

-se îndeplinirea criteriilor de verificare stabilite în 
prezentul ghid.  

Neîndeplinirea criteriilor pe se face verificarea conduce la respingerea cererii de 
 

În cazul neîndeplinirii anumitor 
, utilizând adresa de e-  

Persoana de contact . 

i/sau 
administrative i a acestora. 

acordat  

rmen de 15 , în baza criteriilor 
grila de verificare 

al solicitantului (Anexa 9). 

MJ-
 

respectarea c prezentul ghid. 

 PASUL 3    

-se îndeplinirea 
criteriilor de evaluare stabilite în prezentul ghid. 

Proiectele p , pentru selectarea în vederea încheierii 
acestea  de puncte (pragul de 

calitate). 

Fiecare dintre cele 4 criterii de evaluare sunt eliminatorii, în sensul c  
unui 
( proiectului - minim 18 din 35 de puncte, calitatea/ maturitatea proiectului  minim 
18 din 35 de puncte, rezonabilitatea cheltuielilor  minim 13 din 25 
Sustenabilitatea - minim 3 din 5 
proiectul respins. 

Î

, prezentul 
ghid. 

MJ-UCRI 
se 

, utilizând adresa de e-
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Persoana de contact . 

 evaluarea 
 acestora.  

(inclusiv anexele acesteia) 
cazurilor în care aplicabil). 

Finalizarea etapei de  cererii de 

transmise de solicitant . În a 
acordat , MJ-UCRI poate decide acordarea unui nou termen sau 

 pe baza   

de 
solicitantului (Anexa 10). 

MJ- re la rezultatul 
/ emitere a contractului/ 

ordinului  în termen de maxim 30 de zile.  

 

 

- e parcursul procesului de evaluare, 
-UCRI se va 

derula în format electronic  

- pentru MJ-UCRI: adresa de e-mail 
a - ; 

- pentru solicitant: adresa de e- Persoana de 
contact . 

 
 

  

4.2:  

respectiv de 10 zile de la data p

 

 
 

 

 Identificarea contestatarului prin: denumire, adres  numele, prenumele  
reprezentantului legal; 

 Identificarea proiectului prin titlu
-UCRI; 

  

 ; 

 ui legal. 
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 sau nedepunerea în termen, 

de respingere. 

 

cazul celor ca
MJ-UCRI a acestora.  

 

solicitantului. 

 

4.3: Contractarea 

 

În etapa de contractare MJ-UCRI poate 

, 

în termenele acordate, MJ-UCRI poate declara proiectul respins de la contractare. 

MJ-
de contractare a proiectului, MJ-UCRI va solicita transmiterea documentelor suplimentare 
necesare pentru încheiere  

 
, au 

 (Anexa 4)  de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia 
; 

 Actul administrativ de împuternicire dac   

 ,   copie 
; 

 Acordul de parteneriat, întocmit conform modelului furnizat de MJ-UCRI (Anexa 13)  
. 

Contractul de  (Anexa 12.1), redactat de MJ-UCRI, mai întâi la nivelul 
acestuia reprezentantului legal, iar apoi este transmis spre semnare 
solicitantului mai 
întâi la nivelul solicitantului
al solicitantului, acesta este transmis spre semnare reprezentatului legal al MJ-UCRI. 

 
al MJ-UCRI. 

MJ-UCRI transmite un exemplar solicitantului.  

În cazul în care solicitantul este un departament din cadrul MJ, se va emite un ordin al 
-se, mutatis 

mutandis
contr -

 (Anexa 12.2). 
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Contractele/ ordinele sunt de adeziune, având clauze prestabilite, ce nu pot face 
obiectul negocierilor. 

 
mai târziu la 
a contractului/ ordinului de 
evaluare . esemnare a contractului/ 

nu poate fi 
 

în scris MJ- obi în 
acest sens - . , în mod culpabil, cererea 

 
din PNRR aflate în coordonarea MJ pentru  de 1 an 

.    

 

 

MJ-UCRI 

comuni.  

Procesul  proiectelor 

de sustenabilitate, conform prevederilor contractul  

 

 verificarea progresului realizat în vederea îndeplinirii ind

 

 verificarea modului în care este respectat cadrul legal aplicabil pentru implementarea 
proiectelor; 

 

de fapt impune acest lucru;   

  

Beneficiarii vor derula proiectele în conformitate cu prevederile contractelor/ ordinelor de 
cu MJ-UCRI

zarea 
.  

De asemenea, pentru sprijinirea beneficiarilor î
proiectelor, va fi elaborat 

MJ- anciar, 
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5  Modificarea ghidului solicitantului 

 

Ghidul  

  

  (MIPE);  

 
acceptate/ 

agreate de UCRI, conform cadrului legal aplicabil în materie; 

 e ale ; 

 

de evaluare,  ).      

Totod , MJ-UCRI 
ghid. 

- odific
site-ul propriu, pentru asigurarea principiului 

.  
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SEC IUNEA 6: Lista anexelor la ghidul solicitantului i alte documente solicitate în 
 

I.  

 

Anexa 2: Bugetul proiectului  
costurilor estimate (pentru aceste documente MJ- ; 

 

 

evitarea conflictelor de interese, a 
; 

nte, pentru 
- 

MJ-UCRI, constând în realizarea de 
;  

privind respectarea 
 

Anexa 7.1: Autoevaluare DNSH  C.7/I.4 (proiecte IT); 

Anexa 7.2: Autoevaluare DNSH   

Anexa 7.3: Autoevaluare DNSH   

Anexa 7.4: Autoevaluare DNSH  ; 

Anexa 8: onsim  a privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal  

 . 

II.  

 

. 

III.  

i a partenerului  se retransmite în cazul 

; 

Anexa 11:  

 

 exclusiv pentru 
; 

Anexa 13: Acordul de parteneriat. 

IV. Alte documente solicitate: 

Anexa 14: Actul administrativ de împuternicire  se transmite în  documentele, 

ropriu sau pentru reprezentantul legal); pentru 
acest document MJ- . 


