Comunicat de presă
Data: 29/09/2016

POCA: Ghidul solicitantului nr. IP 4/2016, în consultare până pe 10 octombrie
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM
POCA) lansează, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului Specific 1.3: Dezvoltarea și
implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la
nivelul instituțiilor din sistemului judiciar, Ghidul solicitantului IP4/2016, împreună cu
anexele acestuia.
Părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar
opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestor documente sunt așteptate, în formatul pus
la dispoziție de AM POCA, până la data de 10 octombrie 2016.
Proiectele ce vor fi realizate în urma acestui apel vor trebui să ducă la rezultate precum:
rată de soluţionare a cauzelor îmbunătățită; sistem de management strategic și
operațional, integrat, prin care să fie asigurate deciziile cheie ce privesc administrarea
justiției; durată de soluționare îmbunătăţită la nivelul instanțelor.
Ghidul solicitantului IP4/2016 „Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management
integrat strategic la nivelul sistemului judiciar și pentru consolidarea capacității
instituțiilor din sistemul judiciar” are, drept solicitanți eligibili, Ministerul Justiției,
Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de
Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate
Organizată și Terorism, instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Justiției.
***
POCA 2014-2020 este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) - obiectivul tematic nr.
11-„Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și
eficiența administrației publice”. Gestionat de MDRAP (în calitate de Autoritate de
Management), POCA reprezintă continuarea Programului Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative (PODCA) 2007-2013.
Programul finanțează proiecte ale administrației publice care urmăresc crearea unei
administrații moderne, eficiente, servicii publice competitive, investiții și reglementări de
calitate, proceduri clare, simple și predictibile de funcționare și profesionalizarea
funcționarilor publici, contribuind, astfel, la implementarea măsurilor de reformă și la
atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.
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