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1. Sumar 
 

Noul sistem ECRIS își propune să digitalizeze sistemul de justiție din România și astfel să reducă munca 
manuală și redundantă. Viitorul sistem va fi integral digitalizat și va permite ca toate interacțiunile din 
cadrul sistemului să poată fi realizate online fără a implica hârtie. În același timp sistemul va permite și 
interacțiuni clasice, care implică hârtie și interacțiuni fizice, pentru a nu îngrădi accesul la justiție acelor 
persoane care nu au acces la tehnologie. Această transformare digitală se referă atât la interacțiunile 
dintre instituțiile sistemului de justiție și cetățeni, cât și la interacțiunile dintre instituțiile sistemului de 
justiție și alte instituții publice din România.  

Sistemul ECRIS este un sistem critic pentru buna funcționare a sistemului de justiție din România. Buna 
funcționare și eficiența acestui sistem informatic va influența în mod direct buna funcționare și eficiența 
sistemului de justiție, de care depinde buna funcționare a societății românești. Astfel, proiectul de 
implementare ECRIS este vital pentru societatea românească în ansamblul ei, iar succesul acestui proiect 
este un pas esențial în transformarea digitală a României și trecerea la administrarea digitală a statului și 
a relațiilor dintre stat și cetățeni. 

Furnizorul trebuie să înțeleagă în profunzime importanța acestui sistem și să își asume misiunea 
importantă de a dezvolta un sistem informatic stabil și eficient. Importanța socială a acestei misiuni 
trebuie comunicată la toate nivelurile echipei de implementare (manageri de proiect, arhitecți hardware 
și software, dezvoltatori software, testeri șamd.).  

Noul sistem ECRIS va avea o perioadă de viață de minim zece ani. Astfel, toate demersurile și deciziile 
tehnice ce urmează să fie luate trebuie puse în contextul complexității mari a sistemului și a duratei de 
viață de minim zece ani.  

Având în vedere modificările semnificative atât la nivel de arhitectură cât și la nivel de funcționalitate, 
trebuie subliniat faptul că toate aplicațiile din sistemul ECRIS vor fi dezvoltate pornind de la zero, fără a 
refolosi componente sau logică din versiunea curentă a aplicației. Codul sursă al aplicațiilor existente va fi 
pus la dispoziția furnizorului pentru consultare.  

Singura excepție de la această regulă este aplicația dezvoltată pentru Inspecția Judiciară, a cărei primă 
versiune pilot a fost dezvoltată în cadrul proiectului SIPOCA 55/SMIS 120068, prin care au fost analizate și 
cerințele viitorului sistemului ECRIS și a fost elaborată arhitectura viitorului sistem. Această aplicație va fi 
extinsă cu noile cerințe și va fi integrată cu celelalte aplicații din sistemul de justiție.  

2. Aplicatiile componente ale sistemului ECRIS 
 

Sistemul ECRIS este un ansamblu de aplicatii, sisteme si componente integrate care împreună compun 
sistemul informatic folosit de instituțiile principale din sistemul de justiție. O diagrama conceptuală a 
acestui sistem este descrisă în imaginea de mai jos. Cu excepția aplicației pentru Registrul ONG, toate 
celalalte aplicații, sisteme și componente fac parte din scopul proiectului. Componente sistemului ECRIS 
sunt grupate în următoarele categorii: 

- Instanțe – ansamblul de aplicații, componente și sisteme folosite de instanțele din România.  
- Parchete – ansamblul de aplicații, componente și sisteme folosite de parchete  
- Alte institutii - ansamblul de aplicații, componente și sisteme folosite de alte institutii din sistemul 

de justitie, respectiv CSM, MJ, DNP, IJ, ANABI 
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- Suport – sisteme suport necesare pentru implementarea si mentenanta sistemului 
- HUB Integrare – O componenta secundare de integrare  
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2.1. Aplicații specifice Instanțelor de judecată 

ECRIS Instanțe  

ECRIS Instanțe este aplicația principală folosită de Instanțele din România. Aplicația gestionează dosarele 
de instanță și fluxurile de lucru din Instanțe. Utilizatorii acestei aplicații sunt judecătorii, grefierii, 
registratorii și arhivatorii din Instanțe.  

În prezent aplicația se află la versiunea 4 fiind instalată local în fiecare instanță de judecată, existând în 
total 237 de instalări ale aplicației. O descriere a funcționalităților acestei aplicații precum și diagramele 
bazelor de date se regăsesc în documentația AS-IS (Livrabilul 1.3). 

În noul sistem aplicația ECRIS va fi integral rescrisă. Noua versiune (5) va include toate funcționalitățile 
anterioare care vor fi îmbunătățite. De asemenea la data lansării în producție, conținutul bazelor de date 
din aplicația curentă va trebui migrat în noua aplicație. Noul sistem va asigura coexistenta funcționala 
dintre ECRIS IV și noul sistem pe perioada în care noul sistem va fi instalat, astfel încât funcționalitățile 
oferite de ECRIS IV (incluzând, dar nelimitându-se la, transferul de dosare și publicarea pe portal.just.ro) 
sa fie integral disponibile pe parcursul perioadei de tranziție la noul sistem. 

O funcționalitate nouă majoră a noii aplicații este dosarul electronic care va permite Instanțelor o gestiune 
integral electronică a documentelor din dosare. De asemenea aplicația ECRIS Instanțe va fi integrată cu 
aplicația ECRIS Portal Instanțe și va permite ca orice interacțiune cu Instanțele să se deruleze integral 
online.  

ECRIS Portal Instanțe  

Portalul Instanțelor este componenta cheie pentru digitalizarea sistemului de justiție. Portalul instanțelor 
este aplicația care va fi folosită de terți – părțile unui dosar, avocați și alți terți interesați - în relație cu 
Instanțele din România. Portalul va fi punctul unic pentru interacțiunea online dintre cetățeni și Instanțele 
din România. Portalul instanțelor va deservi toate instanțele de judecată și va oferi și funcționalități de tip 
Content Management System, care vor permite instanțelor să își administreze propriile pagini de 
prezentare (date de contact, comunicări șamd).  

În versiunea curentă a sistemului, există portalul Instanțelor de judecată (https://portal.just.ro) care 
conține site-urile Instanțelor de judecată din România și printre altele prezintă spre consultare și 
informațiile publice despre dosarele aflate pe rolul Instanțelor și ședințele de judecată. De asemenea 
există site-ul web al ÎCCJ, respectiv www.scj.ro care de asemenea permite consultarea dosarelor cu 
anumite detalii suplimentare specifice ICCJ. Funcționalitățile de consultare ale celor două portaluri vor fi 
unificate și vor fi în continuare disponibile și în noua versiune a sistemului. Informațiile publice vor fi în 
continuare accesibile pentru publicul larg (fără a fi necesară autentificare). 

Suplimentar, în noua versiune a portalului, va exista și o secțiune autorizată prin care utilizatorii autorizați 
pot interacționa online cu Instanțele. Spre exemplu, prin intermediul acestei secțiuni a portalului, avocații 
vor depune documente online (inclusiv semnate electronic), fără a fi nevoiți să se deplaseze la instanță. 
De asemenea, părțile unui dosar vor putea consulta conținutul unui dosar.  

Portalul Instanțelor va utiliza funcțiile oferite de API Gateway Instante, respectiv portalul va expune 
funcționalitatea oferită de componenta API gateway sub forma unei interfețe utilizator. În acest sens 
portalul va fi strict o interfață utilizator (front-end) și nu va implementa logica proprie, toate funcțiile 
necesare fiind implementate la nivelul API Gateway.  

https://portal.just.ro/
http://www.scj.ro/
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API Gateway Instanțe 

În mod similar portalului, componenta API Gateway a Instanțelor va fi punctul unic de interacțiune dintre 
alte aplicații și ECRIS Instanțe. Aceasta este componenta cheie pentru integrarea facila a sistemului ECRIS 
cu alte sisteme.  

API Gateway va agrega toate API-urile disponibile la nivelul Instanțelor și va redirecționa apelurile către 
API-ul corespunzător. De asemenea API Gateway va asigura accesul securizat, autentificând și autorizând 
apelanții.  

Așa cum este menționat mai sus, portalul instanțelor va utiliza componenta API Gateway. Din acest punct 
de vedere portalul trebuie privit ca orice alta aplicație terță care se integrează cu ECRIS Instanțe.  

Integrarea dintre celelalte aplicații ale sistemului de justiție și ECRIS Instanțe se va face prin API Gateway. 
în mod special integrarea dintre ECRIS Parchete și ECRIS Instanțe se va realiza prin componentele API 
gateway ale celor doua aplicații. Trebuie subliniat faptul ca toate integrările între alte aplicații și ECRIS 
Instanțe vor fi realizate prin API Gateway. Spre exemplu o integrarea la nivel de baze de date, intre ECRIS 
Instanțe și ECRIS Parchete nu este permisă.  

Aceasta componentă va permite extinderea facilă a sistemului ECRIS cu alte aplicații, inclusiv aplicații 
dezvoltate de terți. Spre exemplu ne putem imagina furnizori externi care dezvolta aplicații dedicate 
avocaților pentru managementul dosarelor. Ne putem imagina aplicații mobile, dezvoltate de sistemul de 
justiție sau de furnizori terți, pentru accesul la informațiile din dosar. Ne putem chiar imagina în viitor o 
piață deschisă de aplicații (in genul Apple Store/Google Marketplace) pentru aplicații specifice sistemului 
de justiție.  

Sistem de identitate (Identity Provider) 

Pentru autentificarea utilizatorilor și aplicațiilor în cadrul sistemului de la Instanțe este necesară 
implementarea unui sistem de identitate. Acest sistem va fi un sistem de tip Single Sign-On pentru toate 
aplicațiile dezvoltate în cadrul sistemului ECRIS. Sistemul va permite ca utilizatorii să poată folosi un singur 
cont de utilizator pentru a accesa orice aplicație din sistemul ECRIS, în funcție de drepturile pe care le au.  

Acest sistem trebuie să implementeze cel puțin un standard deschis de autentificare (spre exemplu OAuth 
2.0) astfel încât integrarea cu aplicațiile dezvoltate să fie ușor de realizat. Toate aplicațiile din sistemul 
ECRIS vor folosi serviciile sistemului de identitate pentru autentificarea utilizatorilor și nu vor implementa 
propriile mecanisme de autentificare. Autorizarea accesului la resurse va fi implementată la nivelul 
fiecărei aplicații și API.  

Sistemul trebuie să ofere facilități clasice de înregistrare, resetare a parolei etc precum și posibilitatea 
autentificării de tip multi-factor (ex: parolă și SMS / email). Sistemul trebuie să permită posibilitatea de a 
asocia un certificat digital contului unui utilizator (respectiv asocierea cheii publice cu un cont). Această 
funcție este necesară pentru asigurarea funcționalității de validare a semnăturilor electronice. De 
asemenea pentru utilizatorii care dețin un certificat digital, acesta ar trebui să poată fi folosit inclusiv 
pentru autentificare. 

Sistemul trebuie să ofere funcționalități de validare a identității. Această cerință este necesară pentru a 
valida identitatea terților care vor interacționa online prin intermediul portalului. Procesul de validare a 
identității este descris în cerințele funcționale.  
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Sistem Video / Multimedia 

Sistemul va asigura stocarea centralizată a înregistrărilor de audieri și a altor materiale video și audio 
depuse de parchete în dosarul electronic de instanță. Documentele electronice din dosarul electronic al 
Instanței vor fi persistate în bazele de date ale aplicației ECRIS Instanțe, cu excepția înregistrărilor video și 
audio. Acestea vor fi stocate centralizat, din cauza volumului potențial foarte mare de informații și pentru 
a eficientiza costurile de hardware.  

Acest sistem va asigura persistența înregistrărilor audio și video și integrarea cu aplicația ECRIS Instanțe. 
În cadrul ECRIS Instanțe, înregistrările video și audio vor fi parte din dosarul electronic. Sistemul trebuie 
să ofere posibilitatea de streaming video și audio, astfel încât un utilizator al aplicației ECRIS Instanțe 
(judecător/grefier) să poată accesa foarte ușor o înregistrare video sau audio, fără a fi nevoit să descarce 
integral fișierul pe calculatorul propriu.  

Sistemul trebuie să asigure și transformarea (encoding) a fișierelor multimedia într-un format potrivit 
pentru streaming multimedia (ex: H.264 sau H.265 preferabil datorită compresiei mai bune). Standardul 
de compresie va fi stabilit în perioada de implementare.  

Sistemul trebuie să permită integrarea cu sistemul de video-conferințe al instanțelor. 

IMPORTANT: din motive legale, în cazul fișierelor video și audio ce vor fi convertite la un standard comun, 
sistemul va păstra și originalul. De asemenea sistemul trebuie să permită semnarea și marcarea temporală 
a conținutului pentru a se împiedica alterarea acestora. 

Arhiva electronica Instanțe, CSM, IJ și instituțiile din subordinea Ministerului 
Justiției 

Aplicația de arhiva electronica va asigura arhivarea permanenta a informațiilor din aplicațiile sistemului 
ECRIS cu excepția aplicațiilor dedicate parchetelor care vor beneficia de o componenta de arhivare 
dedicata. Aplicația de arhivare va fi folosită de Instanțele de judecata, CSM, Inspecția Judiciară, Ministerul 
Justiției și instituțiile subordonate (ANABI, DNP). Informațiile arhivate vor fi stocate pe echipamente 
specializate tip WORM. 

ECRIS Statistici Instanțe 

Aplicația oferă un modul de raportare comun pentru toate Instanțele de judecată, fiind bazat pe o bază 
de date comună care include date înregistrate în fiecare din aplicațiile ECRIS Instanțe. Accesul la rapoarte 
este limitat printr-un sistem de roluri și permisiuni. 

2.2. Aplicații specifice parchetelor 

Ecosistemul de aplicații disponibil în cadrul parchetelor este structurat în oglindă cu sistemul Instanțelor. 
Pentru fiecare aplicație există o aplicație echivalentă în cadrul parchetelor. Spre deosebire de sistemul din 
cadrul Instanțelor unde toate aplicațiile și nodurile vor face parte dintr-un sistem comun, în cadrul 
parchetelor vor exista trei implementări distincte și complet separate: o implementare centralizată 
distinctă pentru PICCJ și parchetele subordonate, o implementare pentru DNA și structurile subordonate 
și o implementare pentru DIICOT și structurile subordonate.  
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ECRIS Parchete  

ECRIS CDMS Parchete este aplicația principală folosită de parchetele din România. Aplicația gestionează 
dosarele penale și lucrările cu specific judiciar. Utilizatorii aplicației sunt procurorii, grefierii, registratorii 
șamd.  

În prezent aplicația se află la versiunea 3 fiind instalată local în fiecare parchet subordonat PICCJ, în timp 
ce DIICOT folosește o instalare centralizată, iar DNA nu folosește versiunea curentă. O descriere a 
funcționalităților acestei aplicații precum și diagramele bazelor de date se regăsesc în Documentația AS-
IS Parchete (livrabilul 1.3). 

În noul sistem, aplicația ECRIS Parchete va fi integral rescrisă și va fi folosită de către cele trei structuri 
principale (PICCJ, DIICOT și DNA). Noua versiune 5 va include toate funcționalitățile anterioare care vor fi 
îmbunătățite. De asemenea la data lansării în producție, conținutul bazelor de date din aplicația curentă 
va trebui migrat în noua aplicație, cu excepția DNA care în prezent nu folosește aplicația curentă.  

O funcționalitate nouă majoră a noii aplicații este dosarul electronic care va permite parchetelor o 
gestiune integral electronică a tuturor elementelor care compun un dosar. De asemenea aplicația ECRIS 
parchete va fi integrată cu aplicația ECRIS Portal Parchete și va permite ca orice interacțiune cu parchetele 
să se deruleze integral online.  

Un alt aspect important de care furnizorul trebuie să țină cont este integrarea dintre PICCJ și Poliție. 
Această integrare este foarte importantă, având în vedere că cca 97% din dosarele penale sunt dosare 
aflate în supravegherea parchetelor, respectiv dosare unde este necesară colaborarea dintre polițiști și 
procurori și integrarea sistemelor Poliției și Procuraturii. La momentul realizării acestui document nu 
existau suficiente informații pentru ca aceasta integrare să fie complet definită din punct de vedere tehnic, 
însă din perspectiva sistemului ECRIS și a parchetelor cerințele în privința acestor integrări sunt definite.  

ECRIS Portal Parchete  

Portalul parchetelor este de asemenea o componentă cheie pentru digitalizarea sistemului de justiție. 
Portalul parchetelor este aplicația care va fi folosită de terți – suspecți, avocați - în relație cu parchetele 
din România. Portalul va fi punctul unic pentru interacțiunea online dintre cetățeni și parchetele din 
România. 

În prezent, în cazul parchetelor nu există un portal echivalent portalului Instanțelor 
(https://portal.just.ro), respectiv componenta de portal a parchetelor este o componentă complet nouă. 

Portalul parchetelor va utiliza funcțiile oferite de gateway, respectiv portalul va expune funcționalitatea 
oferită  de componenta API gateway sub forma unei interfețe utilizator. În acest sens portalul va fi strict 
o interfață utilizator (front-end) și nu va implementa logica proprie, toate funcțiile necesare fiind 
implementate la nivelul API Gateway.  

Sistem Video / Multimedia 

Sistemul va permite stocarea de conținut video și audio în dosarul electronic de parchet. Acest sistem va 
asigura persistența înregistrărilor audio și video și integrarea cu aplicația ECRIS Parchete, ECRIS Instanțe 
și sistemul video de la Instanțe. În cadrul ECRIS Parchete, înregistrările video și audio vor fi parte din 
dosarul electronic. Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de streaming video și audio, astfel încât un 
utilizator al aplicației ECRIS Instanțe (procuror/grefier) să poată accesa foarte ușor o înregistrare video sau 
audio, fără a fi nevoit să descarce integral fișierul pe calculatorul propriu.  

https://portal.just.ro/
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Sistemul trebuie să asigure și transformarea (encoding) a fișierelor multimedia într-un format potrivit 
pentru streaming multimedia (ex: H.264 sau H.265 preferabil datorită compresiei mai bune). Standardul 
de compresie va fi stabilit în perioada de implementare.  

De asemenea, în cazul PÎCCJ și a parchetelor nespecializate, o parte importantă din fișierele audio vor fi 
realizate și stocate în Sistemul de Management Integrat al Audierilor (SMIA), cu care componenta ECRIS 
Parchete se va integra.  

În acest moment, SMIA se află în etapa de implementare. 

IMPORTANT: din motive legale, în cazul fișierelor video și audio ce vor fi convertite la un standard comun, 
sistemul va păstra și originalul. De asemenea sistemul trebuie să permită semnarea și marcarea temporară 
a conținutului pentru a se împiedica alterarea acestora. 

ECRIS Statistici Parchete 

Aplicația oferă un modul de raportare comun pentru fiecare structură de parchet, fiind bazat pe o bază 
de date comună care include date înregistrate în fiecare din aplicațiile ECRIS parchete. Accesul la rapoarte 
este limitat printr-un sistem de roluri și permisiuni. Aplicația va fi instalată distinct pentru PICCJ, DNA și 
DIICOT. 

API Gateway parchete 

Componenta API gateway pentru parchete este similară componentei API Gateway Instanțe. 

Arhiva electronică parchete 

Arhiva electronică a parchetelor este similară arhiva electronică disponibilă în cadrul Instanțelor. 

Sistem de identitate parchete (Identity Provider) 

Componenta este similară celei disponibile în cadrul Instanțelor. 

2.3. Aplicații comune 

HUB integrare 

Acest sistem generic va asigura o opțiune alternativă pentru integrarea aplicațiilor din sistemul ECRIS cu 
alte sisteme externe sistemului ECRIS. Într-un scenariu ideal toate integrările cu sistemele externe se vor 
realiza prin integrări directe între sisteme. Acest tip de integrări sistem cu sistem vor presupune însă 
costuri și o durată mare de implementare, timp în care lipsa integrărilor va afecta eficiența tuturor 
instituțiilor implicate. De asemenea aceste integrări depind foarte mult de caracteristicile tehnice ale 
sistemelor ce trebuie integrate și, evident, de existența unor astfel de sisteme. Ținând cont de aceste 
constrângeri, HUB-ul de integrare propune o soluție alternativă la problematica integrărilor.  

Este important de subliniat că acest hub nu va fi folosit pentru dezvoltarea integrărilor dintre aplicațiile 
sistemului ECRIS (acestea vor fi directe, sistem la sistem) și nici nu își propune să înlocuiască integrările 
directe, ci va oferi o opțiune rapidă și simplă pentru integrarea cu alte sisteme, în lipsa altor variante. 
Eventual HUB-ul poate fi folosit temporar pentru diverse integrări intre instituții, până când o integrare 
directă este implementată.   



 

11  

Câteva exemple de utilizare ar fi următoarele: 

• integrarea dintre sistemul ECRIS Instanțe și sistemul folosit de Uniunea Națională a Executorilor 
Judecătorești; 

• integrarea dintre ECRIS Parchete și sistemul bancar; 

• integrarea dintre ANP și DNP; 

• șamd. 

Utilizatorii acestui sistem vor fi instituții înregistrate, cu drepturi și permisiuni de securitate bine definite. 
Sistemul va expune atât o interfață utilizator cât și un API propriu, astfel instituțiile vor putea accesa 
sistemul folosind fie interfața utilizator, fie vor putea integra sistemele proprii cu acest sistem (via API).  

HUB notificări 

Componenta va centraliza mecanismele de transmitere a notificărilor astfel încât eventualele modificări 
ale mecanismelor de notificare să nu presupună modificări la nivelul tuturor aplicațiilor. În acest fel toate 
email-urile trimise de aplicațiile din sistemul ECRIS vor fi transmise centralizat fără a fi necesar ca în cadrul 
fiecărei aplicații să se implementeze un sistem distinct de notificare. Acest sistem va permite schimbarea 
canalelor de transmitere și eventual chiar folosirea unor servere externe (gen MailChimp sau similar). De 
asemenea sistemul va permite în viitor și extinderea canalelor de notificare, spre exemplu prin adăugarea 
de notificări push care se transmit pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor înregistrați. HUB-ul de notificări 
este o componentă tehnică reutilizabilă sau subsistem distinct care va fi utilizată de fiecare aplicație sau 
instanțiată în cadrul fiecărui centru de date (MJ, PICCJ, DNA, DIICOT).  

 

2.4. Alte aplicații din sistemul de justiție 

ECRIS Admin 

Aplicația ECRIS Admin cumulează funcționalități de administrare a sistemelor ECRIS, spre exemplu 
administrarea nomenclatoarelor globale.  

ECRIS ANABI 

Componenta asigură interfațarea sistemului implementat de ANABI, de evidență a bunurilor sechestrate, 
confiscate și valorificate în cadrul procesului penal cu aplicațiile ECRIS Parchete și ECRIS Instanțe. Scopul 
interfațării este de a comunica date despre ordonanțele procurorilor sau hotărârile judecătorești privind 
bunurile indisponibilizate, precum și detalii referitoare la administrarea și valorificarea acestora. Din punct 
de vedere tehnic ECRIS ANABI nu este o aplicație distinctă ci o componentă care va asigura integrarea 
dintre celelalte aplicații ale sistemului ECRIS cu sistemul ANABI care nu face parte din scopul dezvoltării.  

ECRIS CSM 

Aplicația va oferi un portal intern de jurisprudență care include documente transmise de ECRIS Instanțe 
de tip hotărâri, decizii sau încheieri cu textele integrale și rezumate ale acestora, și un portal public, 
deschis tuturor utilizatorilor, care conține un subset al documentelor din portalul intern cu texte 
anonimizate.  
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Suplimentar, aplicația curentă utilizată în cadrul CSM va comunica cu ECRIS Inspecția Judiciară pentru 
transmiterea informațiilor despre magistrați, instituții și hotărâri luate în dosarele ce vizează lucrările 
Inspecției Judiciare și preluarea informațiilor de interes din lucrările de inspecție. 

ECRIS Inspecția Judiciara 

Aplicația gestionează fluxurile de lucru și dosarele din cadrul Inspecției Judiciare. Prima versiune a acestei 
aplicații a fost dezvoltată în cadrul proiectului SIPOCA 55. Spre deosebire de celelalte aplicații din sistemul 
ECRIS, această aplicație nu va fi rescrisă, ci extinsă conform cerințelor de extindere.   

ECRIS DNP 

Aplicația gestionează dosarele de probațiune privind evaluarea inculpaților, supravegherea respectării 
măsurilor și executarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanelor supravegheate față de care instanța a 
dispus: amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea 
condiționată sau executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul 
comunității.  

ECRIS Registrul ONG 

Aplicația ține o evidență centralizată a persoanelor juridice fără scop patrimonial și a beneficiarilor reali 
ai acestora, totodată oferind instrumente de verificare disponibilitate a denumirilor, respectiv rezervare 
la cerere.  

IMPORTANT: Aplicația ECRIS Registrul ONG NU face parte din scopul dezvoltării și va fi implementată 
în cadrul unui proiect distinct.  

 

2.5. Sisteme suport 

Portal comunitate 

Portalul de comunitate va oferi un spațiu virtual pentru colaborarea dintre profesioniștii din sistemul 
justiției. Portalul va oferi cel puțin o zonă de articole, zonă de anunțuri și o zonă de colaborare tip forum. 
Portalul va fi segmentat în funcție de nevoile instituționale, spre exemplu ar putea fi configurat să conțină 
o zonă comună pentru specialiștii IT din Instanțe, parchete, ministerul justiției și celelalte instituții sau 
zone separate pentru fiecare instituție.  

Sistem suport și KB 

Sistemul de suport va oferi funcționalitățile tipice unui sistem de suport, printre care: management 
incidente, multi-agent,  suport comunicare multi-canal (email, telefon, sms etc), evidenta SLA, statistici 
suport, șamd. Sistemul de suport va fi folosit în comun de instituțiile sistemului de justiție, dar fiecare 
instituție va avea o secțiune separată precum și personal dedicat alocat sistemului de suport.  

O funcționalitate importanta a sistemului de suport este aceea de Knowledge Base. în zona de knowledge 
base (baza de date de cunoștințe) vor fi acumulate toate materialele de suport și documentele relevante 
pentru suportul sistemului. Spre exemplu, pentru problemele frecvente pentru care utilizatorii solicita 
suport, personalul de suport va dezvolta în timp materiale reutilizabile (ex: procedura de înregistrare a 
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unui cont nou), astfel încât efortul personalului de suport sa fie eficientizat. Zona de knowledge base va fi 
disponibila direct utilizatorilor în cadrul portalului de comunitate (self service).  

Infrastructura DevOps 

Acest sistem ca conține ansamblul aplicațiilor și instrumentelor necesare pentru a susține ciclul de viață 
al aplicațiilor software: mediile de dezvoltare, testare și acceptanță, instrumentele de dezvoltare, sistemul 
de control al codului sursa (source control), sistemele de testare automata, sistemele de continuous 
delivery șamd.  

Sistem de management al infrastructurii 

Sistemul va asigura monitorizarea și managementul centralizat al infrastructurii cuprinzând 
echipamentele hardware, tehnologia de virtualizare, sistemele software instalate (COTS), comunicațiile și 
aplicațiile instalate.  

 

3. Documentarea Cerințelor sistemului ECRIS 
 

Cerintele sistemului ECRIS au fost elaborate in cadrul proiectul SIPOCA 55, proiect care s-a derulat în două 
faze. O primă fază în care au fost colectate si documentate cerințele de business de nivel inalt, precum si 
fluxurile principale de lucru. În cea de-a doua faza au fost detaliate cerintele functionale, cerintele non-
funcționale, cerințele de securitate, arhitectura sistemului, precum și celelalte documente anexate. Astfel, 
documentele de cerințe sunt structurate in urmatoarele categorii, astfel: 

- L1.1 Glosar de termeni specifici activității sistemului judiciar 
o Notă: Acest livrabil nu face obiectul actualei etape de Consultare de Piață 

- L1.2 Elemente de context, cerinte de business si functionalitati 
Aceste cerinte sunt grupate in seturi distincte de documente grupate pe institutiile beneficiare. 
Aceste cerinte au rezultate in urma unei faze initiale de analiza; 

o Notă: Aceste livrabile nu fac obiectul actualei etape de Consultare de Piață 
- L1.3 Documentatie AS-IS  

Un set de documente care detaliaza functionalitatatile si diagramele tehnice ale aplicatiilor 
folosite in sistemul de justitie, respectiv ECRIS Instante, ECRIS Parchete, SAE/HiStore si aplicațiile 
din cadrul DNA; 

o Notă: Aceste livrabile nu fac obiectul actualei etape de Consultare de Piață 
 

- L2 Specificatii software  
Un set de documente care detaliază cerintele functionale ale aplicatiilor din sistemul ECRIS. Aceste 
documente sunt grupate pe aplicații/instituții. Cerintele functionale au fost detaliate in a doua 
faza a proiectului de analiza; 

o Notă: Aceste livrabile nu fac obiectul actualei etape de Consultare de Piață cu doua 
excepţii (doar ca documente suport) 

▪ L2 – Rapoarte - Specificații funcționale  
▪ L2 - Parchete - Rapoarte 

 
- L2.2.1 Cerinte non functionale ale sistemului 
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Cerințe tehnice și non funcționale aplicabile tuturor aplicatiilor din sistemul ECRIS; 
- L2.3 Arhitectura tehnica 

Document care adresează arhitectura tehnică a aplicațiilor din sistemul ECRIS. Documentul de 
arhitectură tehnică oferă de asemenea și o perspectivă de ansamblu a întregului sistem ECRIS. 
Documentul de arhitectură este aplicabil tuturor aplicațiilor din sistemul ECRIS; 

- L3.1 Specificaţiile de securitate  
Detaliază cerințele de securitate si este de asemenea aplicabil tuturor aplicațiilor din sistemul 
ECRIS; 

- L4.3 Plan de formare 
Detaliază cerințele privind instruirea utilizatorilor și a personalului din sistemul de justitie; 

o Notă: Acest livrabil nu face obiectul actualei etape de Consultare de Piață 
 
 

Toate aceste documente formeaza ansamblul de cerințe pentru sistemul ECRIS și descriu sistemul din 
perspective diferite. Fiecare document este prefixat cu codul categoriei din care face parte (spre exemplu: 
L1.2-Instante-Diagrame de proces este un document ce apartine livrabilului 1.2 – Elemente de context). 
În multe cazuri documentele de cerințe sunt însoțite de anexe care pot conține diagrame, machete de 
documente sau alte informații relevante.  

 

 

Cerințele tehnice generale sunt documentate în documentele din categoriile: 

• L2.2.1 Cerinte non funcționale,  

• L2.3 Arhitectura tehnică,  

• L3.1 Cerințe securitate.  

Pentru înțelegerea acestora este recomandată parcurgerea documentelor în ordinea L2.3, L2.2.1 și L3.1. 

Notă: Cerințe tehnice specifice aditionale ( ca elemente suport) sunt documentate în categoriile: 

• L2.4 Specificatii tehnice ale componentelor hardware si software (capitolul 3 si 4) 

• L2 – Rapoarte - Specificații funcționale  

• L2 - Parchete - Rapoarte 
 

 

 

 


