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raspuns clarificari 

ANAP si publicare 

SEAP 

Clarificari 

SEAP 

Finalizare 

procedura 

iulie 2017 -

semnare contract 

-comunicat de 

presa - realizat 

Conferinta lansare 

proiect  - realizat 

septembrie 2017

Eveniment 

POCA -realizat 

comunicat de 

presa noi 2017

Lansare pagina 

web - comunicat 

de presa februarie 

2018

Comunicate de 

presă - via site 

proiect 

Comunicat de 

presă - vizita 

de studiu

Promova-

re proiect 

pe FB - 

PICCJ

Comuni-

cat de 

presă și 

clip pe 

site

Clip video - 

postat pe 

site

Comuni-

cat de 

presa - 

stadiu 

proiect

Comunica

t de presă 

- vizită de 

studiu

Lansat procedura 

in SEAP - 

transmitere 

documentatie 

ANAP - realizat 

Publicare doc - 

termen de 

depunere a 

ofertelor 27 

aprilie 2018

Prelungire 

la cerere pt 

08 mai 

2018

Verificare 

conditii 

eligibilitate, 

evaluare 

Verificare 

conditii 

eligibilitat

e, 

evaluare 

Verificare 

conditii 

eligibilitat

e, 

evaluare  

Comunicare 

rezultat si 

semnare 

contract, 

demarare 

activitati 

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

Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor  

Elaborare specificatii si contractare site web proiect 

Subactivitatea 1.1:

Dezvoltarea sistemului IT pentru realizarea audierilor persoanelor obiectelor

Elaborarea documentației pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea contractării consultantului extern care va elabora caietul de sarcini vizând realizarea sistemului software de 

înregistrare şi management al înregistrărilor audio-video şi transcrierilor acestora, achiziția infrastructurii hardware necesară instalării şi funcționării acestuia şi a serviciilor de formare profesională 

a beneficiarilor şi derularea procedurii de achiziţie publică si procedura de achzitie Caiet de sarcini consultant 

Project management 

Activități de informare-publicitate a proiectului 

Organizare conferinta lansare 

Pregatire lansare procedura de achizitie servicii consultanta 

Activitatea 1: 

Realizarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor 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 )

completare info site si comunicate de presă 

Implementarea sistemului IT  Procedura de achizitie  

Raport trimestrial de progres 

implementare activitati- livrare 

primele analize Documentatie de achizitie - realizat 

Subactivitatea 1.2

Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de training pentru administratorii şi utilizatorii finali ai noului sistem informatic de management al 

audierilor, precum și organizarea a 3 sesiuni pentru formare de formatori - estimat 
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Conferina 

finala - 

estimat 

Subactivitatea 1.1:

Dezvoltarea sistemului IT pentru realizarea audierilor persoanelor obiectelor

Project management 

Activități de informare-publicitate a proiectului 

Activitatea 1: 

Realizarea unui sistem IT pentru realizarea audierilor persoanelor 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 )

Implementarea sistemului IT  

Subactivitatea 1.2

Organizarea şi desfășurarea sesiunilor de training pentru administratorii şi utilizatorii finali ai noului sistem informatic de management al 

audierilor, precum și organizarea a 3 sesiuni pentru formare de formatori - estimat 


