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1 Introducere 

1.1 Scopul documentului 

Acest document conține descrierea cerințelor de implementare pentru viitoare platformă de 
administrare a interacțiunilor din sistemul de justiție, ECRIS. 

Prezentul document descrie cerințele specifice atât instanțelor cât și parchetelor și se 
adresează tuturor reprezentanților desemnați de Ministerului Justiției, implicați în proiectul ECRIS 
SIPOCA 55. 

1.2 Descrierea cerinței de schimbare 

Proiectul are ca obiectiv principal definirea cerințelor pentru implementarea unei platforme de 
gestiune a dosarelor și lucrărilor din justiție, care va permite magistraților să gestioneze dosarele și 
lucrările în mod electronic pentru ușurarea proceselor de lucru și optimizarea unor acțiuni repetitive. 
De asemenea, se urmărește crearea unei platforme prin care să se poată urmări mai ușor activitatea 
în instanțe și parchete, pentru o mai bună alocare și gestionare a resurselor. 

2 Principalele cerințe ale sistemului  

2.1 Cerințe non-funcționale specifice instituției 

Cerințele non-funcționale specifice instanțelor includ cerințe legate de performanță, 
securitate sau fiabilitate și descriu constrângeri specifice de implementare aferente sistemului. 

2.1.1 ACT.Actualizarea software 

2.1.1.1 Versionarea sistemului 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziția administratorilor și utilizatorilor mecanisme de 
versionare a componentelor acestuia (ex: aplicație web, bază de date, module DLL, etc).  

Versionarea va respecta principiile versionării semantice (MAJOR.MINOR.PATCH) disponibile 
pe https://semver.org/ pentru fiecare componentă. 

https://semver.org/
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- MAJOR – o versiune care include modificări incompatibile cu versiunea anterioară 
- MINOR – o versiune care aduce funcționalități noi, dar este compatibilă cu 

versiunea anterioară 
- PATCH – o versiune creată atunci când se rezolvă un defect software 

Un registru complet ar fiecărei versiuni, cu modificările aferente va fi disponibil pentru fiecare 
componentă și va putea fi consultat de administratorii desemnați ai sistemului. 

2.1.1.2 Strategie publicare actualizări 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.2 

• Descriere generală 

Software-ul dezvoltat în cadrul implementării va avea o strategie de publicare a actualizărilor 
software, în funcție de defectele identificate, folosind mecanisme de tipul CI/CD (Continuous 
Integration / Continuous Delivery). 

Strategia de actualizare va include informații cel puțin despre: 

- Politicile de publicare pentru versiuni majore 
- Politicile de publicare pentru versiuni minore 
- Politicile de publicare pentru patch / hotfix 
- Ferestre de mentenanță (în cazul în care sunt necesare) 

2.1.1.3 Validarea de securitate a actualizărilor software înainte de publicare 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită scanarea automată de vulnerabilități cunoscute și de bune practici 
de programare a versiunilor propuse spre actualizare, înainte ca acestea să fie publicate către 
utilizatori. 

Sistemul va permite blocarea publicării versiunii în cazul în care sunt identificate defecțiuni de 
programare sau vulnerabilități de natură să afecteze buna funcționare a sistemului. 

2.1.1.4 Distribuirea actualizărilor sistemului 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul va putea fi actualizat automat folosind mecanisme automate de distribuire a patch-
urilor bazate pe instrumente software de tipul Release Management (Continuous Delivery). 
Distribuirea de patch-uri se va face folosind sisteme de transfer a datelor prin mecanisme care permit 
transferul prin conexiuni cu conectivitate limitată (cu intermitențe). 

Mecanismul de distribuție a actualizărilor trebuie să permită reluarea transmisiei în cazul unor 
întreruperi și verificarea conținutului transmis pentru integritate. 
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2.1.1.5 Distribuirea de actualizări în inele 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.5 

• Descriere generală 

Sistemul va trebui să permită distribuirea graduală a actualizărilor și versiunilor noi ale fiecărei 
aplicație a sistemului într-un mecanism de tip inele, prin care să se permită distribuirea inițială către 
un număr limitat de utilizatori și pe măsură ce încrederea în versiunea respectivă crește (prin utilizare 
lipsită de probleme), aplicația să fie distribuită unor numere din ce în ce mai mari de utilizatori. 

Sistemul va permite asocierea nodurilor sistemului la diferite grupuri (inele) și distribuirea în 
mod controlat și automatizat către acestea. Administratorii vor avea posibilitatea de a administra 
asocierea fiecărui nod la grupul de distribuție. 

2.1.1.6 Aprobarea înainte de distribuția către un nou grup 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.6 

• Descriere generală 

Sistemul va trebui să permită blocarea distribuirii de actualizări către grupuri noi de utilizatori, 
până la aprobarea de către unul sau mai mulți utilizatori desemnați în acest scop. Sistemul va permite 
definirea de utilizatori sau grupuri de utilizatori cu drepturi de aprobare, pentru fiecare inel de 
distribuție. 

2.1.1.7 Revenire în caz de probleme 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.7 

• Descriere generală 

Sistemul va trebui să permită revenirea la o versiune minoră anterioară, în cazul în care sunt 
identificate probleme în cadrul utilizării versiunii curente. Sistemul va permite revenirea la cel puțin 
două versiuni anterioare, folosind mecanisme de tipul Release Management (Continuous Delivery). 

Revenirea la o versiune anterioară nu trebuie să afecteze datele introduse în sistem (din punct 
de vedere corectitudine, completitudine). 

2.1.1.8 Semnare electronică a actualizărilor sistemului 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.8 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziție mecanisme de verificare a integrității codului care va fi 
folosit pentru actualizarea sistemului, prin semnarea digitală a binarelor publicate folosind certificate 
calificate, emise în acest scop. 

Sistemul nu va permite instalarea de actualizări care nu au semnătura electronică validă, astfel 
încât să fie protejat de modificări neautorizate. 
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2.1.1.9 Configurări specifice mediului 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.9 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită definirea de setări specifice mediului, care vor fi stocate în mod 
securizat la nivelul sistemului de gestiune a actualizărilor software. Aceste configurări vor putea fi 
aplicate în mod automat la distribuirea unei actualizări către acel mediu. 

2.1.1.10 Planificarea actualizărilor componentelor COTS    

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.10 

• Descriere generală 

Pentru componentele COTS, calendarul și tipul de conținut al actualizărilor (actualizări de 
securitate, actualizări de funcționalitate, etc) va fi prezentat în avans beneficiarului. Datele și 
necesitatea actualizărilor se vor stabili în funcție de fiecare pachet propus pentru actualizare, dar și de 
politicile de IT ale MJ.  

2.1.1.11 Matricea de compatibilitate a componentelor COTS    

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.11 

• Descriere generală 

La darea in folosință a sistemului, beneficiarul va primi o matrice de compatibilitate a 
versiunilor între diversele componente comerciale folosite (ex: Sistem de operare, Motor de baze de 
date, browser etc) care va include și perioada pentru care producătorul oferă suport pentru versiunea 
respectivă de produs software.  

2.1.1.12 Interoperabilitatea cu versiuni anterioare 

• Cod: L2.2.1.A.ACT.CNF.12 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită funcționarea în paralel a cel puțin 3 versiuni ale sistemului 
(versiunea curentă și două versiuni minore anterioare) pentru a permite mecanismele de distribuire 
progresivă a aplicației (folosind inele). Aplicațiile vor trebui să permită schimbul de date prin 
interfețele standard între versiunile aplicației, folosind mecanisme de versionare API acolo unde este 
necesar. 
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2.1.2 SEC.Securitate 

2.1.2.1 Securizarea accesului în aplicație (autentificare) 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor accesul la aplicație într-un mod securizat 
utilizând mai multe mecanisme de verificare a identității utilizatorilor, cum ar fi: 

- Cont de utilizator și parolă (dintr-un sistem centralizat de management al identității, ex: 
Active Directory sau similar) 

- Certificate utilizator 
- Validare OTP prin SMS 

Accesul în aplicație nu trebuie permis utilizatorilor care nu sunt autentificați (conform unui 
mecanism de mai sus).  

2.1.2.2 Securizarea accesului la modulele aplicației (autorizare) 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor accesul la diverse module ale aplicației pe 
baza drepturilor de acces descrise in profilul utilizatorului.  

Administratorii vor avea posibilitatea de a defini roluri multiple de securitate, la nivel de ecran, 
la nivel de componentă logică (ex: dosar / lucrare) și la nivel de operație efectuată (citire, scriere, 
modificare, ștergere). 

Utilizatorii vor putea fi asociați la rolurile definite la nivelul fiecărei componente a sistemului 
și vor primi drepturi în aplicație în funcție de acestea. 

2.1.2.3 Securizarea accesului utilizatorilor la modulele necesare (least privilege) 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor accesul doar la acele module / resurse / 
componente software de care au neapărată nevoie, pentru desfășurarea activităților curente.  

Sistemul trebuie să permită blocarea accesului la componentele la care un utilizator nu a fost 
autorizat de către administrator și logarea informațiilor aferente (cine a încercat să acceseze și ce, de 
pe ce stație, etc.). 
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2.1.2.4 Securizarea accesului aplicației la componentele sistemului de operare 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziția administratorilor mecanisme prin care aplicația să poată 
fi folosită folosind un set minimal de permisiuni de acces la nivelul sistemului de operare și a 
infrastructurii de aplicație.  

Utilizarea aplicației va trebui să fie posibilă și fără conturi cu drepturi administrative asupra 
sistemului de operare (ex: local administrator, domain administrator, etc). 

2.1.2.5 Securizarea sesiunilor prin stabilirea unui timp de expirare (time-out) 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.5 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor un mecanism de deconectare a sesiunilor 
inactive după expirarea unui interval de timp prestabilit. Utilizatorii vor trebui să își reconfirme 
identitatea prin mecanismele de autentificare specifice sistemului. 

Perioada de inactivitate va putea fi definită de către administratorii instituțiilor utilizatoare, în 
limitele definite de la nivelul central al sistemului. 

2.1.2.6 Securizarea datelor prin criptarea dublă 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.6 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere mecanisme prin care să se permită criptarea și securizarea la mai 
multe niveluri ale sistemului: 

- Datele stocate 
- Datele care circulă pe rețea 
- Configurări specifice aplicației (utilizatori, parole de acces, chei de acces) 

Fiecare mecanism de protecție va fi securizat prin chei și protocoale distincte. Modificarea lor 
nu va putea fi posibilă decât de către administratorii desemnați.  

Pentru protecția datelor se vor folosi și următoarele mecanisme: 

- IEEE 802.1AE Media Access Control Security (criptare a comunicației la nivel de rețea) 
- Hardware Security Module (HSM) (gestiune controlată a cheilor de criptare) 

2.1.2.7 Securizarea datelor în tranzit 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.7 

• Descriere generală 
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Sistemul trebuie să ofere, într-un mod transparent pentru utilizator, protecția datelor 
schimbate între diferitele părți ale sistemului (stații de lucru, servere de aplicație, servere de baze de 
date, diferite module ale aplicației, etc). Pentru criptarea datelor transferate prin rețele se va folosi 
minim protocolul TLS 1.2 sau similar (ex: IPSec). 

Sistemul va permite utilizarea tehnologiilor de tip VPN (ex: comunicarea între diferitele 
instituții) ca mecanism suplimentar de securitate a datelor transmise. 

2.1.2.8 Securizarea datelor stocate 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.8 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere, într-un mod transparent pentru utilizator, protecția datelor digitale 
stocate de aplicație, atât cele stocate la nivelul bazelor de date, cât și al documentelor din sistemul de 
gestiune documente electronice, folosind mecanisme de protecție specifice fiecărei platforme în parte 
și includ: 

- Criptare la nivelul discului fizic pe care sunt stocate datele 
- Criptare la nivelul bazei de date 
- Criptare la nivelul sistemului de fișiere 

Un utilizator (administrator) care accesează baza de date sau sistemul de gestiune al 
documentelor direct, nu ar trebui să poată vedea datele în clar, decât prin mecanisme specifice 
aplicației (cu accesul controlat prin permisiuni și jurnalizat). 

2.1.2.9 Securizarea configurărilor specifice aplicației 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.9 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de a securiza toate configurările specifice aplicației 
stocate la nivel de fișier (web.config, app.config, etc) prin mecanisme care să nu permită citirea lor în 
clar de către administratorii de sistem. 

Configurările care vor fi criptate includ: 

- Conturi de utilizator și parole 
- Chei de acces la diversele resurse ale aplicației 
- String-uri de conectare  (ex: la baza de date) 
- Configurări specifice aplicației care sunt stocate la nivel de fișier de configurare 

Accesul la configurări ar trebui să fie controlat prin mecanismul de distribuire software și 
securizat doar la nivelul contului aplicativ specific (ex: prin certificate de tip machine key). 
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2.1.2.10 Securizarea configurărilor aplicației prin acces de pe stație 
controlată 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.10 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere posibilitatea de a efectua modificări asupra configurației (inclusiv 
distribuirea de actualizări) doar de pe o stație dedicată, care va fi specifică sistemului ECRIS. 

Accesul administratorilor la acea stație de lucru va fi securizat și monitorizat; orice operație va 
fi jurnalizată, astfel încât să poată să fie auditate toate operațiile efectuate de administratori. 

2.1.2.11 Securizarea prin dezactivarea de protocoale și mecanisme de 
criptare depășite tehnologic 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.11 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere posibilitatea administratorilor de a dezactiva în mod automat 
protocoale de securitate și mecanisme de criptare care sunt considerate de industria IT ca nesigure 
(ex: SSL3, TLS 1.0, TLS 1.1, MD5, 3DES), pentru a proteja sistemele de atacuri care vizează mecanismele 
mai vechi de securizare a conexiunii. 

2.1.2.12 Securizarea datelor prin mecanisme de validare a câmpurilor 
completate 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.12 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere mecanisme de verificare a conținutului introdus de utilizatori care 
să detecteze și să elimine orice formă de cod executabil sau interpretabil, astfel încât să se asigure 
securitatea sistemului la atacuri prin injectarea de cod în câmpuri care mai apoi să fie executat la 
nivelul sistemului de operare, server de bază de date sau de aplicație. 

2.1.2.13 Securizarea accesului la date pe rânduri  

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.13 

• Descriere generală 

Sistemul va permite accesul la date pe baza rolului configurat în aplicație. Accesul la date va 
aplica un mecanism de filtrare a rândurilor de date returnate utilizatorului, pentru a asigura 
securitatea la nivel de obiecte specifice aplicației (ex: dosare / lucrări). 

Utilizatorii care nu au acces la un anumit dosar / lucrare nu o vor vedea deloc în aplicație (nici 
în liste, nici în căutări). 
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2.1.2.14 Securizarea accesului la date prin API  

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.14 

• Descriere generală 

Sistemul va permite accesul securizat la date prin API, astfel încât să se respecte mecanismele 
de autorizare specifice implementate în aplicație. Un utilizator nu va avea acces la date prin API mai 
mult decât este definit la nivelul rolului de securitate. 

2.1.2.15 Securizarea accesului la nivel de rețea 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.15 

• Descriere generală 

Sistemul va permite accesul controlat la nivel de rețea prin mecanisme de tipul: 

- Firewall intern 
- Firewall extern 
- Web Application Firewall 

Accesul va fi oferit pe fiecare segment de rețea doar acelor utilizatori / servicii care necesită 
acces pentru buna funcționare a sistemului, în rest, orice altă comunicație (port, protocol, etc) vor fi 
dezactivate. 

2.1.2.16 Gestiunea centralizată a certificatelor de criptare 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.16 

• Descriere generală 

Sistemul va permite gestionarea centralizată a certificatelor de securitate aferente sistemului, 
folosind mecanisme specifice: 

- Autoritate de certificare (CA) 
- Liste de certificate revocate 
- Perioade configurabile pentru fiecare (tip de) certificat 

Sistemul va permite rotirea periodică a certificatelor în mod centralizat, astfel încât 
administratorii să nu poată obține acces la cheile private de decriptare aferente certificatelor. 

Actualizarea și distribuirea de certificate către mașinile destinație se va face în mod automat 
prin mecanisme programabile (ex: script). 

2.1.2.17 Securitatea librăriilor utilizate în cadrul aplicației 

• Cod: L2.2.1.A.SEC.CNF.17 

• Descriere generală 
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În cazul utilizării de librării dezvoltate extern pentru aplicațiile din cadrul sistemului ECRIS, se 
va ține cont de versiunile folosite, astfel încât să se evite: 

- Utilizarea de librării învechite, care nu mai corespund realităților de securitate 
- Utilizarea de librării care au vulnerabilități cunoscute și a căror utilizare nu este 

recomandată 

Toate librăriile utilizate, împreună cu codul dezvoltat vor fi scanate de vulnerabilități folosind 
mecanisme de analiză a codului sursă și identificare de vulnerabilități de securitate. 

2.1.3 MON.Monitorizare și jurnalizare 

2.1.3.1 Gestionare centralizată a elementelor monitorizate 

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să pună la dispoziție administratorilor mecanisme de vizualizare a 
elementelor monitorizate, a stării lor (healthy, degraded, etc) într-un format grafic, ușor de urmărit, 
astfel încât să poată fi identificate elementele care sunt cu probleme. 

Sistemul va pune la dispoziția utilizatorilor mecanisme de codificare prin culori a stărilor 
diferitelor elemente monitorizate, astfel încât să fie ușor identificabile cele cu probleme. 

2.1.3.2 Monitorizare echipamente de calcul 

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere instrumente de monitorizare pentru sistemele de operare propuse, 
care să includă cel puțin: 

- Monitorizarea disponibilității sistemului 
- Monitorizarea încărcării la nivelul procesorului 
- Monitorizarea încărcării la nivelul memoriei 
- Monitorizarea încărcării la nivelul spațiului pe disc 
- Monitorizarea aplicării de actualizări 
- Evenimente neprevăzute (ex: repornire, blocare) 
- Contori de performanță la nivelul sistemului 
- Erori la nivelul sistemului de operare 

2.1.3.3 Monitorizare la nivel de rețea 

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.3 

• Descriere generală 
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Sistemul trebuie să ofere instrumente de monitorizare pentru parametrii de configurare ai 
rețelei, la nivel de noduri și echipamente de rețea, cel puțin pentru: 

- Starea, disponibilitatea și performanța echipamentelor de rețea 
- Lățimea de bandă disponibilă între diferite segmente 
- Clasificarea traficului pe rețea după destinație și conținut 
- Activități suspecte la nivel de rețea (acces neautorizat, atacuri) 

2.1.3.4 Monitorizare aplicație  

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere instrumente de monitorizare pentru aplicațiile dezvoltate, atât la 
nivel de server de aplicație (web server) dar și la nivel de procese specifice aplicației. 

Sistemul de monitorizare va permite monitorizarea parametrilor specifici aplicației, care 
includ: 

- Monitorizarea punctelor expuse via HTTPS (Endpoint monitoring) 
- Monitorizarea timpilor de încărcare pentru paginile web 
- Monitorizarea certificatelor SSL/TLS pentru expirare 
- Monitorizarea serverului de aplicație (disponibilitate, erori) 

2.1.3.5 Monitorizare baze de date 

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.5 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere instrumente de monitorizare pentru parametrii de la nivelul bazei 
de date și includ: 

- Capacitatea de stocare a bazei de date 
- Volumele de tranzacții procesate concurent 
- Performanța interogărilor pe baza de date 
- Conflictele de tip deadlock apărute 

2.1.3.6 Monitorizare utilizatori 

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.6 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere instrumente de monitorizare a activităților utilizatorilor, inspectând 
informațiile jurnalizate despre activitatea utilizatorului și alte informații disponibile și identificând 
șabloane referitoare la activitate suspectă (ex: încercarea de a accesa sistemul din afara rețelei, de pe 
mai multe stații în paralel). 
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Astfel de activități suspecte vor fi raportate administratorilor pentru a putea identifica 
eventualele vulnerabilități în interiorul organizației (ex: utilizatori care urmăresc preluarea sau 
modificarea neautorizată de date). 

2.1.3.7 Mecanisme de alertare a administratorilor 

• Cod  L2.2.1.A.MON.CNF.7 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere posibilitatea administratorilor de a defini alerte în cazul în care se 
îndeplinesc anumite criterii (ex: încărcarea discului depășește 90% și poate deveni o problemă). 
Administratorii vor avea posibilitatea de a seta mai multe astfel de tipuri de notificări, în funcție de 
necesități. 

Notificările vor fi transmise prin email sau vor fi disponibile în interfața de administrare a 
uneltei de monitorizare pentru consultare. 

2.1.4 AUD.Audit 

2.1.4.1 Jurnalizare activități 

• Cod  L2.2.1.A.AUD.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să asigure jurnalizarea tuturor activităților unui utilizator: 

- Acces în sistem 
- Schimbare parolă / detalii personale 
- Consultare date 
- Adăugare de date noi în sistem 
- Modificarea datelor existente în sistem 
- Ștergerea datelor existente în sistem 

Sistemul va înregistra utilizatorul care a făcut modificarea, valoarea anterioară modificării, 
valoarea modificată, ce informații au fost consultate, de pe ce stație / IP, data și ora consultării / 
modificării. 

Administratorii vor avea la dispoziție mecanisme de consultare raportare a acțiunilor 
jurnalizate prin care să poată identifica cu ușurință informațiile relevante (ex: la un control tematic al 
Inspecției Judiciare). 

2.1.4.2 Jurnalizare erori aplicație 

• Cod  L2.2.1.A.AUD.CNF.2 

• Descriere generală 
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Sistemul trebuie să ofere capabilități de jurnalizare a erorilor de aplicație, în funcție de 
severitatea acestora. Nivelul la care se face jurnalizarea va fi configurabil și se va putea face la unul 
din următoarele nivele de severitate: fatal, erori, alerte, debug, informativ, descriptiv. 

Erorile vor înregistra, pe lângă mesajul specific de eroare și modulul (componenta software) 
care a generat eroarea, pe ce sistem a fost generată, ce utilizator era logat, data și ora aferente. 

Sistemul va permite administratorilor consultarea informațiilor disponibile referitoarea la 
erorile generate de aplicație, cu posibilități de filtrare, căutare, etc. 

2.1.4.3 Detaliere erori de aplicație 

• Cod  L2.2.1.A.AUD.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să ofere capabilități de detaliere a erorilor de aplicație cu mesaje de eroare 
descriptive care sa conțină minim : stare endpoint serviciu, proces apelant, timp de răspuns, 
momentul înregistrării etc.  

Înregistrările de jurnalizare trebuie să conțină minimum detalii despre  

- ID-ul Sesiunii la care se referă mesajul  
- ID-ul modulului/aplicației care a generat mesajul 
- ID-ul utilizatorului logat in momentul generării mesajului 
- ID-ul mesajului generat 
- Severitatea mesajului 
- Data și ora la care a fost generat mesajul in format YYYY-MM-DD HH-MM-SS 

2.1.5 LOC.Localizare 

2.1.5.1 Utilizarea caracterelor românești 

• Cod  L2.2.1.A.LOC.CNF.1 

• Descriere generală 

 

Sistemul trebuie să asigure implementarea suportului Unicode la nivelul întregii aplicații (web, 
baze de date, etc) pentru a putea accepta introducerea tuturor caracterelor specifice limbii române 
(diacritice). 

Caracterele românești vor respecta standard-ul ISO 639-1:RO de codificare a limbii române cu 
caractere latinice.  

2.1.5.2 Interfața grafică trebuie să fie în limba română 

• Cod  L2.2.1.A.LOC.CNF.2 
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• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită afișarea interfeței cu utilizatorul în limba română, pentru o 
înțelegere facilă a utilizatorilor. 

2.1.5.3 Căutarea folosind caractere fără diacritice 

• Cod  L2.2.1.A.LOC.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită căutarea în toate câmpurile aferente, fără să fie condiționată de 
scrierea cu diacritice (ex: la căutarea cu ”s” să fie returnate și rezultatele cu ”ș”).  

 

2.1.6 ACC.Accesibilitate 

2.1.6.1 Experiență de utilizator ergonomică și accesibilă 

• Cod  L2.2.1.A.ACC.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebui să propună o experiență utilizator cât mai ergonomică, bazată pe reducerea 
click-urilor, folosind un sistem de afișare unitar.  

Interfața utilizator va respecta principiile din documentul de arhitectură UI/UX și va fi cât mai 
ușor de înțeles / utilizat. Elementele grafice afișate pe ecran vor fi intuitive, oferind informațiile 
necesare înțelegerii rolului lor de către utilizatori. 

Sistemul trebuie să respecte standarde de accesibilitate aplicabile, cum ar fi: 

- Directiva Europeană 2016/2012 referitoare la accesibilitatea site-urilor web ale 
instituțiilor publice 

- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 

2.1.6.2 Accesibilitate pentru persoane cu dizabilități 

• Cod  L2.2.1.A.ACC.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să fie accesibil persoanelor cu dizabilități vizuale și persoanelor ce suferă de 
surdocecitate, în vederea asigurări accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la funcțiile oferite 
de această aplicație. Trebuie să se poată mări dimensiunea fontului, contrastul ecranului, navigarea 
prin aplicație fără ajutorul mausului (folosind tastatura). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=DE
https://www.w3.org/TR/WCAG20/
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2.1.6.3 Independența de locația fizică  

• Cod  L2.2.1.A.ACC.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebui să permită accesul indiferent de punctul fizic de acces, pe baza 
drepturilor/rolurilor stabilite la logarea în sistem. 

2.1.6.4 Optimizarea în funcție de dispozitiv  

• Cod  L2.2.1.A.ACC.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebui să optimizeze automat interfața (formatul elementelor, organizarea 
informației etc) în funcție de dispozitivul de pe care este accesată aplicația și rezoluția acestuia: PC, 
laptop, tabletă.  

2.1.6.5 Interfață utilizator optimizată pentru rezoluție minimă 

• Cod  L2.2.1.A.ACC.CNF.5 

• Descriere generală 

Sistemul trebui să ofere o experiență utilizator optimizată pentru o rezoluție minimă de 
1366×768 pixeli, pentru a permite utilizarea și pe dispozitivele existente în cadrul instituțiilor. 

 

2.1.7 COM.Compatibilitate 

2.1.7.1 Compatibilitatea cu versiunile de software de bază 

• Cod  L2.2.1.A.COM.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie dezvoltat folosind o tehnologie matură, care nu este la prima versiune, 
compatibilă cu versiunile propuse de sisteme de operare, de platforme de baze de date, pentru care 
producătorii oferă suport (cele mai recente la momentul punerii în funcțiune). 

Tehnologia folosită pentru dezvoltarea sistemului trebuie să fie suportată activ de producător 
(pentru tehnologiile proprietare) sau comunitate (pentru tehnologiile open-source) și să nu fie o 
tehnologie aflată la sfârșitul perioadei de utilizare (end-of-life).  

2.1.7.2 Compatibilitatea navigatoarelor web 

• Cod  L2.2.1.A.COM.CNF.2 
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• Descriere generală 

Sistemul trebuie dezvoltat folosind o tehnologie compatibilă cu versiunile curente de 
navigatoare web pentru care producătorii oferă suport (versiunile desktop și mobile aferente 
perioadei de 2 ani înainte de data punerii în funcțiune a sistemului), cel puțin pentru: 

- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Microsoft Edge 
- Apple Safari 

2.1.7.3 Compatibilitatea cu versiuni ulterioare 

• Cod  L2.2.1.A.COM.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie dezvoltat folosind o tehnologie care să permită in viitor migrarea pe 
platforme mai noi fără a limita alegerea producătorului. 

2.1.7.4 Compatibilitate utilitar de distribuire aplicații cu tipurile de sisteme de 
operare, baze de date și aplicații folosite 

• Cod  L2.2.1.A.COM.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să propună un sistem de distribuție a aplicațiilor și versiunilor de actualizare 
(DevOps) care să fie compatibil cu infrastructura software propusă (sisteme de operare, baze de date, 
platformă de dezvoltare) și să permită distribuirea de software pe platforma propusă. 

2.1.7.5 Compatibilitate API-uri cu tehnologii standard 

• Cod  L2.2.1.A.COM.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să expună interfețe programabile (API) care să adere la tehnologii standard, 
cum ar fi OData, ORDS, gRPC, REST, etc, pentru a permite o integrare facilă a componentelor 
sistemului. 

2.1.7.6 Catalog online API-uri cu tehnologii standard 

• Cod  L2.2.1.A.COM.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să expună un catalog online pentru toate interfețele programabile (API) 
expuse, cu descrierea funcționalităților și a metodelor expuse. Catalogul va include documentație în 
format standard (ex: Swagger) pentru fiecare metodă disponibilă din interfețele programabile. 
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2.1.8 DIS.Disponibilitate platformă 

2.1.8.1 Disponibilitate înaltă 

• Cod  L2.2.1.A.DIS.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie fie proiectat astfel încât să asigure continuitate în exploatare și în cazul unor 
evenimente neprevăzute, de natură a afecta buna funcționare a sistemului.  Sistemul trebuie aibă o 
arhitectură cu caracteristici de redundanță care să permită continuarea operării în caz de avarii non-
critice (defecțiuni hardware, software, de comunicații).   

2.1.8.2 Balansarea încărcării 

• Cod  L2.2.1.A.DIS.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită funcționarea optimă prin implementarea de soluții de 
balansare/redistribuire a proceselor aplicației, fără a întrerupe funcționarea normală a aplicației.   

2.1.8.3 Protejarea împotriva vulnerabilităților 

• Cod  L2.2.1.A.DIS.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să fie proiectat, hardware și software, astfel încât să nu existe puncte unice 
vulnerabile de tipul single point of failure (SPOF).   

2.1.9 SCA.Scalabilitate platformă 

2.1.9.1 Scalabilitate 

• Cod  L2.2.1.A.SCA.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să fie scalabil și să permită extinderea capacităților de stocare si procesare 
conform nevoilor ulterioare (scale-up, scale-out). Sistemul de stocare prevăzut trebuie să asigure 
extinderea capacității de stocare până la 5 PB de date. 
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2.1.10 BKP.Backup 

2.1.10.1 Realizarea de copii de siguranță 

• Cod  L2.2.1.A.BKP.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să gestioneze situațiile în care este necesară restaurarea datelor, în cazul 
unor coruperi sau defecțiuni la sistemul de stocare a datelor. Sistemul va avea la dispoziție un sistem 
de arhivare de tip WORM (Write Once Read Many) prin care va putea prelua informațiile care urmează 
a fi arhivate, cu software-ul specific realizării de copii de siguranță. 

2.1.10.2 Realizarea de copii de tip Back-up  

• Cod  L2.2.1.A.BKP.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită realizarea de copii a datelor de tip “back-up” folosind mai multe 
mecanisme specifice: backup full, diferențial cât și de log. 

2.1.10.3 Automatizarea procesului de realizare de copii de tip Back-up  

• Cod  L2.2.1.A.BKP.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită realizarea de copii a datelor de tip “back-up” cu echipamente 
specifice care permite realizarea copiilor de siguranță pe mai multe medii de stocare, fără a fi necesară 
intervenția administratorului de sistem pentru schimbarea mediului atunci când spațiul maxim de 
stocare al acesteia a fost atins. 

2.1.10.4 Retenția pe termen îndelungat a copiilor de siguranță 

• Cod  L2.2.1.A.BKP.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită retenția pe termen îndelungat a copiilor de siguranță realizate, 
pentru o perioadă de minim 30 de ani. 

2.1.11 REC.Recuperare în caz de dezastre 

2.1.11.1 Centru de recuperare în caz de dezastre 

• Cod  L2.2.1.A.REC.CNF.1 
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• Descriere generală 

Sistemul trebuie să includă proiectarea și operaționalizarea unui centru de recuperare în caz 
de dezastre, care să poată prelua funcționarea sistemului în situațiile în care funcționarea centrului de 
date principal este afectată (de orice factori, defecțiuni de echipamente, de alimentare sau 
comunicații). 

Sistemul trebuie să permită funcționarea în continuare folosind centrul de date de rezervă, 
pentru a asigura continuitatea în cazul unor probleme. 

2.1.11.2 Comutare manuală către centrul de dezastre 

• Cod  L2.2.1.A.REC.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită comutarea operațiunilor și redirecționarea utilizatorilor către 
centrul secundar de date în cazul defecțiunilor la centrul principal. Comutarea către centrul secundar 
se va face manual, de către administratorii desemnați, după ce se evaluează starea sistemului și 
impactul asupra disponibilității aplicației. 

Pentru a putea face comutarea între centrele de date, va fi nevoie de o procedură de aprobare 
prin care să se asigure că nu poate face nici un administrator singur această operație și că ea este 
controlată și administrată de către administratorii desemnați special de MJ în acest scop. 

Comutarea se va putea face programabil (ex: prin script de comutare) astfel încât serviciile să 
poată fi disponibile în centrul secundar și traficul de la utilizatori să fie redirecționat către acesta. În 
cazul comutării, direcția de replicare a datelor se va schimba (de la centrul de rezervă la cel principal, 
în măsura în care acesta permite preluarea de date). 

2.1.11.3 Comutare manuală către centrul principal 

• Cod  L2.2.1.A.REC.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să permită revenirea la centrul principal de date după remedierea 
problemelor care au dus la indisponibilizarea acestuia. Comutarea se va face manual de către 
administratorii desemnați, după verificarea stării echipamentelor din centrul principal și asigurarea 
replicării corecte a datelor între centrele de date. Comutarea se va putea face programabil (ex: prin 
script). 

Pentru a putea face comutarea între centrele de date, va fi nevoie de o procedură de aprobare 
prin care să se asigure că nu poate face nici un administrator singur această operație și că ea este 
controlată și administrată de către administratorii desemnați special de MJ în acest scop. 
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2.1.12 PER.Cerințe de performanță 

2.1.12.1 Concurența utilizatorilor interni 

• Cod  L2.2.1.A.PER.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să asigure un nivel de performanță susținută, chiar și în cazul unei concurențe 
susținute din partea utilizatorilor, fără degradarea vizibilă a performanței în utilizare. Sistemul trebuie 
să susțină un minim de 35 utilizatori interni / core de procesare, pentru fiecare tip de instanță. 

2.1.12.2 Concurența utilizatorilor externi 

• Cod  L2.2.1.A.PER.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să asigure un nivel de performanță susținută, chiar și în cazul unei concurențe 
susținute din partea utilizatorilor, fără degradarea vizibilă a performanței în utilizare. Sistemul trebuie 
să susțină un minim de 350 utilizatori externi / core de procesare, pentru fiecare tip de instanță. 

 

2.1.12.3 Timpi de răspuns ai aplicației 

• Cod  L2.2.1.A.PER.CNF.3 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să asigure un timp de răspuns maxim de 6-8 secunde atunci când este accesat 
pe o conexiune LAN (în rețeaua instituției) și maxim 10-12 secunde pe o conexiune WAN / 4G din 
exterior. 

 

2.1.12.4 Compresie a datelor în tranzit 

• Cod  L2.2.1.A.PER.CNF.4 

• Descriere generală 

Sistemul trebuie să asigure utilizarea compresiei HTTP pentru toate cererile, pentru a asigura 
un timp de răspuns cât mai scăzut. 
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2.1.13 VOL.Informații volumetrice 

2.1.13.1 Gestiunea volumelor de date aferente instituțiilor 

• Cod  L2.2.1.A.VOL.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul propus trebuie să permită gestiunea cu succes a informațiilor aferente instituțiilor 
(număr de dosare, număr personal angajat), fără degradarea performanței. 

Informațiile volumetrice referitoare la: 

- Număr de dosare pentru fiecare instituție 
- Personal dedicat în fiecare instituție (pe funcții: judecători, procurori, grefieri, etc) 

sunt disponibile în cadrul portalului, la adresa Documente\ECRIS\Livrabile\2.2.1 Cerinte 
NF\Info Volum.  

 

2.1.14 MIG.Migrare de date 

2.1.14.1 Migrare de date din sistemele existente 

• Cod  L2.2.1.A.MIG.CNF.1 

• Descriere generală 

Sistemul propus trebuie să permită migrarea datelor din versiunile existente ale aplicațiilor 
rescrise (folosite în prezent în cadrul instituțiilor). Datele migrate vor fi verificate pentru consistență 
și corectitudine pentru a asigura o bună replicare a acestora. Acolo unde se vor întâlni probleme / 
conflicte în migrarea anumitor date, o soluție va fi propusă beneficiarului, care va fi responsabil pentru 
decizia finală referitoare la modalitatea de migrare a datelor. 

2.1.14.2 Coexistență cu sistemele actuale 

• Cod  L2.2.1.A.MIG.CNF.2 

• Descriere generală 

Sistemul propus trebuie să permită lucrul în paralel cu sistemele actuale până la migrarea 
întregii arhitecturi pe noua platformă. Acest lucru este necesar deoarece complexitatea aplicațiilor și 
sistemelor aflate în scop pentru modernizare duce la necesitatea unei perioade de suprapunere, în 
care vor rula în paralel atât versiuni noi ale aplicației, cât și cele existente (în alte instituții sau până la 
migrarea completă și punerea în funcțiune a noii platforme în cadrul unei instituții). 
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2.1.15 DOC.Documentație aferentă sistemului 

2.1.15.1 Documentație AS-BUILT 

• Cod  L2.2.1.A.DOC.CNF.1 

• Descriere generală 

Furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului o documentație actualizată care să 
reflecte modul în care a fost construit sistemul, luând în calcul toate modificările survenite în cadrul 
implementării (din varii motive). 

2.1.15.2 Documentație de utilizare 

• Cod  L2.2.1.A.DOC.CNF.2 

• Descriere generală 

Furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului documentație de utilizare (manuale și 
ghiduri specifice de utilizare) pentru fiecare componentă aplicativă din cadrul sistemului (componente 
software dezvoltate pentru sistemul informatic). Documentația de utilizare va identifica fiecare rol și 
va identifica instrumentele și funcționalitățile disponibile și aplicabile pentru fiecare rol în parte. 

Manualele vor fi disponibile în format electronic și vor forma baza cursurilor de utilizare 
pentru fiecare rol în parte. 

2.1.15.3 Documentație de administrare 

• Cod  L2.2.1.A.DOC.CNF.3 

• Descriere generală 

Furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului documentație de administrare (manuale 
și ghiduri specifice de administrare), necesare unei bune administrări a sistemului. 

Fiecare componentă care face parte din mecanismele de administrare va fi descrisă și 
explicată, astfel încât sistemul să fie înțeles de către administratorii desemnați din partea 
beneficiarului. 

Manualele vor fi disponibile în format electronic și vor forma baza cursurilor de utilizare 
pentru fiecare rol în parte. 

2.1.15.4 Documentarea codului sursă 

• Cod  L2.2.1.A.DOC.CNF.4 

• Descriere generală 
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Furnizorul trebuie să pună la dispoziția beneficiarului documentație aferentă codului sursă, 
pentru fiecare modul și componentă a aplicațiilor dezvoltate. Documentația va fi în limbile română 
sau engleză, în mod unitar pentru tot codul și va fi disponibilă pentru fiecare metodă dezvoltată. 

2.1.15.5 Bune practici în dezvoltarea aplicației 

• Cod  L2.2.1.A.DOC.CNF.5 

• Descriere generală 

Furnizorul trebuie să asigure dezvoltarea codului folosind o metodologie de dezvoltare 
cunoscută și acceptată de industrie, pusă la dispoziția beneficiarului. 

În cadrul dezvoltării aplicației se vor lua în considerare cel puțin: 

- Denumire unitară fișiere aferente aplicației 
- Denumire unitară și descriptivă a variabilelor folosite 
- Organizarea concisă a codului și simplitatea în înțelegere 
- Eficiența algoritmilor utilizați 
- Fiabilitate și ușurință în menținere / dezvoltare ulterioară 
- Mecanisme de testare unitară a codului (unit test) 

2.1.16 SUP.Suport și garanție 

2.1.16.1 Garanție de 2 ani de la darea în exploatare 

• Cod  L2.2.1.A.SUP.CNF.1 

• Descriere generală 

Furnizorul trebuie să includă în oferta tehnică servicii de garanție ale întregului sistem pe o 
perioadă de 24 luni de la punerea în funcțiune a acestuia. În toată această perioadă, furnizorul va 
asigura remedierea oricărei deficiențe identificate în exploatare, pe cheltuiala acestuia. 

2.1.16.2 Suport tehnic de 5 ani de la darea în exploatare pentru 
componentele hardware și software 

• Cod  L2.2.1.A.SUP.CNF.2 

• Descriere generală 

Furnizorul trebuie să includă în oferta tehnică și servicii de suport tehnic aferente 
componentelor hardware și software ofertate, pe o perioadă de minim 5 ani de la data punerii în 
funcțiune. Suportul va fi oferit atât pentru produsele standard (COTS) cât și pentru cele dezvoltate în 
cadrul proiectului. 

Pentru activitățile de suport tehnic, incidentele vor fi clasificate în mai multe categorii: 

 CRITIC 
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- Deranjamente care afectează activitatea instituțiilor din sistemul judiciar, 
determinând nefuncționarea sistemelor sau blocarea anumitor funcționalități. 

- Aceste deranjamente afectează în mod direct serviciile furnizate, componente 
software cu impact asupra activității beneficiarului sunt inoperabile sau întregul sistem este 
inoperabil. 

 

 MAJOR  

- Problemele majore care au un impact semnificativ în funcționarea sistemelor și 
afectează în mod direct serviciile clienților.  O componentă software este parțial inoperabilă având 
un impact major asupra activității beneficiarului. Aceste probleme nu sunt tolerate în folosința 
sistemelor. 

 

 MINOR 

- Problemele minore care nu au un impact semnificativ în funcționarea sistemelor și nu 
afectează în mod direct serviciile clienților. O componentă software fără impact critic nu 
funcționează în parametri optimi. Aceste probleme sunt tolerate în folosința sistemelor. 

  

Orar de preluare solicitări de intervenție, timp de răspuns și de remediere 

- Orar: luni – vineri, orele 8 – 18 (excluzând sărbătorile naționale), considerate zile și ore lucrătoare. 

- Pentru probleme critice (de severitate 1) care au ca efect oprirea funcționării sistemelor și/sau 
activității sau serviciilor instituției, ofertantul va oferi asistență permanentă, 24 x 24, 7 x 7, pe 
toata durata contractului.  

- Timpul de răspuns la solicitările Autorității contractante reprezintă timpul de identificare a 
problemelor sesizate, chiar prin deplasare în locația de unde există acces la produsele/aplicațiile 
software care fac obiectul sesizării. 

- Timpul de remediere a problemelor apărute în funcționarea sistemelor instalate sau în curs de 
instalare: (Fix Time) reprezintă durata de timp până la oferirea soluției finale. 

 

Nivel de deranjament Timp de răspuns  Timp de remediere  

Critic 30 min 4 h 

Major 1 h 8 h 

Minor 4 h 2 zile 

 Nerespectarea orarului de preluare a solicitărilor, a timpilor de răspuns și/sau de 
remediere la solicitările Autorității contractante menționați mai sus, dă dreptul Autorității 
contractante de a percepe penalități și/sau a pretinde plata de daune-interese. 
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2.1.16.3 Proprietatea intelectuală a codului aparține beneficiarului 

• Cod  L2.2.1.A.SUP.CNF.3 

• Descriere generală 

Proprietatea intelectuală asupra componentelor software ECRIS dezvoltate în cadrul 
proiectului aparține beneficiarului, iar codul sursă al aplicațiilor nu va fi făcut public. Furnizorul va 
pune la dispoziția beneficiarului, la finalizarea implementării, codul sursă împreună cu toate 
componentele necesare pentru construirea fiecărui modul de aplicație. 

În cazul folosirii unor componente terțe (third-party) furnizorul trebuie să se asigure că licența 
componentei este compatibilă cu sistemul ECRIS. În cazul folosirii de componente open source se vor 
folosi doar componente cu licențiere tip BSD sau echivalent (BSD, MIT). Nu se vor folosi licențe tip 
GNU GPL, inclusiv LGPL sau orice altă licență care obligă la publicarea codului sursă derivat în domeniul 
public. În cazul componentelor comerciale se vor folosi doar licențe tip “Royalty free”, de asemenea 
Furnizorul va asigura licențierea componentelor comerciale inclusiv pentru personalul beneficiarului, 
astfel pentru fiecare componenta comercială se vor asigura 10 licente de dezvoltare. Nu se vor utiliza 
componente comerciale care presupun licențe cu cost variabil in funcție de numărul de proiecte, site-
uri, volum de utilizare sau orice altă variabilă, decât cu acordul formal al beneficiarului. 

De asemenea, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului manuale care descriu modalitatea 
prin care fiecare componentă software poate fi construită din surse, inclusiv cu versiuni de librării 
folosite și versiuni minime de medii de dezvoltare utilizate. 

 

 


