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COD Solicitant 
finanțare Titlu proiect

Valoare totala 
eligibilă 
solicitată EURO

Rezultat / Punctaj 
final Detalii privind descalificare / depunctarea

Calificat 
pentru 
finanțare*)

PR1 IPJ MM
Cresterea rolului Politiei Canine in activitatile 
de combatere a criminalitatii transfrontaliere 161.350,73

proiect neconform 
administrativ 

Nu a fost depus documentul menționat la pct. 4 din Anexa 2 - Lista 
de verificare a conformității administrative (Nota privind 
justificarea/fundamentarea valorilor solicitate la finanțare).

PR2 SRI (UM 
0929)

Echipamente de protective balistica pentru 
luptatorii antiteroristi – ARMOUR BAT 999.864 70

Pentru criteriul 7 - Contribuția proiectului la îndeplinirea unei 
strategii / obligații europene a fost apreciată ca indirectă; Pentru 
criteriul 9 - Coerența și claritatea descrierii impactului preconizat, 
justificării proiectului și rezultatelor planificate au fost apreciate 
ca parțial coerente si clare.

DA

PR3 IGPF
Echipamente necesare activitatilor operative 
de combatere a infractionalitatii 
transfrontaliere

994.250 62

Pentru criteriul 7 - Contribuția proiectului la îndeplinirea unei 
strategii / obligații europene a fost apreciată ca parțială; Pentru 
criteriul 8 - Maturitatea proiectului, nicio documentație nu este 
publicată/finalizată; Pentru criteriul 10 - obiectivul proiectului nu 
poate fi apreciat ca fiind accesibil, măsurabil și ușor de atins.

DA**)

PR4 IGPF
Dezvoltarea capacitatii PFR de punere in 
aplicare a mandatelor de perchezitie 
informatica

1.000.000 proiect neconform 
administrativ

Documentul menționat la pct. 4 din Anexa 2 - Lista de verificare a 
conformității administrative (Nota privind 
justificarea/fundamentarea valorilor solicitate la finanțare) nu 
cuprinde justificări, conform instrucțiunii ORP 25/2020, nu au fost 
depuse alte documente suport, astfel încât să se poate verifica 
respectarea pct. 5 din Anexa 2.

PR5 DGA Dezvoltarea integrata a instrumentelor de 
lupta impotriva coruptiei ANTICOR_INT 920.531 78

Pentru criteriul 8 - Maturitatea proiectului, min. 60% din bugetul 
proiectului este acoperit prin documentații publicate/finalizate; 
Pentru criteriul 10 - obiectivul proiectului nu poate fi apreciat ca 
fiind ușor de atins; Pentru criteriul 11, grafic incomplet și 
incoerent.

DA

PR6 ANITP
Traficul de persoane – cercetare, informare și 
conștientizare 719.208

proiect neconform 
tehnic 

Pentru criteriul eliminatoriu 4 din Anexa 3 - Grila de evaluare a 
proiectelor, cheltuielile de personal prevăzute în bugetul 
proiectului nu pot fi considerate rezonabile, având în vedere 
analiza efectuată pe baza datelor furnizate de solicitant în nota 
aferentă și în clarificările transmise.

PR7 DGPI Dezvoltarea si consolidarea capacitatilor de 
audit informational (ACTION) 845.000 proiect neconform 

tehnic 

Pentru criteriul eliminatoriu 3 din Anexa 3 - Grila de evaluare a 
proiectelor, cheltuielile prevăzute la linia A1.1 din bugetul 
proiectului nu respectă regulile de eligibilitate prevăzute în OMAI 
76/2015.

PR8
SRI (UM 
0929)

Utilizarea calculului de inalta performanta in 
investigatiile de prevenire si combatere a 
terorismului (CLUSTER)

380.000 96 Pentru criteriul 11 - grafic incoerent (succesiunea activităților). DA

PR9 IGPR

4SCENE – Dezvoltarea posibilităților de 
colectare și exploatare a mijloacelor 
materiale de probă care fac obiectul 
infracțiunilor grave, specifice criminalității 
organizate și cea transfrontalieră

996.500 97 Pentru criteriul 10 - obiectivul proiectului nu poate fi apreciat ca 
fiind măsurabil. DA

PR10 IGPR Dezvoltarea Sistemului Național Unic pentru 
Apeluri de Urgență 112 în unitățile de poliție 1.000.000 proiect neconform 

tehnic 

Pentru criteriul eliminatoriu 1 din Anexa 3 - Grila de evaluare a 
proiectelor, obiectivul proiectului propus nu poate fi încadrat în 
una dintre prioritățile strategice UE din anexa nr. 1 la 
Regulamentul 513/2014.Pentru criteriul eliminatoriu 3 din Anexa 3 
- Grila de evaluare a proiectelor, cheltuielile în bugetul proiectului 
nu respectă regulile de eligibilitate prevăzute în OMAI 76/2015 
(valori cu TVA).

PR11 DGPI
Capabilitati analitice avansate in beneficiul 
cetateanului si securitatii interne a statului 
(ASAV)

997.220 proiect neconform 
tehnic 

Pentru criteriul eliminatoriu 3 din Anexa 3 - Grila de evaluare a 
proiectelor, cheltuielile prevăzute la liniile A1.1 și A1.2 din bugetul 
proiectului nu respectă regulile de eligibilitate prevăzute în OMAI 
76/2015.

PR12 DGCTI
Cresterea securitatii cibernetice si a 
rezilientei la nivelul infrastructurilor TIC 
administrate de DGCTI

600.000 proiect  neconform 
administrativ

Nu a fost depus documentul menționat la pct. 4 din Anexa 2 - Lista 
de verificare a conformității administrative (Nota privind 
justificarea/fundamentarea valorilor solicitate la finanțare), și în 
consecință imposibilitatea de a verifica cerința de la pct. 5. Nu au 
fost respectate cerințele de la pct. 4 și 6 din Anexa 2 - Lista de 
verificare a conformității administrative.

PR13 IGPF (ITPF 
Timisoara)

Imbunatatirea capabilitatilor judiciare de 
prevenire si combatere a criminalitatii 1.000.000 proiect respins din 

oficiu

Nu a fost respectat pct. 1 din Anexa 2 - Lista de verificare a 
conformității administrative, Fișa detaliată nu a fost depusă în 
termenul limită prevăzut în ghid.

PR14 IGPR Block crime online – Prevenirea victimizării 
online în rândul adulților 990.700 proiect respins din 

oficiu
Nu a fost respectat pct. 2.2 din Ghid (limita de 2 proiecte pe 
solicitant finanțare).

PR15 IGPR

Intensificarea cooperării și misiunilor comune 
cu autoritățile de aplicare a legii pentru 
asigurarea unui nivel înalt de securitate în 
Uniune prin dotarea cu autovehicule de 
supraveghere operativă cu performanțe 
ridicate

1.000.000 proiect respins din 
oficiu

Nu a fost respectat pct. 2.2 din Ghid (limita de 2 proiecte pe 
solicitant finanțare).

*) Dacă revizurea programului național FSI va fi aprobată de către Comisia Europeană și/sau Comitetul Director.
**) Finanțarea poate fi acordată, numai dacă în cursul anului 2021 vor deveni disponibile fonduri suplimentare, din economii/corecții în cadrul proiectelor în implementare.


