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1 Obiective și principii  
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.). De asemenea principiile arhitecturale enunțate în acest document trebuie asumate 
și aplicate de întreaga echipă de dezvoltare. Calitatea viitorului sistem va depinde de aplicarea acestor principii 
în fiecare decizie tehnică ce urmează să fie luată în cadrul proiectului de implementare.  

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.  

„Sistemul ECRIS” reprezintă totalitatea aplicațiilor și sistemelor descrise în acest document.  

Termeni în limba engleză 

În documentul de arhitectură sunt folosiți în mod deliberat termeni în limba engleză pentru a nu denatura 
sensul acesta. Un exemplu frecvent este “tenant/tenants” al cărui echivalent apropiat în limba română este 
“locatar/locatari”.  

Tehnologii echivalente 

Documentul de arhitectură este un document tehnic cu referințe concrete la anumite tehnologii sau 
producători de tehnologie. Toate referințele de acest tip trebuie interpretate ca referințe generice care se 
referă la tehnologia respectivă sau o tehnologie echivalentă, indiferent dacă în textul documentului se 
folosește sau nu, în mod explicit, sintagma “… sau echivalent”.  
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1.1 Obiective 

Următoarele criterii de succes și obiective trebuie îndeplinite de viitorului sistem ECRIS.  

1.1.1 Scalabilitate 

Noul sistem trebuie să fie ușor scalabil atât orizontal (prin adăugarea de echipamente hardware suplimentare) 
cat și vertical (prin creșterea caracteristicilor hardware existente). Relația dintre performanta sistemului și 
scalabilitate trebuie sa fie una liniara. Spre exemplu dublarea capacitații hardware (orizontal sau vertical) 
trebuie sa rezulte într-o performanta similara cu dublarea parametrilor de încărcare. 

1.1.2 Performanță 

Noul sistem trebuie să fie unul performant. Operațiile uzuale trebuie să poată fi executate imediat și să 
respecte criteriile de performanță stabilite. Operațiile cu o frecvență mai rară trebuie să poate fi realizate într-
un timp rezonabil.  

1.1.3 Flexibilitate și adaptabilitate 

Sistemul trebuie să fie flexibil și adaptabil la schimbări atât din punct de vedere al topologiei hardware cât și a 
arhitecturii software. Soluția aleasă pentru sistemul ECRIS Instanțe este una centralizată. 

1.1.4 Securitate și protecția datelor personale  

În mod evident, securitatea informațiilor stocate în sistemul ECRIS este esențială. În acest sens accesul la toate 
informațiile sistemului trebuie securizat, iar permisiunile vor fi acordate explicit, nu implicit. De asemenea 
trebuie ținut cont că anumite informații stocate în sistem trebuie anonimizate (ex: datele personale ale 
martorilor protejați, datele personale ale minorilor etc). Noul sistem ECRIS, prin sistemele de portal, va avea 
o componenta de interacțiune cu publicul. în acest sens este importanta respectarea prevederilor GDPR.  

Pentru implementarea securității se va aplica principiul celui mai mic privilegiu (POLP), respectiv unui utilizator 
sau sistem i se vor acorda doar drepturile strict necesare pentru îndeplinirea unei acțiuni. Mecanismele de 
securitate vor fi implementate la fiecare nivel al aplicațiilor.  

Pentru implementarea mecanismelor de securitate (ex: autentificare) se vor utiliza standarde deschise și 
componente existente, fiind excluse implementările personalizate (custom).  

Flexibilitatea mecanismelor de autorizarea este de asemenea importantă. Pentru a oferi flexibilitatea în 
privința configurărilor de securitate se va folosi un sistem bazat pe permisiuni tip CBAC (claim based access 
control) și se va evita folosirea unui sistem tip RBAC (role based access control). Pentru implementarea 
autorizării se vor folosi componente comune și reutilizabile cu scopul de a crea un sistem foarte robust de 
definire a drepturilor de acces la resurse (informații, documente, operații etc.). La nivel de baze de date, se 
vor putea defini permisiuni atât la nivel de coloane (atribute) cat și la nivel de înregistrări (obiecte).  

1.1.5 Trasabilitate 

Sistemul trebuie să asigure trasabilitatea completă a tuturor acțiunilor și modificărilor efectuate în cadrul 
sistemului, inclusiv la nivel de operații de citire. Sistemul trebuie de asemenea să asigure trasabilitatea 
operațiunilor complexe care pot afecta mai multe înregistrări (spre exemplu: operația de repartizare aleatorie 
a dosarelor în instanță). În conexiune cu principiile de securitate, sistemul trebuie de asemenea să asigure și 
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trasabilitatea operațiunilor eșuate din lipsa drepturilor de acces care pot indica tentative frauduloase de 
accesare a unor informații.  

1.1.6 Ușor de înțeles 

Sistemul trebuie să fie ușor de înțeles atât de utilizatorii aplicației, cât și de către echipa tehnică 
(administratorii, dezvoltatorii software, testeri șamd).  

În privința utilizatorilor finali ai aplicațiilor - judecători, procurori, grefieri, registratori, arhivari, avocați, părți 
etc - este esențial ca sistemul să fie intuitiv și funcțiile frecvente să poată fi folosite cu minim de pregătire. În 
acest sens sistemul trebuie să respecte regulile de UX specificata în arhitectura UX. 

În privința echipei tehnice - administratori, dezvoltatori, testeri - este esențial ca soluția tehnica sa respecte 
regulile și principiile stabilite în documentul de arhitectura și anexele sale, precum și bunele practici de 
programare.  

1.1.7 Testabil 

Sistemul trebuie să fie unul ușor testabil, în special în mod automat. În acest sens pe parcursul dezvoltării, 
furnizorul va dezvolta teste automate care vor acoperi cel puțin 80% din funcționalitate și cu prioritate 
funcționalitățile frecvent utilizate.  

1.1.8 Stabil și predictibil 

Sistemul trebuie să fie stabil atât din punct de vedere funcțional (funcționare corecta) cât și al utilizării 
resurselor hardware, respectiv gradul de utilizare a resurselor hardware trebuie sa fie într-o relație liniară cu 
încărcarea sistemelor.  

1.1.9 Monitorizabil 

Sistemul trebuie să fie ușor monitorizabil. Această caracteristică se referă la capacitatea de a monitoriza ușor 
următoarele aspecte: 

• utilizarea resurselor de infrastructură (putere de procesare, capacitate de stocare, comunicații șamd); 

• funcționarea corectă a sistemului din punct de vedere tehnic (monitorizarea erorilor, inconsistențelor 
la nivelul datelor șamd.); 

• buna funcționare din punct de vedere logic prin implementarea de mecanisme auxiliare de verificare 
a aplicării corecte a anumitor reguli de business importante.  

1.1.10  Extensibil și mentenabil  

Noul sistem trebuie sa fie cat mai ușor extensibil. Este de așteptat ca în perioada sa de viață, sistemul să 
necesite multiple modificări și adaptări ca urmare a modificărilor la nivel legislativ. Arhitectura și designul 
tehnic trebuie să permită extensibilitatea cât mai ușoară și mentenabilitatea sistemului și a aplicațiilor 
componente.  

1.1.11  Ușor integrabil  

În cadrul sistemului de justiție există foarte multe integrări tehnice necesare între diversele aplicații ale 
instituțiilor. Aceste integrări fac parte din sistemul ECRIS. De asemenea între instituțiile sistemului de justiție 
și alte instituții publice sau private există cerințe de integrare. Pentru ca aceste integrări să fie realizabile într-
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un orizont de timp rezonabil, este absolut necesar ca aplicațiile din sistemul ECRIS să fie ușor integrabile cu 
alte aplicații.  



 

  
 

 

 
 
 

 

 

Page | 11 
 

1.2 Principii 

Pentru o foarte buna înțelegere a principiilor enunțate mai jos anumiți termeni sunt formulați în mod deliberat 
în limba engleza, deoarece denumirea în engleza este denumirea universal recunoscută. Traducerea acestor 
termeni în limba romana ar fi deturnat sensul acestora.  

1.2.1 API First  

Toate aplicațiile din sistemul ECRIS vor fi dezvoltate folosind principiul “API First”. Astfel, furnizorul va proiecta 
în primul rând interfețele programatice ale aplicațiilor (Application Programmatic Interface). Interfețele 
utilizator (front-end) vor utiliza funcțiile oferite de API și vor fi dezvoltate decuplat (decoupled) de logica de 
business a API-urilor. API-urile aplicațiilor din sistemul ECRIS vor fi singurul punct de acces la funcționalitatea 
sistemelor componente.  

Acest principiu va asigura o integrabilitate ușoară a aplicațiilor din sistemul ECRIS cu alte aplicații. De asemenea 
respectarea acestui principiu va asigura un proces de proiectare detaliată mai riguros, cu respectarea 
principiilor arhitecturale enunțate mai jos și va reduce riscurile tehnice ale proiectului.  

1.2.2 Tehnologii mature 

Pentru implementarea sistemului ECRIS se vor folosi tehnologii testate și mature, precum și abordări tehnice 
testate și cunoscute. Există o tendință naturală în rândul arhitecților și dezvoltatorilor software de a folosi cât 
mai curând noi tehnologii înainte ca acestea să ajungă în faza de maturitate (platoul de productivitate din Hype 
Cycle) ceea ce evident este benefic, însă în același timp crește riscurile tehnice de implementare. Sistemul 
ECRIS este un sistem de complexitate mare și pentru succesul proiectului este esențială reducerea tuturor 
riscurilor tehnice. Sistemul ECRIS nu va fi un spațiu de experimente, iar furnizorul va folosi exclusiv tehnologii 
confirmate și mature aflate în zona “platoului de productivitate”, pentru care există deja atât proiecte de 
succes implementate, cu o complexitatea similară cu cea a sistemului ECRIS, cât și bune practici documentate.  

 

Figură 1 - Technology Hype Cycle (Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle) 
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1.2.3 POO – Programare orientată pe obiecte 

Sistemul va fi dezvoltat un limbaj modern și matur orientat pe obiecte (OOP) de largă utilizare.  

1.2.4 Minimalism și simplitate (KISS - Keep it small and simple) 

Ținând cont de complexitatea sistemului ECRIS este important ca furnizorul să evite complexitatea inutilă și să 
reducă complexitatea componentelor sistemului.  “Simplitatea este complexitate rezolvată” (Constantin 
Brâncuși). Pentru a păstra codul cat mai suplu și pentru a evita complexitatea nenecesară se va evita 
anticiparea unor modificări înainte ca cerința pentru respectivele modificări să existe. 

1.2.5 Single Responsibility (SOLID) 

Fiecare componenta a sistemului (sistem/modul/api/funcție) trebuie proiectată astfel încât să rezolve o 
problemă cât mai restrânsa și bine definită. În acest fel complexitatea fiecărei componente va fi redusă și 
sistemul va fi mai ușor extensibil și mentenabil.  

1.2.6 Open-Closed (SOLID) 

Extinderea unui comportament este preferabila în locul modificării. În concret, acest principiu stabilește ca 
diferitele componente ale sistemului pot fi extinse fără a modificat însă comportamentul existent. În termeni 
POO acest principiu presupune folosirea mecanismelor de moștenire și interfețe pentru a defini 
comportamentele publice ale claselor care nu vor fi modificate decât prin extindere (moștenire sau 
implementare). Implementarea este preferabilă moștenirii, deoarece moștenirea creează cuplaje între clase.  

Principiul poate fi însă extins și la nivelul altor concepte. Spre exemplu la nivelul API, o metodă API care este 
deja publicată nu va fi modificată (semnătura sa nu va fi modificată), ci o nouă versiune a metodei va fi 
publicată. La nivelul bazelor de date, principiul presupune că datele vor fi expuse prin intermediul unor view-
uri care ascund detaliile de implementare și persistenta. în situația în care structura de persistenta se schimba, 
view-urile vor rămâne neschimbate în timp ce implementarea poate fi modificata fără a afecta componentele 
care accesează baza de date. Extinderea ar presupune doar adăugarea de noi coloane în view-urile existente 
sau publicarea de noi view-uri. Același principiu se va aplica oricărei componente care ar putea avea 
dependențe externe.  

1.2.7 Substituție Liskov (SOLID) 

Principiul substituției impune ca o clasă care moștenește dintr-o clasă de bază să poate fi accesată de apelanți 
folosind un obiect de tipul clasei de bază. Respectiv o clasă care moștenește o clasă de bază trebuie să respecte 
regulile logice impuse de clasa de bază.  

1.2.8 Segregare interfețe (SOLID) 

Principiul se referă la segregarea responsabilității interfețelor în sensul OOP și stabilește ca un apelant al unei 
componente să nu fie forțat să depindă de componente pe care nu le folosește. În concret interfețele trebuie 
să fie extrem de bine definite și izolate, astfel încât o clasă care implementează o interfață să nu fie nevoită să 
implementeze mai mult decât strictul necesar. Principiul ajută la izolarea și restrângerea complexității 
diferitelor componente și este corelat cu principiul Single Responsability. De asemenea respectarea 
principiului va reduce gradul de cuplare dintre diferitele componente ale sistemului.  
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1.2.9 Dependency Inversion (SOLID) 

Intr-o arhitectura clasica (spre exemplu o arhitectura 3-layer) care nu aplica principiul inversiunii 
dependențelor, o componentă de nivel superior (ex: business logic) este direct dependentă de componentele 
inferioare (ex: data access). Astfel, atunci când o componentă de nivel inferior se modifică este necesară și 
modificarea componentelor apelante datorită gradului de cuplare dintre acestea. Principiul inversiunii 
presupune introducerea unui nivel de abstracție între componentele dependente prin folosirea interfețelor 
(în sensul OOP). În concret, fiind date două componente A și B, unde A depinde de B (A este componenta 
superioară), principiul impune eliminarea dependenței directe și introducerea interfețelor intre cele doua 
componente pentru a reduce cuplarea, respectiv componenta A va utiliza interfețele introduse, în timp ce 
componenta B va implementa interfețele. Astfel ambele componente A și B vor depinde de interfețele 
introduse care vor avea valoarea unui contract. 

 

Arhitectură clasică 

 

 

Dependency inversion 

 

 Sursa imaginilor: https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_inversion_principle 

1.2.10  DRY (Do not repeat yourself) 

DRY este un principiu de bază în dezvoltarea software și presupune eliminarea redundanțelor ce pot apărea 
în sistemele informatice. Principiul se referă la toate redundanțe ce pot apărea într-un proiect și includ atât 
redundanțele ce pot apărea în codul sursă, redundanțe ce pot apărea la nivelul datelor, dar și redundanțe la 
nivelul documentației, testelor șamd.  

Furnizorul trebuie să acorde o atenție deosebită în special redundanțelor ce pot apărea la nivelul datelor. Este 
important ca la proiectarea detaliată, Furnizorul să țină cont de aceste aspecte și să definească foarte clar 
fluxurile de date între diversele sisteme și componente pentru a evita erorile ce pot apărea. Astfel este 
important ca în proiectarea bazelor de date să se stabilească o sursa de adevăr pentru fiecare obiect persistat 
în sistem.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_inversion_principle
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2 Arhitectura sistemului ECRIS 
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.  

Acest document prezintă arhitectura hardware și software a sistemului ECRIS din diferite perspective 
arhitecturale (conceptual, logic, fizic șamd). O componentă suplimentară, la fel de importantă ca arhitectura 
hardware și software, este arhitectura interfeței utilizator (UX/UI) care este prezentată în documentul 
Arhitectura UX. Arhitectura interfeței utilizator stabilește regulile generale pe care viitoarea interfață a 
aplicațiilor din sistemul ECRIS trebuie să o respecte. 

2.1 Perspective arhitecturale 

Arhitectura sistemului ECRIS este prezentată prin diverse perspective. 

Arhitectura de nivel înalt prezinta o vedere de ansamblu a întregului sistem. 

Arhitectura conceptuală prezintă aplicațiile și subsistemele care compun Sistemul ECRIS. Această diagramă 
este utilă pentru a înțelege sistemele și interacțiunile dintre sistemele principale. Diagrama nu ține cont de 
aspectele de implementare, respectiv distribuția fizică a sistemelor pe noduri hardware. 

Diagramele de instalare (deployment) prezintă distribuția sistemelor/aplicațiilor principale pe infrastructura 
fizică, fără a detalia caracteristicile tehnice ale infrastructurii (hardware, comunicații, securitate). 

Arhitectura fizică detaliază caracteristicile tehnice ale infrastructurii, nodurile hardware, caracteristicile 
echipamentelor hardware necesare, caracteristicile echipamentelor de comunicații, instalarea acestora 
ș.a.m.d.   

Arhitectura logică detaliază arhitectura software a diferitelor aplicații și este structurată în arhitectura logică 
generală aplicabilă tuturor aplicațiilor, arhitectura detaliată pentru aplicația ECRIS Instanțe și arhitectura 
detaliată pentru aplicația ECRIS Parchete. 

Arhitectura fizică detaliază echipamentele hardware și configurațiile acestora, precum și topologiile de rețea. 

Virtualizarea și noțiunile de baza aferente conceptului sunt de asemenea detaliate in capitolul dedicat. 

 

Toate diagramele din acest document se regăsesc în documentul ECRIS L2.3.D – Diagrame arhitecturale 
(format Microsoft Visio). 
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3 Arhitectura conceptuală 
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3.1 Aplicații specifice Instanțelor de judecată 

3.1.1 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.  

3.1.2 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 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.  

https://portal.just.ro/
http://www.scj.ro/
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3.1.3 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.  

3.1.4 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.  

3.1.5 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 



 

  
 

 

 
 
 

 

 

Page | 18 
 

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 cu singura deosebire că 
vor fi stocate centralizat. 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 temporară a 
conținutului pentru a se împiedica alterarea acestora. 

NOTĂ: Sistemul video/multimedia este o extensie a dosarului electronic, astfel stocarea conținutului 
multimedia se poate face folosind același sistem de persistare al fișierelor ce urmează să fie folosit și pentru 
restul documentelor din dosarul electronic, cu deosebirea că pentru fișierele multimedia va fi necesară 
implementarea funcționalităților suplimentare descrise mai sus (encoding, streaming etc.). 

 

3.1.6 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. 

3.1.7 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. 

3.2 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. Aceste detalii sunt prezentate în diagramele de instalare (deployment). În 
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celelalte privințe aplicații sunt similare din punct de vedere al arhitecturii conceptuale, astfel în cele ce 
urmează sunt detaliate doar acele componente care diferă față de sistemul Instanțelor.  

3.2.1 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.  

3.2.2 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.  

3.2.3 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 
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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.  

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.  

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. 

3.2.4 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. 

3.2.5 API Gateway parchete 

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

3.2.6 Arhiva electronică parchete 

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

3.2.7 Sistem de identitate parchete (Identity Provider) 

Componenta este similară celei disponibile în cadrul Instanțelor. 

3.3 Aplicații comune 

3.3.1 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) 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.   

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; 
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• 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).  

Prin acest sistem fiecare instituție va putea genera evenimente și va putea consuma evenimente. Spre exemplu 
ANP ar putea genera un eveniment la liberarea unei persoane, iar DNP va consuma acest eveniment. În mod 
similar și alte instituții ar putea consuma evenimentul de liberare dacă este relevant. Prin eveniment se 
înțelege un set de informații structurate și o colecție de documente. În cazul ANP, evenimentul de liberare ar 
putea conține informații despre persoana liberată și documentul de liberare.  

ANP va putea genera acest eveniment fie prin interfața utilizator a aplicației, respectiv un utilizator al ANP va 
genera manual evenimentul completând datele în sistem sau prin integrarea dintre sistemul de evidență al 
ANP cu API-ul Hub-ului de integrare. În mod similar DNP va putea consuma evenimentul accesând interfața 
utilizator a Hub-ului, respectiv un utilizator din registratura DNP va procesa evenimentul de la ANP, sau printr-
o integrare dintre sistemul DNP și API-ul hub-ului de integrare. În ambele situații niciuna dintre instituții nu va 
fi preocupată de detaliile tehnice de implementare ale celeilalte instituții. Mai mult „integrarea” între instituții 
va fi posibila chiar dacă una dintre instituții nu dispune de un sistem informatic.  

Exemplul de integrare dintre ANP și DNP este o cerință cunoscută de integrare și trebuie tratat doar ca un 
exemplu relevant. Cel mai probabil integrarea dintre ANP și DNP se va realiza prin integrarea directă a 
sistemelor, având în vedere că ambele instituții se află în subordinea Ministerului Justiției.  

3.3.2 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).  

3.4 Alte aplicații din sistemul de justiție 

3.4.1 ECRIS Admin 

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

3.4.2 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 
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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.  

3.4.3 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.  

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. 

3.4.4 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.   

3.4.5 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.  

3.4.6 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.  

3.5 Sisteme suport 

3.5.1 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.  

3.5.2 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. 
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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 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).  

3.5.3 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.  

3.5.4 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.  
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4 Diagrame de instalare 

4.1 Instalare Instanțe, ministerul justiției și alte instituții 
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Diagrama prezintă distribuirea aplicațiilor pe nodurile de infrastructură din cadrul Instanțelor de judecată, 
CSM și instituțiile subordonate și Ministerului de Justiție și instituțiile subordonate.  
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Ministerul Justiției 

În cadrul Ministerului Justiției vor fi instalate următoarele noduri de hardware distincte: 

Nod Aplicații instalate 

MJ.Main ECRIS Portal Instanțe 
ECRIS Instante 
ECRIS ANABI 
ECRIS Admin 
ECRIS DNP 
ECRIS CSM 
ECRIS Statistici 
API Gateway Instanțe 
Hub Integrare 
API Hub Integrare 
Sistemul de identitate pentru Instanțe si MJ 
Arhiva electronica Instanțe, CSM, IJ și instituțiile din subordinea 
Ministerului Justiției 

MJ.Suport Sistemul de support și KB 
Portalul de comunitate 

MJ.DevOps Mediul DevOps 
Sistemul de management al infrastructurii 

MJ.Test Mediu de testare  

MJ. BCDR Infrastructura BCDR 

IJ.Main ECRIS IJ 

 
Nodul principal MJ (MJ.Main) 
Nodul principal va găzdui centralizat toate aplicațiile utilizate de instanțele de judecată, Ministerul Justiției, 
ANABI, DNP și CSM. 
 
MJ.Suport 
Nod hardware dedicat pentru găzduirea sistemele de suport adresate utilizatorilor folosite in cadrul sistemului 
ECRIS, respectiv sistemul de suport/KB si portalul de comunitate.  
 
MJ.DevOps 
Nod hardware dedicat folosit pentru găzduirea sistemelor de suport utilizate de administratorii tehnici ai 
sistemului ECRIS, respectiv mediul DevOps si sistemul centralizat de management a infrastructurii. 
 
MJ.Test 
Nod hardware dedicat pentru găzduirea mediilor de testare a aplicațiilor din sistemul ECRIS. 
 
IJ.MAIN (Inspecția Judiciară) 
La inspecția judiciară există deja instalat un nod hardware achiziționat în cadrul proiectului de analiză. Pe acest 
nod este instalată aplicația pilot ECRIS IJ ce urmează să fie extinsă și integrată cu celelalte aplicații din sistemul 
ECRIS. 
 
Nodul BCDR (Business continuity and disaster recovery) 
În locația BCDR stabilită de beneficiar se vor instala echipamentele BCDR care vor deservi toate Instanțele, 
CSM, Inspecția Judiciară, Ministerul Justiției și toate instituțiile subordonate Ministerului Justiției.  
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4.2 Instalare parchete 
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Figura 1 - Diagramă instalare parchete 
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Spre deosebire de sistemul din cadrul Instanțelor unde toate nodurile sunt instalate pe o infrastructură 
centralizată, în cadrul parchetelor vor exista trei instalări distincte și complet izolate. O instalare centralizată 
pentru PICCJ și structurile subordonate, o instalare centralizată pentru DIICOT și o instalare centralizată pentru 
DNA.  

Toate parchetele vor avea de asemenea acces la sistemele comune, respectiv: 

• API Gateway Instanțe (pentru integrarea cu sistemul ECRIS Instanțe) 

• HUB Integrare și API-ul Hub-ului de integrare 

• Sistemul de suport și KB 

• Portalul de comunitate 

In cele ce urmează sunt descrise instalările din cadrul celor trei parchete. Structura celor trei instalări este 
complet identică, diferă doar echipamentele hardware care sunt dimensionate în funcție de dimensiunea 
fiecărei instituții. Descrierea echipamentelor hardware pentru fiecare parchet este detaliata în capitolul 
Arhitectură Fizică. 

Parchetul General 

Nodul principal instalat la parchetul general va găzdui aplicația ECRIS Parchete, ECRIS Portal parchete, Arhiva 
electronica pentru parchetul general și sistemul de identitate. Acest nod va fi accesat de utilizatorii din 
parchetul general, precum și de utilizatorii din parchetele subordonate PICCJ. 

Nodul DevOps va găzdui sistemele necesare pentru DevOps (mediile de dezvoltare, testare, acceptanta, 
configurare etc.). 

Nodul BCDR va găzdui echipamentele și aplicatiile care vor asigura continuitatea și recuperarea în caz de 
dezastru pentru sistemele instalate în cadrul PICCJ. 

DNA și DIICOT 

Instalările din cadrul DNA și DIICOT vor fi identice instalării de la PICCJ, cu diferențele de hardware 
documentate în capitolul Arhitectură Fizică. 
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5 Arhitectura software 

5.1 Arhitectura logică generală aplicații ECRIS  

În Figura 2 este ilustrată arhitectura general aplicabilă tuturor aplicațiilor din sistemul ECRIS. În mod evident 
această arhitectura va fi declinată în funcție de specificul fiecărei aplicații.  

Arhitectura urmează un model N-Tier, astfel fiecare aplicație va fi structurată în trei niveluri (tiers): 

• Nivelul de prezentare (UI Tier)  
Va asigura interfața sistemului cu utilizatorii prin intermediul interfeței utilizatori și interfața cu 
sistemele externe prin intermediul API.  
 

• Nivelul de logică (Application Tier)  
Va asigura implementarea logicii fiecărei aplicații.  
 

• Nivelul de date (Data Tier) 
Va asigura persistența meta datelor, persistența documentelor și indexarea informațiilor în scopul 
căutării rapide. 
 

Arhitectura permite ca fiecare nivel să fie distribuit pe mai multe noduri, în scopul scalării orizontale. Spre 
exemplu, într-un scenariu de mare încărcare (ex: portalul Instanțelor sau portalul PICCJ) nivelul de prezentare 
poate fi distribuit balansat pe mai multe servere. În mod similar nivelul de logică poate fi distribuit pe mai 
multe servere, în timp ce nivelul de date poate de asemenea să fie distribuit pe mai multe partiții orizontale 
(shard-uri) ce pot fi distribuite pe mai multe servere. 

Pentru claritate, trebuie evidențiată distincția între termenii în limba engleză „Tier„ și ”Layer”, al căror 
echivalent apropiat în limba română este “Nivel”, respectiv diferența dintre arhitectura N-Tier și N-Layer.  

Segmentarea de mai sus se referă la termenul de Tiers, în sensul unei arhitecturi N-Tier, respectiv la separarea 
fizică a componentele de sistem, componente ce au o reprezentare distinctă și pot fi distribuite pe mai multe 
servere (e.g. aplicații distincte). 

Din punct de vedere al limbajului de programare este recomandată implementarea aplicațiilor din sistemul 
ECRIS folosind un limbaj de programare de nivel înalt OOP, typesafe, de largă utilizare. Toate aplicațiile din 
sistemul ECRIS vor fi implementate folosind același set de tehnologii.  

Tehnologii candidat 

• Limbaj de programare: .Net C#, Java sau echivalent 
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Figure 2 - Arhitectura logică a aplicațiilor din sistemul ECRIS 
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5.1.1 Nivelul de prezentare (Presentation Tier) 

5.1.1.1 Interfața utilizator 

Interfața utilizator va fi implementată ca o aplicație web distincta de tip SPA (Single Page Application) care va 
apela API-ul. La nivelul interfeței utilizator NU se va implementa logică de aplicație (business logic). 

La nivelul interfeței utilizator se poate implementa strict logica tipică de UI (afișare și introducere), logică de  
navigare UI, logică de validare, logică de asistență a utilizatorului șamd. Validarea va fi integral implementată 
la nivelul de aplicație (API), dar este recomandat ca fiecare aplicație să implementeze suplimentar validări 
preventive pentru evitarea apelurilor inutile către API și pentru a îmbunătăți ergonomia interfeței.  

Toate aplicațiile web (front-end) din sistemul ECRIS vor fi dezvoltate folosind un set comun de componente și 
servicii UI reutilizabile ce vor fi oferite de ECRIS UI Framework (descris mai jos). Toate interfețele utilizator din 
sistemul ECRIS vor respecta arhitectura și regulile UX definite în documentul ECRIS L2.3.B – Arhitectura UI-UX. 

Aplicația web poate dispune și de o bază de date locală pentru a persista diferitele informații ce țin strict de 
logica de interfață utilizator, spre exemplu preferințele utilizatorilor, însă în această bază de date nu se vor 
stoca informații de business, spre exemplu informații despre dosare. Eventual această bază de date poate 
persista referințe spre obiectele logice de business (ID-uri). Persistarea informațiilor de business în această 
bază de date în scop de caching ar trebui evitată pentru a evita complicarea inutilă a logici aplicației front-end 
și pentru a evita inconsistențele la nivel de date. În mod similar bazele de date cu informații de business nu 
vor conține informații legate de interfața utilizator. 

Pentru accesul la baza de date, servicii legate de securitate, jurnalizare și audit, aplicația web va utiliza serviciile 
comune oferite de ECRIS Application Framework (descris mai jos).  

Toate aplicațiile din sistemul ECRIS trebuie să permită personalizarea interfeței de către utilizator, aceasta 
fiind una din limitările versiunii actuale care provoacă nemulțumiri în rândul utilizatorilor. În acest sens 
interfețele utilizator trebuie să permită diverse operații de personalizare, printre care: 

- Configurarea meniurilor 
- Configurarea temei de culori (se vor oferi cel puțin doua teme: pe fond alb și pe fond întunecat) 
- Configurarea paginii principale de start 
- Configurarea filtrărilor, sortărilor, a dimensiunii coloanelor și posibilitatea salvării setărilor 
- Salvarea de referințe către diverse informații din sistem (tip favourites) 
- Configurarea notificărilor și a modalităților de primire a notificărilor 
- Etc 

5.1.1.2 Pentru utilizatorii externi 

• Prezentarea topografiei de navigație către informațiile disponibile utilizatorilor externi, prin 
intermediul Nivelului de Prezentare(Cadru Interfață Utilizatori) 

o Ghidul și instrucțiunile de utilizare a portalului 
o Informații despre dosare și ședințe 
o Informații de baza (de nivel înalt) despre arhitectura eCris 
o Informații juridice diverse 
o Atlas judiciar 
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o Informații referitoare la modalitățile de acces și manipulare a datelor cu caracter personal din 
dosarele accesibile 

o Întrebări generale frecvente și răspunsurile aferente 
o Cadrul de introducere de documente în format electronic 
o Diferite funcționalități de configurări personalizate (meniuri, culori, filtre, notificări, etc) 

• Link-urile de acces către sub-portalurile de Instanțe, Tribunale și Curți de Apel, ICCJ (site-uri) 

5.1.1.3 Pentru Utilizatorii Interni 

• Toate funcționalitățile disponibile utilizatorilor externi, incluzând accesul la sub-portalurile de Instanțe  

• Ghidul de utilizare al funcționalităților specifice utilizatorilor interni (din sistemul judiciar) care au 
drepturile necesare 

• Funcționalitățile specifice utilizatorilor din sistemul judiciar 

• Implementează logica funcționalităților de Frontend care include și conectivitatea cu nivelul 
arhitectural următor (REST API) 

• Funcționalitățile UI specifice administrației eCris  

• Funcționalitățile UI specifice pentru depanare și diagnostic folosite de echipele DevOps și Test 

5.1.1.4 API (Application Programming Interface) 

Din punct de vedere conceptual componenta API este situată în cadrul nivelului de prezentare. Cu toate 
acestea din punct de vedere al împachetării (packaging) aceasta va fi cuplată cu nivelul de logică.  

Componenta API va fi implementată folosind o arhitectură de tip REST și formatare JSON. API-ul va 
implementa un standard REST, spre exemplu OData (recomandat), ORDS sau echivalent.  

Componenta API a oricărei aplicații va fi documentată folosind un standard de documentare tip Swagger sau 
echivalent. Documentația API va fi publicată online, iar accesul la documentație va fi eventual restricționat în 
funcție de cerințele fiecărei instituții. Este recomandat ca documentația API să fie disponibilă public, indiferent 
de restricțiile aplicate pentru accesul la API. În acest fel se vor facilita integrările cu diversele aplicații externe.  

IMPORTANT: la nivel european există inițiativa European Interoperability Framework de definire a unor 
standarde de interoperabilitate pentru sistemele administrației publice. O componentă importantă a EIF este 
ISA2 (https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en) – “Interoperability solutions for public administrations, businesses 
and citizens”. Dezvoltarea API-urilor ECRIS trebuie să fie aliniată cu eforturile europene de interoperabilitate 
și standardizare. În acest sens în faza inițială a proiectului de implementare se va evalua progresul ISA2 și/sau 
alte inițiative de standardizare la nivel european. La momentul elaborării documentului de arhitectura ISA2 
definește câteva soluții reutilizabile. Dintre acestea soluția de Core Vocabularies (vocabular comun) definește 
câteva scheme reutilizabile de entități, cum ar fi Persoană, Agent, Adresă, Organizație publică, Document etc. 
Desigur aceste concepte nu acoperă necesitățile ECRIS, totuși pot fi aplicate în modelarea domeniului pentru 
ECRIS V, astfel încât alinierea la un standard european comun de interoperabilitate să poată fi realizată mai 
ușor 

Tehnologii candidat 

• Standard API: OData, ORDS sau echivalent + ISA2 sau versiuni viitoare 

• Documentare API: Swagger sau echivalent 

https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
https://ec.europa.eu/isa2/solutions_en
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en
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5.1.1.5 Componentele Principale ale API 

Nivelul acesta joaca rol de interfața de legătura și control între cel de Prezentare, funcționalitățile și bazele de 
date eCris. La acest nivel se definesc API-urile de acces în sistem, validarea sau invalidarea utilizatorilor și 
implementează unul din nivelele de securitate ale sistemului (API Gateway). Aici sunt validați atât utilizatorii 
ce ajung prin intermediul portalului de mai sus cât și utilizatorii automați (alte sisteme) atât din exterior (cum 
ar fi de exemplu integrarea cu Politia de Frontiera) cât și cei considerați ca fiind parte din sistemul eCris însă 
sunt externi implementării particulare MJ sau Parchete. Componentele acestui nivel sunt următoarele: 

• API validare și conectare utilizatori interni 

• API validare și conectare utilizatori externi 

• API validare și conectare sisteme interne 

• API validare și conectare sisteme externe  

• API de legătură cu funcționalitățile de logică eCris 

• API Arhiva Electronică 

• API Înregistrări Media 

• API Integrare Parchete, Portal Instanțe, Ghișeul.ro (Interne) 

• API Integrare Sisteme Externe 

• API Dosare și Complet Judecată 

• API Administrare Personal, Registre, Redactare Documente și Nomenclatoare 

• API Notificări și Mesagerie Diversă 

• API de Testare, Depanare, Mentenanță 

• API BD 
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5.1.2 Nivelul de logică (Logic Tier) 

Nivelul de logică va implementa logica efectivă a aplicației. Logica va fi separată în componente de logică bine 
definite, conform principiului de responsabilitate unică (Single Responsibility). Fiecare componentă va oferi 
servicii (metode) ce ulterior vor fi împachetate (wrapped) ca servicii ale API.  

IMPORTANT: comunicarea dintre tenants în cadrul aceluiași nod se poate realiza direct, evitând un apel la API, 
ceea ce ar putea aduce îmbunătățiri de performanță. Pentru ca această comunicare in-process să fie posibilă, 
fără apariția de erori, este necesar ca metodele API să împacheteze strict metodele publice ale componentelor 
de logică, fără să implementeze logică suplimentară. În caz contrar apare riscul semnificativ al apariției unor 
erori foarte greu de depistat.  
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5.1.2.1 Componentele Principale ale Nivelului de Logica 

Acest nivel poate fi considerat ca fiind motorul aplicației eCris Instanțe. Aici va fi implementata marea 
majoritate a componentelor de business eCris. Funcționalitățile vor fi împărțite în blocuri. Aceste blocuri vor 
fi protejate la accesul oricărui utilizator, în funcție de permisiunile acestuia. Detalierea tuturor 
funcționalităților din acest nivel (la fel ca și ale celorlalte nivele) vor fi prezentate în capitolele următoare. Acest 
nivel are acces la nivelul de permanența a datelor. 

• Protecția este implementata prin nivelul superior de securitate care va avea, printre alte funcții de 
protecție eCris, și sarcina de selecție al funcționalităților eCris per utilizator.  Acest bloc de securitate 
este cel care comunica direct cu nivelele superioare prezentate anterior. Aici toți utilizatorii vor fi 
validați, fie ca este vorba de utilizatori umani fie de sisteme, drepturile lor de acces la date și 
funcționalități vor fi acordate respectiv refuzate, plus înregistrarea de utilizatori noi  

• Blocul de logica de audit și telemetrie. Aceste doua funcționalități sunt menite sa înregistreze toate 
acțiunile pe care utilizatorii sau sistemele le vor efectua asupra sistemului eCris. Aceste funcționalități 
vor oferi posibilitatea auditării oricărui eveniment, acțiune, și utilizatorii care le-au efectuat, pe 
deoparte, pe de altă parte aceste informații înregistrate vor folosi la diagnostic și investigații despre 
funcționarea sistemului, informații ce sunt necesare echipelor de DevOps, Test și eventual Suport.   

• Blocul de Configurări folosește la  ceea ce numele sugerează: configurații interne ale sistemului ce sunt 
menite sa asigure funcționarea optima a acestuia 

• Blocul de funcționalități de business se va găsi tot la acest nivel.  Acesta la rândul lui va fi împărțit în 
sub-blocuri de funcționalități astfel încât securitatea și protecția la acces și utilizare a fiecărei 
funcționalități, va fi posibilă. Ca funcționalități de bază menționăm adăugarea de noi documente, 
citirea documentelor existente, gestionarea dosarelor și a documentelor cuprinse în acestea, 
funcționalitățile de notificări, toate funcționalitățile relative integrării cu sisteme interne și externe. O 
parte din funcțiile logice de administrație de sistem și depanare vor fi integrate tot în acest nivel 

 

5.1.3 Nivelul de persistență a datelor (Data Tier) 

La acest nivel se asigură persistența datelor stocate de aplicație. Acestea pot fi împărțite conceptual în două 
categorii de informații primare: meta date (înregistrările efective din bazele de date) și documente. În 
categoria documentele intră documente electronice scanate, documente electronice generate de aplicații sau 
externe, fișiere video sau audio etc.  

Notă: în Figura 2 pictogramele sunt folosite în scop strict ilustrativ pentru a ilustra capabilitatea multishard a 
arhitecturii. Concret, atât baza de date de documente cât și catalogul de căutare ar putea fi distribuite pe mai 
multe partiții orizontale.  

5.1.3.1 Persistarea meta datelor 

Pentru persistarea meta datelor se va folosi un sistem relațional de gestiunea a bazelor de date. Tehnologia 
de baze de date trebuie să fie una matură pentru care există un istoric de proiecte de succes de complexitate 
similară sistemului ECRIS. De asemenea tehnologia de baze de date trebuie să fie una larg utilizată în România, 
astfel încât să se evite o relație de dependență față de furnizor.  

IMPORTANT: consistența și integritatea relațională a datelor din sistemul ECRIS este critică, astfel sistemul de 
baze de date folosit trebuie să asigure integritate relațională și tranzacții cu proprietăți ACID (Atomic, 
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Consistent, Izolat, Durabil). Din acest motiv NU sunt acceptabile soluții tehnice de persistare a meta datelor 
care nu respectă aceste condiții. În concret, pentru persistarea metadatelor nu sunt acceptabile sisteme de 
baze de date non-relaționale (NoSQL).  

Pentru aplicațiile care vor stoca un volum mare de date (în special ECRIS Instanțe, ECRIS Parchete, Portal 
Instanțelor și Portal Parchete) meta datele vor fi partiționate orizontal (sharding). Strategia de sharding va fi 
analizată în faza de design detaliat. În aplicațiile sistemului ECRIS care stochează volume mari de informație, 
informațiile sunt în general grupate în jurul conceptelor de dosare (Instanțe și parchete) și lucrare (parchete). 
Această structură a informațiilor favorizează partiționarea datelor. O strategie potențială este partiționarea în 
shard-uri care vor acoperi o anumită perioadă calendaristică în ani sau în shard-uri care să țină cont de 
indicatorul de arhivare logică sau în shard-uri grupate în funcție de structura organizatorică. 

IMPORTANT: în cazul aplicațiilor unde volumul de date este redus se recomandă evitarea partiționării pentru 
a reduce complexitatea aplicației.  

5.1.3.2 Arhivarea logică 

În cadrul sistemului ECRIS vor fi prevăzute două tipuri de arhivare: logică și permanentă. Arhivarea logică va 
păstra informațiile în sistemele de stocare online iar informațiile arhivate vor fi marcate logic ca fiind arhivate 
(flag de arhivare). Arhivarea permanentă va presupune transferarea efectivă a datelor în sisteme de arhivare 
dedicate cu caracteristici WORM.  

IMPORTANT: pentru arhivarea logică datele vor fi păstrate în aceleași tabele și baze de date, dar vor fi marcate 
logic ca fiind arhivate, respectiv datele NU vor fi transferate în alte tabele sau baze de date dedicate arhivei 
logice. Transferul datelor arhivate logic în cadrul aceleiași baze de date generează în timp complexitate 
nenecesară care nu poate fi ușor controlată și din acest motiv această abordare NU este recomandată. Această 
abordare a fost folosită în ECRIS 4 și versiunile anterioare unde și-a dovedit ineficacitatea. Astfel datele 
arhivate logic vor fi păstrate în aceleași tabele cu datele nearhivate, iar filtrarea se va realiza prin intermediul 
unor structuri de tip view (recomandat) sau la nivel de logică de aplicație. Pentru aplicațiile care folosesc 
sharding, este recomandat ca datele arhivate să fie persistate în shard-uri dedicate arhivei logice pentru a 
descărca bazele de date online, cu condiția ca distribuirea să facă parte din strategia normală de sharding. 
Altfel spus este esențial ca datele arhivate logic să NU primească un tratament separat în logica aplicației (în 
afara eventualei filtrări logice), respectiv o interogare (query) care cuprinde atât date nearhivate cât și date 
arhivate logic nu trebuie să fie cu nimic diferită față de o interogare care cuprinde doar date nearhivate sau 
doar date arhivate. În eventualitatea în care datele arhivate sunt stocate în shard-uri separate, un astfel de 
query va fi rezolvat prin mecanismul general de interogare multi-shard, în mod transparent pentru 
componentele de logica ale aplicației.  

5.1.3.3 Persistarea documentelor 

Spre deosebire de meta date, documentele NU vor fi stocate într-o baza de date relațională. Pentru stocarea 
documentelor este recomandată fie stocarea documentelor pe sistemul de fișiere folosind o tehnologie 
integrată cu baza de date (Microsoft SQL Server FILESTREAM, Oracle BFILE sau echivalent) fie folosirea unei 
baze de date orientate pe documente/NoSQL (MongoDB+GridFS, HDFS, CouchDB sau echivalent). 

La nivelul documentelor, operațiunile permise vor fi de adăugare, ștergere și adăugare versiune. Astfel 
conținutul unui fișier încărcat nu va putea fi modificat decât prin adăugarea unei versiuni în situațiile în care 
logica aplicației permite acest comportament.  
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IMPORTANT: așa cum se observă în diagramă, bazele de date de documente nu aparțin unui tenant, astfel 
toate documentele vor fi stocate centralizat, nefiind necesară duplicarea documentelor.  

5.1.3.4 Raportare 

Pentru raportare se vor folosi baze de date distincte, astfel încât interogările de raportare să nu afecteze 
performanța aplicațiilor principale. În funcțiile de cerințele de raportare ale aplicației, bazele de raportare pot 
fi replici OLTP peste care opțional se pot construi baze de date OLAP. Implementarea de baze de date OLAP 
este recomandată cel puțin pentru aplicațiile de Statistici, ECRIS Instanțe și ECRIS Parchete. 

5.1.3.5 Catalog căutare 

Pentru funcțiile de căutare se va folosi o tehnologie de indexare (Elastic Search, Apache Solr sau echivalent). 
Opțional și acest catalog poate fi partajat între tenants.  

Tehnologii candidat: 

• Sistemul de baze de date: Microsoft SQL Server, Oracle Database sau echivalent 

• Stocare documente: Microsoft SQL Server FILESTREAM, Oracle BFILEs sau echivalent. Alternativ 
MongoDB+GridFS, HDFS, CouchDB sau echivalent.  

• Sharding: Elastic Data Client Library, Oracle RAC sau echivalent 

• Indexare și căutare: Elastic Search, Apache SolR sau echivalent.  
 

5.1.4 ECRIS UI Framework 

ECRIS UI Framework este o platformă comună (framework) care va fi utilizată de toate aplicațiile sistemului 
ECRIS pentru implementarea interfețelor utilizator. Această platformă va îngloba toate componentele și 
serviciile comune necesare pentru implementarea interfețelor utilizator și va asigura un tratament unitar al 
interfeței utilizator, precum și respectarea regulilor definite în arhitectura UI/UX. Dezvoltarea acestei 
platforme va reduce considerabil costul dezvoltării, prin evitarea duplicării de cod în cadrul diferitelor aplicații 
și de asemenea va reduce numărul de defecte. Scopul acestei componente este să reducă semnificativ efortul 
de dezvoltare al interfețelor utilizator.  

ECRIS UI Framework va fi dezvoltată având la bază o platformă client-side de largă utilizare (React, Angular sau 
echivalent).  

Platforma va conține diverse componente comune de UI reutilizabile (DataGrid, Editor de texte, meniuri, tab 
controls, sliders, dialog etc.). Componentele platformei vor fi dezvoltate folosind una sau mai multe librării 
existente de componente(Kendo UI, Angular Material, Material-UI sau alte librării echivalente). O atenție 
deosebită trebuie acordată componentei DataGrid, respectiv componenta care va afișa informații în format 
tabelar. Această componentă trebuie să ofere diverse comportamente configurabile avansate, precum: 

- Selecție multipla de înregistrări 
- Filtrarea înregistrărilor 
- Sortarea înregistrărilor, inclusiv multipla (mai multe criterii de sortare) 
- Paginare, inclusiv prin scroll virtualizat (încărcare dinamica la scroll) 
- Editare în row (editarea unei înregistrări direct în tabel) 
- Gruparea înregistrărilor 
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- Export în excel 
- Redimensionarea vizuală a coloanelor 
- Agregări (totaluri, subtotaluri) 
- Vizualizări tip master-detail / părinte-copil (afișarea a doua tabele relaționate one-many) 
- Reordonare înregistrări 
- Etc 

Platforma va asigura de asemenea diverse servicii și comportamente comune, cum ar fi: 

- personalizarea interfeței utilizator și persistarea preferințelor utilizator, spre exemplu salvarea 
configurărilor meniurilor făcute de fiecare utilizator; 

- logică de navigare ierarhică în cadrul aplicațiilor (meniuri, submeniuri, breadcrumbs etc) 
- comportament comun pentru validare și afișarea mesajelor de validare și a erorilor 
- comportament comun pentru afișarea erorilor 

Pentru codul JavaScript se va folosi o componentă care să asigure “type safety” (TypeScript, Flow sau 
echivalent).  

Pentru codul de stilizare CSS se va folosi o componentă care asigură un comportament dinamic stilurilor (less 
sau echivalent).  

Este de asemenea recomandată folosirea unei componente care să minimizeze codul JavaScript și CSS (Minify 
sau echivalent).  

IMPORTANT: În cazul folosirii unor componente terțe (third-party) furnizorul trebuie să se asigure că licența 
componentei este compatibilă cu sistemul ECRIS. Proprietatea intelectuală asupra codului sursă va fi deținută 
de Ministerul Justiției, iar codul sursă al aplicațiilor nu va fi făcut public. Astfel, 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 licențe de dezvoltare. Nu se vor utiliza componente 
comerciale care presupun licențe cu cost variabil în funcție de numărul de proiecte, site-uri, volum de utilizare, 
limitate în timp sau orice altă variabilă, decât cu acordul formal al beneficiarului.  

Tehnologii candidat 

• Framework UI: React, AngularJS sau echivalent 

• JavaScript typesafe: TypeScript, Flow sau echivalent 

• Componente reutilizabile: Kendo UI sau echivalent 

5.1.5 ECRIS Application Framework 

Componenta ECRIS Application Framework va asigura serviciile și comportamentele comune nivelului de 
logică. Utilizarea acestei componente comune va asigura reducerea efortului de dezvoltare și reducerea 
defectelor.  

Pentru accesul la date se va folosi o platformă ORM existentă (Entity Framework, NHybernate, Hybernate sau 
echivalent). În cadrul sistemului ECRIS jurnalizarea informațiilor este esențială, astfel ECRIS Application 
Framework va asigura tuturor aplicațiilor funcțiile necesare pentru auditarea evenimentelor. Rolul 
componentei de Audit în zona de Data Access este acela de a asigura că accesul la informațiile din bazele de 
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date este auditat (inclusiv operațiile de citire), pentru a preveni erorilor și omisiunile în timpul dezvoltării 
(situația în care dezvoltatorii omit să auditeze o operație).  

Dincolo de auditarea tehnică a operațiilor la nivelul bazelor de date este necesar ca înregistrările de audit să 
aibă și o semnificație în contextul unei operații logice (semantică), respectiv este necesar ca semnificația 
fiecărei operații să fie implementată în cadrul componentelor logice. În acest sens este recomandată folosirea 
pe perioada dezvoltării a unui instrument de analiză statică a codului (Roslyn, Resharper sau echivalent) care 
va genera erori blocante în cazul în care operații expuse public nu conțin și codul aferent de audit.  

În cazul distribuirii informațiilor pe mai multe shard-uri, pentru identificarea shard-ului în care se află un 
anumit obiect, la nivel de Data Access se va folosi o componentă pentru localizarea shard-ului în care obiectul 
se află. 

IMPORTANT: serviciul de localizare a unei partiții/shard este prezentat conceptual în documentul de 
arhitectură, însă în faza de design detaliat, este obligatorie utilizarea unor tehnologii existente și/sau facilități 
oferite de sistemul de baze de date pentru implementarea partiționării (Elastic Database Client Library, Oracle 
Sharding/RAC sau echivalent). NU este recomandată implementarea logicii de sharding la nivelul aplicației.  

Componenta va mai oferi de asemenea servicii pentru implementarea uniformă a autorizării și a configurărilor. 

Funcțiile acestei componente definite la nivel de arhitectură nu sunt exhaustive și vor fi extinse în faza de 
proiectare detaliată a sistemului.  

Tehnologii candidat 

• ORM: Entity Framework, NHybernate, Hybernate sau echivalent 

• Sharding: Elastic Database Client Library, Oracle RAC sau echivalent 
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5.2 Arhitectura software ECRIS Instanțe și Portal Instanțe 

Sistemul ECRIS Instanțe va fi un sistem distribuit de tip multi-tenant, multi-shard, N-tier.  

Portal Instanțe API Gateway Instanțe

Nod Ministerul Justiției

Utilizatori
Instanțe ICCJ

Utilizatori 
Instanțe 

CA Bucuresti

Avocați, părți, 
terți

Instanta BD Multitenant

T1:Tribunalul București)

Shard 1 Shard 2 Shard 3 Shard 4

T2: Judecatoria S1

Shard 1 Shard 2

T3: Judecatoria S2

Shard 1 Shard 2

Instanta BD Multitenant

T1: ICCJ

Shard 1 Shard 2 Shard 3

T1: CA București

Shard 1

T6: Judecatoria S6

Shard 1 Shard 2

Nivel Baza de Date

UI ECRIS Instanțe API ECRIS Instante

Utilizatori 
Instanțe 

CA Bucuresti 
Judecatoria S1

...
Judecatoria S6

 

 

Aplicația ECRIS Instanțe va fi instalată pe un nod central găzduit în cadrul Ministerului de Justiție, nod central 
ce va găzdui mai multe noduri virtuale ce vor rula aplicația ECRIS Instanțe. Fiecare nod va fi un sistem de tip 
multitenant, respectiv va putea găzdui datele mai multor Instanțe de judecată. De asemenea fiecare tenant 
va suporta partiționarea orizontală a datelor (sharding) în funcție de nevoi. Modulele principale ale aplicației 
ECRIS Instanțe vor putea fi distribuite pe mai multe echipamente fizice/virtuale (N-tier) în funcție de încărcarea 
fiecărei instituții.  
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În practică arhitectura va asigura un nivel de virtualizare la nivel de aplicație și instituție, ceea ce va permite 
flexibilitate pe mai multe planuri și diferite tipologii de instalare, astfel: 

La nivel de nod 

Pentru a asigura scalabilitatea sistemului, la nivelul nodului, toate modulele aplicației vor putea fi distribuite 
pe sisteme diferite (orizontal). Spre exemplu interfața utilizator va putea fi distribuita pe sisteme diferite. în 
mod similar logica aplicației sau bazele de date vor putea fi distribuite în funcție de încărcarea pe fiecare 
componentă.  

La nivel de tenant  

Fiecare tenant din cadrul unui nod va putea folosi una sau mai multe partiții orizontale în funcție de volumul 
de informații, ceea ce va permite scalabilitatea sistemului la nivel de instanță de judecată pe măsură ce 
volumul de informații din cadrul unei Instanțe crește. Spre exemplu, în cazul în care volumul de informații din 
cadrul unei Instanțe de judecată crește foarte mult, administratorii sistemului vor putea decide partiționarea 
datelor pentru distribuirea încărcării. În cazul unei modernizări de hardware administratorii vor putea de 
asemenea să unească două partiții distincte.  

5.3 Distribuția și localizarea informațiilor Instanțelor 

Informațiile legate de dosarele de judecată reprezintă majoritatea informațiilor ce vor fi stocate în bazele de 
date ale aplicației ECRIS Instanțe, aplicație care va fi instalată pe un nod central, într-o arhitectură virtualizată 
alcătuită din mai multe noduri virtuale. La un moment de timp un dosar se va afla pe rolul unei singure Instanțe 
de judecată și toate informațiile legate de un dosar se vor afla în contextul acelui dosar, având puține relații 
externe, fapt ce permite distribuirea dosarului și a informațiilor asociate pe mai multe baze de date și partiții 
orizontale (sharding) cu consecințe rezonabile asupra complexității întregului sistem și beneficii considerabile 
în privința performanței și a scalabilității sistemului.  

Având în vedere distribuția datelor pe mai multe partiții este foarte important ca în orice moment să fie 
cunoscută sursa principală a datelor („single source of truth”). Ca regulă general aplicabilă toate informațiile 
legate de dosarele de judecată vor fi stocate în bazele de date ale aplicației ECRIS Instanțe (meta date și 
documente).  

În baza de date a portalului va exista doar o clonă a informațiilor pentru citire (cache) ce va fi actualizată în 
funcție de diferite politice de actualizare. De asemenea în baza de date a portalului va fi păstrat un istoric al 
operațiilor externe realizate de utilizatori (ex: depunerea unui nou documente electronic). 

In imaginea de mai jos este prezentată conceptual integrarea dintre Portalul Instanțelor și aplicația ECRIS 
Instanțe.  
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Catalog global Operații modificare

 ECRIS Instanțe 

Portal Instante (Front end)

Aplicații terțeAvocați, părți, 
terți

Coadă 
mesaje

Partitie 
Orizontala 1

Tennant 1

Partitie 
Orizontala N

Partitie 
Orizontala 1

Tennant M

Partitie 
Orizontala N

Componente de logică

REST API Interfață utilizator 

Modificări

ORM

Serviciu localizare 
tennant & shard

Componenta 
sincronizare

Sincronizare
modificări

Operații 
modificare

Operații de modificare Operații de citire

Modificări Citiri

Operații citire

Catalog
global

Nivel Logică

Nivel Date

Nivel prezentare

Catalog 
căutare

Read
Cache

Căutări

Data Access 
Portal

Data Access 
Portal

Modificări

Data Access 
Portal

Căutări

CăutăriCitiri

API Gateway

Actualizare
Cache

Operații actualizare
 catalog global

Portal Instanțe

Nivel Date

Nivel Logică

Nivel prezentare

Data Access 
Portal

Actualizări 
Catalog

Actualizări
catalog

Actualizare
Cache

 

Figură 2 - integrarea dintre ECRIS Instanțe și Portal Instanțe 
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Pentru persistarea distribuită a datelor pe mai multe partiții este necesar ca la nivelul fiecărui obiect persistat 
în sistem să se cunoască locația acestuia. În acest sens, la nivel de Data Access se va folosi o componentă 
pentru localizarea partiției (shard) în care obiectul se află. Strategia de sharding va fi stabilită în faza de design 
detaliat, existând multiple posibilități. Un exemplu are putea fi distribuirea în funcție de anul dosarului (un 
shard va stoca unul sau mai mulți ani), caz în care strategia de sharding poate fi de asemenea statică pe baza 
anului dosarului. 

IMPORTANT: serviciul de localizare a unei partiții/shard este prezentat conceptual în documentul de 
arhitectură, însă în faza de design detaliat, este foarte recomandată utilizarea unor tehnologii existente și/sau 
facilități oferite de sistemul de baze de date folosit pentru implementarea sistemului, spre exemplu Elastic 
Database Client Library, Oracle Sharding/RAC sau tehnologii echivalente. NU este recomandată 
implementarea logicii de sharding la nivelul aplicației.  

5.3.1 Interogări multishard 

O provocare a unui sistem care folosește sharding o constituie interogările multishard, respectiv interogări 
care returnează informații din mai multe shard-uri. Acestea nu pot fi complet evitate, însă pot fi reduse la 
design-ul detaliat prin design-ul API-ului și al interfeței utilizator. Interogările multishard vor fi rezolvate la 
nivelul componentelor data acces, fiind transparente pentru componentele de logică.  

5.3.2 Operațiile de citire în cadrul portalului 

Portalul Instanțelor va oferi funcționalități de consultare disponibile atât publicului larg (utilizatori anonimi) 
cât și persoanelor implicate într-un dosar (avocați, părți, procurori etc). Pentru aceste operații, API Gateway-
ul (și implicit Portalul Instanțelor) va folosi o bază de date locală (cache) în care vor fi stocate temporar 
informațiile necesare.  

La nivelul portalului va exista un index cu toate dosarele din sistem și un minim de meta date asociate. Acest 
index va fi folosit pentru implementarea funcției de căutare în cadrul portalului. În afara acestui index, restul 
de informații disponibile pe portal vor fi stocate temporar în baza de date cache a portalului și vor fi curățate 
în funcție de diverse politice de cache.  

Informațiile din cache vor fi populate pe măsură ce acestea sunt solicitate de utilizatori. Spre exemplu atunci 
când un utilizator accesează detaliile unui dosar, nodul central va apela nodul unde informațiile sunt persistate 
și va popula baza cache. Cache-ul va fi curățat în funcție de diverse politici, spre exemplu dosarele care nu au 
mai fost accesate în ultima luna vor fi șterse din cache, sau cache-ul va putea fi curățat periodic în fiecare 
săptămâna etc. Aceste politici și tipurile de reguli aplicabile vor fi stabilite în faza de design detaliat.  

Pentru limitarea traficului către noduri generat de portal, cache-ul va putea fi de asemenea actualizat și în 
perioadele cu utilizare mică (spre exemplu noaptea).  

Anumite operații efectuate la nivelul Instanțelor vor putea de asemenea invalida anumite obiecte din cache și 
eventual chiar forța o reactualizare. Spre exemplu, adăugarea unui nou termen de judecată ar putea genera o 
actualizarea a informațiilor dosarului în baza cache.  

5.3.3 Operațiile de modificare în cadrul portalului 

Portalul Instanțelor va oferi de asemenea funcționalități interactive, spre exemplu depunerea de documente 
în cadrul dosarului sau solicitarea unei amânări etc. Aceste operații de modificare vor putea fi realizate de 
utilizatori prin intermediul Portalului. Aceleași operații vor putea fi realizate și de alte sisteme prin intermediul 
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API Gateway. Un exemplu este integrarea dintre ECRIS Parchete și ECRIS Instanțe care va fi realizată prin 
intermediul API Gateway Instanțe.  

Operații de modificare vor fi stocate de API Gateway într-o coada de mesaje. Un istoric al acestor mesaje va fi 
de asemenea stocat în baza de date a portalului, în special pentru a putea fi vizualizate în cadrul portalului. 
Mesajele din coadă vor fi consumate de componenta de sincronizare disponibilă în cadrul nodului principal 
care va apela API-ul și va executa operația de modificare, indicând portalului aplicarea cu succes a modificării, 
respectiv modificarea statusului operației.  

Utilizarea unor mecanisme de tip coada pentru comunicare este necesară pentru a garanta livrarea mesajelor 
în scenarii în care nodul nu este online și în același timp, pentru a implementa un mecanism asincron de 
comunicare. Utilizarea cozilor permite inclusiv temporizarea componentei de sincronizare. De exemplu, 
componenta de sincronizare ar putea fi activă doar în perioadele cu utilizare redusă sau ar putea ține cont de 
încărcarea generală a sistemului.  

5.3.4 Operațiile de căutare 

Pentru implementarea operațiilor de căutare la nivelul portalului se va folosi un catalog de căutare (index) 
construit pe baza informațiilor din catalogul global de obiecte. Acest catalog global va conține metadatele 
necesare pentru implementarea căutărilor în cadrul portalului.  

5.3.5 Operații de actualizare a catalogului global de obiecte 

Actualizarea catalogului global de obiecte se va face prin intermediul unei componente de logică 
implementate în API Gateway. Această componentă actualiza la anumite perioade de timp catalogul global cu 
obiectele noi și modificate. La nivelul nodului, se va implementa logică care va indica obiectele modificate 
(spre exemplu, prin folosirea de timestamps). Componenta de sincronizare va implementa logică care va 
determina obiectele modificate (spre exemplu de la ultimul apel al nodului central). 

Având în vedere că metadatele disponibile pentru căutare reprezintă un set redus de metadate (număr dosar, 
părțile, hotărârile pe scurt etc) controlul modificărilor nu presupune o complexitate excesiv de mare. 

Pentru siguranță este necesar și un mecanism de reconstruire a catalogului global. Un astfel de mecanism va 
fi necesar pentru a putea repara eventualele inconsistențe care apar între catalogul global și noduri.  

5.3.6 Structura bazelor de date API Gateway 

În diagramă sunt folosite în scop ilustrativ mai multe pictograme de baze de date: catalogul global de obiecte, 
baza de date cu operații de modificare și read cache. Din punct de vedere al implementării aceste informații 
pot fi parte a aceleași baze de date. Astfel catalogul global de obiecte poate fi implementat folosind o tabelă 
principală de dosare care pe lângă metadatele principale va avea asociată și informația localizării obiectului 
(nod/tenant). Read cache-ul și log-ul operațiilor de modificare pot fi implementate folosind tabele asociate 
aceleași tabele principale. În timp ce catalogul global și operațiile de modificare vor fi persistate permanent, 
informațiile din “read cache” și documentele vor putea fi curățate conform politicilor de cache implementate 
la nivelul fiecărei aplicații. 

Pentru implementarea acestor baze de date este recomandată partiționarea în mai multe shard-uri.  
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5.4 Arhitectura software ECRIS Parchete și Portal Parchete 

Aplicația ECRIS Parchete va fi instalată centralizat, un singur nod multi tenant. Vor exista astfel trei instalări 
distincte: 

- O instalare centralizată care va deservi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și  
parchetele subordonate. 

- O instalare centralizată care va deservi Direcția Națională Anticorupție. 
- O instalare centralizată care va deservi Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism. 

Este important de subliniat că cele trei instalări ale parchetelor vor fi complet separate. Diagrama prezintă 
instalarea care va deservi PÎCCJ. Instalările pentru DNA și DIICOT sunt identice, cu excepția echipamentelor 
hardware care vor fi diferite în funcție de necesitățile fiecărei instituții.  
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Portal Parchete API Gateway Parchete

UI ECRIS 
Parchete

API ECRIS Parchete
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Shard 1 Shard 2

T4: PJS1

Shard 1 Shard 2

T5: PJS2

Shard 1 Shard 2

T6:PJS3

Shard 1 Shard 2

T6: PJS4

Shard 1 Shard 2

Nod Principal PICCJ

Nod Portal PICCJ
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Figure 3 - Instalare PICCJ 
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Catalog Global Operații modificare

 ECRIS Parchete
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Figure 4 - Integrarea dintre ECRIS Parchete și Portal Parchete 
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Arhitectura ECRIS Parchete este similară ECRIS Instanțe. De asemenea arhitectura Portalului Parchetelor este 
similară Portalului Instanțelor. Integrarea dintre portalul parchetelor va funcționa similar celei dintre ECRIS 
Instanțe și Portal Instanțe. Pentru a evita redundanțele, conceptele arhitecturale nu vor fi duplicate în cazul 
Parchetelor.  

Singura deosebire arhitecturală dintre Instanțe și parchete este la nivelul API Gateway, unde în cazul 
parchetelor nu este necesară componenta de localizare a nodului, având în vedere că toate instalările 
parchetelor sunt deja centralizate. 
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6 Cerințe non-funcționale 
Cerințele non-funcționale care au stat la baza deciziilor arhitecturale sunt structurate în Livrabilul 2.2.1 – 
Cerințe non-funcționale. În această secțiune sunt doar reluate o parte dintre informațiile relevante.  

6.1 Informații volumetrice 

Informații volumetrice detaliate se regăsesc în fișierul Centralizat.xlsx (parte componenta a cerințelor non-
funcționale, Livrabilul 2.2.1). în tabelul de mai jos sunt sintetizate câteva informații relevante pentru o privire 
de ansamblu.  

Parametru Valoare 

Parametri generali   

Dimensiune stocare / pagina document (MB) 0.125 

Instanțe   

Utilizatori interni (total angajați din schema de personal)      12,781  

Nr de request-uri externe / zi. Estimarea se bazează pe traficul actual al portalului 
Instanțelor înmulțit cu 3, având în vedere ca noul portal va permite și interacțiunea online 

3,000,000  

Medie de dosare noi în fiecare an 2,117,796  

Cauze soluționate anual  2,170,715  

PICCJ   

Utilizatori interni (total angajați din schema de personal) 4,469  

Nr de request-uri externe / zi. Estimare bazată pe traficul actual al portalului Instanțelor 
împărtit la 3 (având în vedere ca numărul de cauze penale este de aproximativ o treime) 

1,000,000  

Medie de dosare noi în urmărire proprie / an 29,305  

Medie dosare în urmărire proprie soluționate / an 22,007  

Medie de dosare noi în supraveghere /an 615,755  

Medie dosare noi în supraveghere solutionate/an 534,126  

Medie de lucrări / an 1,407,106  

Medie lucrări soluționate / an 1,344,360  

DNA   

Utilizatori interni (total angajați din schema de personal) 316  

Nr de request-uri externe / zi (portal). 10% din traficul PICCJ 100,000  

Medie de dosare noi în urmarire proprie / an 5,143  

Medie dosare în urmarire proprie solutionate / an 3,226  

Medie de lucrari de solutionat / an 43,334  

DIICOT   

Utilizatori interni (total angajati din schema de personal) 940  

Nr de request-uri externe / zi (portal). 20% din traficul PICCJ 200,000  

Medie de dosare noi în urmarire proprie / an 9,666  

Medie dosare în urmarire proprie solutionate / an 8,594  

Medie de lucrari de solutionat / an 99,007  
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6.2 Integrări cu alte sisteme 

Integrările necesare sistemului ECRIS sunt enumerate în documentul „2.2.1.B – Integrări între sisteme” parte 
din livrabilul 2.2.1 – Cerințe non-funcționale. Prin integrare înțelegem conectarea directă, la nivel tehnic, 
dintre două sisteme informatice cu scopul de a schimba informații relevante pentru ambele sisteme. 

Integrările dintre aplicațiile sistemului ECRIS se împart în două categorii: 

- Integrările dintre aplicațiile sistemului ECRIS . 
- Integrări dintre aplicații ale sistemului ECRIS și aplicații externe. 

Prin aplicație externă înțelegem orice aplicație ce nu face parte din scopul sistemului ECRIS, inclusiv aplicații 
operate de instituții din sistemul de justiție. 

Toate integrările necesare sunt enumerate în documentul L2.2.1.B – Integrari intre sisteme.xlsx (sublivrabil 
al livrabilului 2.2.1 – Cerinte non-functionale). 

6.2.1 Integrări între aplicațiile sistemului ECRIS 

Toate integrările dintre aplicațiile sistemului ECRIS sunt în scopul sistemului ECRIS și vor fi dezvoltate în cadrul 
proiectului. Din punct de vedere tehnic aceste integrări vor fi dezvoltate folosind API-urile fiecărei aplicații 
ECRIS.  

Un exemplu de integrare importantă este integrarea dintre aplicația ECRIS Parchete și ECRIS Instanțe. Aceasta 
funcționalitatea va asigura câteva funcționalități importante cum ar fi: 

- Inițierea unui dosar penal nou pe rolul Instanțelor direct din aplicația ECRIS Parchete. 
- Evidența dosarelor penale aflate pe rolul Instanțelor. 
- Interacțiunea în cadrul unui dosar penal și instanța de judecată. 
- Etc. 

În exemplul de mai sus, integrarea va fi realizată folosind API Gateway-ul Instanțelor, respectiv în cadrul 
aplicației ECRIS Parchete vor fi dezvoltate componente de logică care vor apela API Gateway-ul Instanțelor 
pentru a implementa funcționalitatea cerută.  

Cerințele funcționale pentru integrările dintre aplicațiile sistemului ECRIS sunt descrise în documentele de 
cerințe funcționale ale fiecărei aplicații.  

6.2.2 Integrări dintre aplicațiile sistemului ECRIS și aplicații externe 

În privința integrărilor dintre aplicațiile ECRIS și alte aplicații există mai multe opțiuni de implementare în 
funcție de specificul fiecărei aplicații externe și specificul integrării.  

Accesarea funcționalității ECRIS de către aplicații externe 

Acest tip de integrare va fi rezolvată natural prin intermediul API-urilor expuse de aplicațiile ECRIS și API 
Gateway-urile Instanțelor și parchetelor.  

Accesarea funcționalității aplicațiilor externe de către ECRIS 

Acest tip de integrare va fi rezolvată de fiecare aplicație ECRIS ținând cont de specificul tehnic al integrării. În 
acest sens la nivelul de logică vor fi dezvoltate componente de tip conector (proxy) care vor împacheta detaliile 
tehnice ale integrării respectând regulile arhitecturale ECRIS (ex serializare, autentificare, samd.). Aceste 
componente reutilizabile vor fi ulterior folosite în cadrul aplicațiilor pentru implementarea integrărilor. 
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Dezvoltarea unei librării de astfel de conectori reutilizabili va reduce efortul de dezvoltare și va asigura o 
abordare consistentă a integrărilor, același conector putând fi reutilizat de mai multe aplicații din sistemul 
ECRIS (spre exemplu integrarea cu DEPABD este o integrare necesară în mai multe aplicații). 

HUB Integrare 

Ca alternativă pentru integrările directe, sistemul ECRIS va dispune și de HUB-ul de integrare (descris în acest 
document) care va oferi o alternativă mai rapidă pentru integrări cu alte instituții, inclusiv în cazul în care 
instituțiile respective nu dispun de un sistem informatic ce poate fi integrat.  
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7 Arhitectura Fizică 
Rețeaua ECRIS(WAN) este compusă din patru infrastructuri separate: 

• Infrastructura Instanțelor, Ministerului de Justiție și instituțiilor subordonate 

• Infrastructura Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a parchetelor subordonate, 
respectiv Parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și parchetele de pe 
lângă judecătorii 

• Infrastructura Direcției Naționale Anticorupție și a serviciilor subordonate 

• Infrastructura Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a 
serviciilor și birourilor teritoriale 

Fiecare infrastructură este formată din noduri organizate într-un LAN (Local Area Network). Anumite endpoint-
uri (EP) ale nodurilor sunt expuse către internet (pentru funcționalitățile publice), alte endpoint-uri sunt 
accesibile prin VPN (pentru funcționalitățile de interconectare); restul endpoint-urilor nu sunt accesibile decât 
din cadrul LAN. Un nod presupune o infrastructură hardware și software completă care poate deservi mai 
multe funcții și instituții. Nodurile sunt grupate în funcție de geo-locații, funcții/funcționalități și ierarhii. De 
asemenea nodurile au fost proiectate, din punct de vedere al echipamentelor, după volumele estimate de 
dosare și accesări.  

Infrastructurile celor trei structuri de parchet sunt centralizate, respectiv fiecare din cele trei parchete va folosi 
noduri aflate într-o locație centrala care va deservi structurile subordonate. De asemenea fiecare structura de 
parchet va avea un nod dedicat pentru BCDR.  

Infrastructura proiectată pentru ECRIS Instanțe este de asemenea centralizată.  

Arhitectura centralizata reunește toate nodurile de instanțe într-un singur centru de calcul și date, înlocuind 
astfel necesitatea de-a avea mai multe centre de calcul dedicate instanțelor, pe teritoriul României. 

În documentul 2.5 Estimare Bugetară, foaia de lucru “Infra-Centralizat” se regăsește lista tuturor nodurilor, 
configurațiile hardware și estimările bugetare. Pentru a evita redundanța informațiilor lista centralizată a 
nodurilor nu este duplicată în domeniul de arhitectură sau alte documente.  
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Utilizatori Externi -  Sisteme Externe

NLB/Firewall/Gateway

Failover

Portal M J 

EP Intern

Firewall

BCDR MJ si ECRIS Instante

Nod Primar Parchet

BCDR Parchet
Replicare

EP Intern

Failover

Noduri Tehnice Parchet

DevOps

Suport/Deploy/Update

API InterconectareAPI Interconectare
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Code Repository
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Portal Parchet
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ECRIS Instante

Firewall

Web + API

Noduri Tehnice MJ si Instante

Suport Test

Suport/Deploy/Update

DevOps

Replicare

Nod Backup

Nod Backup

  

Figura 8.1 - WAN ECRIS - Model Centralizat  

 

În Figura 8.1 este prezentată arhitectura de nivel înalt a întregii rețele ECRIS.  

• Componentele de nivel înalt al WAN-ului ECRIS sunt următoarele: 
o Noduri de calcul și stocare date 
o Sisteme de Balansare de Resurse (NLB), porți de intrare (Gateway) și Securitate (Firewall) 
o Conectivitatea dintre utilizatori din Internet și funcționalității ECRIS publice (EP Extern) 
o Conectivitatea intre funcționalități ECRIS ce nu se vor a fi expuse pe Internet ci din LAN (EP 

Intern) 



 

  
 

 

 
 
 

 

 

Page | 53 
 

o Alte conectivități intre noduri ECRIS, altele decât cele dedicate funcționalităților ECRIS, cum ar 
fi de exemplu legăturile tehnice, suport, dezvoltare, deployment, etc. 

• EP Interne reprezintă mecanismul de direcționare de acces din Internet către portalul dorit (Gateway) 
prin intermediul rezolvării DNS-ului corespondent (Domain Name Server), adică adresa IP a portalului 
dorit, de către Furnizorul de Servicii de Internet (ISP) al utilizatorului. Din Internet, calea principală de 
intrare în sistem este reprezentată fie de nodul/rețeaua MJ, fie de unul din cele trei noduri/rețele de 
Parchete (MP, DNA, DIICOT).  

• EP Externe este destinat interconectării funcționalităților ECRIS ce vehiculează date/informații ce nu 
sunt dorite a fi trecute prin Internet. Spre exemplu, transmisia datelor unui dosar intre un Parchet și 
MJ/Instanță se va face prin intermediului LAN și nu Internet. 

• Fiecare din aceste patru locații va avea propriul portal de acces, care conține și un echipament de 
balansare de resurse/trafic date, numit NLB (Networking Load Balancer) și joaca rol de DNS. Acest 
dispozitiv expune un singur punct de acces (adresa IP), din exterior (internet) către portalul ECRIS, și 
în acest dispozitiv vor fi configurate adresele IP ale sub-rețelelor (sub-domeniu) cărora datele le sunt 
destinate. Cu ajutorul acestui dispozitiv traficul de date și încărcătura de calcul poate fi specific 
direcționată conform stării de moment a rețelei sau sub-rețelei de destinație. Prin intermediul 
echipamentelor NLB din cele patru portaluri, în caz de nefuncționare a nodului principal (sau sub-
rețelei principale de destinație în cazul portalului MJ) de care aparțin, funcționalitatea și traficul ECRIS 
sunt redirecționate către nodul BCDR corespondent, prin schimbarea adresei IP de la rețeaua/sub-
rețeaua primara, la nodul BCDR. Aceasta redirecționare se va face manual prin intervenția 
administratorilor de rețea locali. Așadar adresele IP ale nodurilor Primare și BCDR-ul corespondent, 
sunt configurate și manipulate din NLB. Modul de lucru în tandem al celor doua noduri (Primar și BCDR) 
este de tip Activ/Pasiv, adică doar unul este funcțional din punct de vedere al utilizatorilor ECRIS, în 
timp ce, cel de-al doilea este în stare pasiva (de așteptare) daca este vorba de BCDR, sau în stare de 
întreținere/depanare/reparații daca ne referim la cel Primar. Capacitatea de stocare precum și datele 
de asemenea sunt duplicate în nodul BCDR, așadar este vorba de stocare distribuita și nu partajata. 
Acest mod de funcționare este transparent pentru utilizatorii ECRIS și conferă continuitatea 
funcționala a sistemului. Dispozitivele NLB nu au doar rol de direcționare a traficului de date (router 
sau gateway) ci și rol de securitate (firewall) și reprezintă unul din multiplele niveluri de securitate ce 
sunt descrise în documentul de specificații de securitate. 

• Baza de date din nodul BCDR este inactivă cât timp nodul principal (MAIN) este funcțional. Această 
BD, deși este o replică funcțională a bazei primare, nu permite scrierea sau citirea datelor ci reprezintă 
o replica statica a celei primare. Odată ce traficul de date este redirecționat prin intermediul NLB către 
nodul BCDR, acesta replica devine activă și funcțională, în timp ce BD din nodul primar devine inactivă. 
Una din modalitățile de-a face acest lucru posibil este spre exemplu sistemul „Basic Always On” oferit 
de Microsoft SQL Server. Sincronizarea celor doua BD se face la nivel de baza de date, adică nu este o 
funcționalitate care trebuie implementă separat, ci doar configurată la instalarea întregului sistem în 
rețelele respective. Imaginile de mai jos prezinta grafic cele doua tipuri de BCDR ce vor fi folosite în 
cadrul WAN ECRIS,  și  anume unul va fi o copie 100% a nodului primar (Parchete) iar celălalt reprezintă 
BCDR comun pentru MJ  și ECRIS Instanțe. 

• Nodul central de DevOps (Dezvoltare și Operațiuni) reprezintă nodul în care se va tine codul sursa al 
întregului proiect, nod care va fi folosit ca “source control” cu acces distribuit  și  controlat pe care 
dezvoltatorii aplicației îl vor folosi în mod curent, atât în timpul dezvoltării primei versiuni, cât  și  
pentru versiunile ulterioare. Acest nod va putea fi folosit în comun, atât de programatorii ce scriu cod 
pentru MJ, cât  și  de cei ce scriu cod pentru cele trei Parchete. Chiar și atunci când fișierele sunt 
stocate pe mai multe calculatoare, în acest nod se pot organiza și afișa fișierele ca și cum ar fi stocate 
pe un computer. Aceasta oferă o interfață simplificată pentru clienții (programatorii) cărora li se oferă 
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acces la fișiere. Utilizatorii pot, de asemenea, să partajeze fișiere copiindu-le într-un director comun și 
pot actualiza fișiere editând documentele existente. Majoritatea sistemelor de fișiere distribuite 
asigură controlul simultan sau blocarea fișierelor, ceea ce împiedică mai multe persoane să editeze 
același fișier în același timp. Acest nod folosește la ceea ce în termeni de specialitate se numește 
“Integrare Continua/Dezvoltare Continua”, și  reprezintă procesul natural de implementare în etape 
al unui sistem software (CI/CD = Continuous Integration/Continuous Development). în principal acest 
nod este folosit de către cei implicați în dezvoltarea produsului, pentru patru task-uri distincte: 
Planificare, Dezvoltare, Livrare/Deployment și Operațiuni/Întreținere 

o Planificarea prin nodul de DevOps - În faza de planificare, echipele DevOps își prezintă ideile, 
definesc și descriu caracteristicile și capacitățile aplicațiilor și sistemelor pe care le construiesc,  
urmăresc progresul atât la nivel înalt cât și la detaliu. Gestionarea erorilor și dezvoltării de 
sisteme după metodologia și procesele de tip “scrum”, utilizarea fișelor Kanban (Kanban 
Boards – folosite la monitorizarea procesului de dezvoltare de software) și vizualizarea 
progreselor cu tablouri de bord sunt câteva dintre modalitățile în care echipele DevOps 
planifică dinamic și transparent.  

o Dezvoltare - Faza de dezvoltare include toate aspectele codului sursă - scriere, testare, 
revizuire și integrarea codului de către membrii echipei - precum și construirea codului în 
artefacte (cod sursa compilat/binarele) de care pot fi instalate în diverse medii de execuție. 
Echipele DevOps încearcă să inoveze rapid, fără a sacrifica calitatea, stabilitatea și 
productivitatea. Pentru a face acest lucru, ei folosesc instrumente productive, automatizează 
pași repetitivi și manuali, și iterează în pași mici prin teste automate și integrare continuă 

o Livrarea este procesul de instalare a aplicațiilor în medii de producție într-un mod consecvent 
și securizat. Faza de livrare include, de asemenea, implementarea și configurarea 
infrastructurii de fond care compune acele medii. În faza de livrare, echipele definesc un 
proces de gestionare a versiunilor cu etape clare de aprobare explicita. De asemenea, setează 
porți automate care mută aplicațiile între etape până când sunt puse la dispoziția clienților. 
Automatizarea acestor procese le face scalabile, repetabile, controlate. În acest fel, echipele 
care practică DevOps pot livra frecvent, flexibil și cu ușurință 

o Faza de operare presupune menținerea, monitorizarea și soluționarea problemelor în mediile 
de producție. În adoptarea practicilor DevOps, echipele lucrează pentru a asigura fiabilitatea 
sistemului, disponibilitatea ridicată și vizează ca timpul de inactivitate sa fie zero, consolidând 
în același timp securitatea și guvernanța. Echipele DevOps încearcă să identifice problemele 
înainte să afecteze experiența clientului și să atenueze rapid problemele atunci când apar. 
Menținerea acestei vigilențe necesită telemetrie adecvată, alertare acționabilă și vizibilitate 
deplină în aplicații și în sistemul de bază 

• BUS-ul central reprezintă modalitatea de-a face dispatch la notificări intre entități adică una din 
metodele de integrare intre ele 
 

La baza deciziei de alegere a modelului centralizat au stat următoarele considerente, grupate mai jos 

o Avantaje 
▪ Costuri mai mici decât un model distribuit 
▪ Întreținerea mai facilă a sistemelor, din punct de vedere și hardware și software, cu 

mai puțin personal implicat 
▪ Securitatea este centralizată deci mai ușor de controlat/supravegheat 
▪ Condițiile de mediu sunt uniforme deci mai puțin supuse variațiilor sau influențelor 

negative ca în cazul mediilor diverse 
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▪ Funcționalitățile de căutare de informații distribuite vor mai eficiente decât în 
modelul distribuit unde aceste funcționalități vor trebui sa caute informațiile în mai 
multe rețele 

o Minusuri 
▪ In caz de nefuncționare a rețelei, toate Instanțele trec în BCDR 
▪ Instalațiile de rețea posibil să necesite o bandă de comunicație mult mai mare decât 

în modelul distribuit, adecvată pentru volumul mare de acces, dat fiind faptul că 
absolut toate accesele în sistem se vor face prin aceleași Gateway fizice 
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7.1 Arhitectura internă a nodurilor ECRIS 

7.1.1 Nod MJ și ECRIS Instanțe 

7.1.1.1 Hardware Nod MJ Centralizat 

850 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

4 x MV 

Aplicatii 

ECRIS 

Instante, 

Dosar 

Electronic, 

Stats, Arhiva

4 x MV 

Aplicatii 

ECRIS 

Instante, 

Dosar 

Electronic, 

Stats, Arhiva

Tape Arhiva Repository 750 TB

Tape Backup Repository 850 TB

NLB/Gateway/Firewall

Parchete DevOpsBCDR MJ Instante Test Suport

Server 3 -  80 Core 

512 GB RAM
Server 4 -  80 Core 

512 GB RAM

Cluster Hyper-V

4 x MV

Aplicatii ECRIS 

ANABI, DNP, 

ONG, Media

4 x MV 

Aplicatii ECRIS 

ANABI, DNP, 

ONG, Media

Server 1 -  80 Core 

512 GB RAM

3 x MV 

Baze Date
3 x MV 

Baze Date

3 x MV 

Baze Date
3 x MV

Baze Date

Server 2 -  80 Core 

512 GB RAM
Server 5 -  8 Core 

256 GB RAM

Server 6 -  8 Core 

256 GB RAM

Cluster Hyper-V

3 x MV 5B

Baze Date
3 x MV 6B

Baze Date

4 x MV 

Aplicatii 

ECRIS 

Instante, 

Dosar 

Electronic, 

Stats, Arhiva

4 x MV 

Aplicatii 

ECRIS 

Instante, 

Dosar 

Electronic, 

Stats, Arhiva
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7.1.1.2 Nod MJ BCDR 

Server 4

80 Core 512 GB RAM

Server 1

 80 Core 512 GB RAM

Server 2

  80 Core 512 GB RAM

Server 3

80 Core 512 GB RAM

4 x MV 

FE-MJ Portal

FE-Statistica

FE-Dosar Electronic

Videostreaming

3 x MV

Aplicatii ECRIS 

Instante,

Parchete DevOps MJ Instante Test Suport

850 TB Stocare date

SAN Repository

4 x MV 

FE-MJ Portal,

FE-Statistica,

FE-Dosar Electronic,

Videostreaming

3 x MV Baze Date3 x MV 1B Baze Date 3 x MV Baze Date

Cluster Hyper-V Cluster Hyper-V

NLB/Gateway/Firewall

Tape Arhiva Repository 750 TB Tape Backup Repository 850 TB

4 x MV 

DNP

ANABI

ONG

Video

Cluster Hyper-

V

3 x MV

Aplicatii ECRIS 

Instante,

3 x MV Baze Date

Server 5

28 Core 256 GB RAM

4 x MV 

DNP

ANABI

ONG

Video

Server 6

28 Core 256 GB RAM

3 x MV Baze Date 3 x MV Baze Date

 

Figura 8.5 BCDR MJ 

 

Acest nod reprezintă un backup funcțional al tuturor nodurilor de Instanțe inclusiv cel al MJ  și  este 
dimensionat suficient pentru a oferi atât capacitatea de calcul cât  și  capacitatea de stocare. Totodată, la fel 
ca și omologul sau MJ Primar, acest nod mai are în componența sa  și  un număr de nuclee de test, astfel încât, 
atunci când un update ECRIS este disponibil, testarea acestui update în condiții de failover să poate fi făcută 
în condiții cât mai apropiate de realitate, fără a perturba funcționalitatea nodului Primar sau al BCDR. Nodul 
BCDR este în mod normal de funcționare un nod pasiv. Cu alte cuvinte acesta nu rulează aplicația ECRIS, iar 
bazele de date conținute în el nu sunt active. El devine activ/funcțional doar atunci când nodul principal sau 
un sub-nod (Instanța) devine inactiv sau dezactivat. Datele sunt copiate din nodul Primar în nodul BCDR în 
mod transparent, fără intervenția vreunui operator sau administrator. Acest tip de backup este asincron. Ca 
scenariu principal de test, din nodul de test MJ + Instanțe care reprezintă nodul primar de test, se va face 
failover în nodul BCDR de test. Scenariile de test vor fi detaliate în același document ca la nodul MJ Primar. 
Așa cum a fost descris în subcapitolul anterior, trecerea dintr-un nod principal în BCDR se va face manual de 
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către administratorii de rețea MJ, atunci când este cazul,  și  se va face în modul “scurgere” (drain) astfel încât 
să nu existe pierderi (sau să fie minime) de tranzacții în curs sau de date. BCDR MJ mai conține  și  o copie a 
tuturor arhivelor din nodurile principale, precum și a eventualelor înregistrări media. Nodul de BCDR se va afla 
în geo-locație diferita de nodul primar. 

 

 

Figure 7.6 Model BCDR Comun MJ+Instanțe 
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7.1.2 Nod MP 

Tape Arhiva 50 TB

SAN Tape Backup 360 TB

Server 4 - 8 Core 64 GB RAMServer 1 -  80 Core 512 GB RAM Server 2 -  80 Core 512 GB RAM Server 3 –   Core 64 GB RAM

NLB/Gateway/Firewall

360 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

2 x MV BD 2 x MV BD   

6 x MV

ECRIS MP, Portal 

MP, Arhiva

6 x MV

ECRIS MP, Portal 

MP, Arhiva

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

DNA / DIICOT DevOpsBCDR MP MJ + Instante Test Suport

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

 

Notă: Distribuția MV, resursele asociate si scopul sunt detaliate in capitolul următor 

Acest nod va mai fi întâlnit și sub denumirea de nod MP Primar (Ministerul Public) în alte documente. 
Arhitectura de bază este formată din următoarele componente: 

• NLB/Gateway/Firewall 

• Două servere de lucru fiecare cu 80 de nuclee, 512 GB RAM 

• Două servere de media (video streaming) a câte 8 nuclee și 64 GB RAM  

• Un server de test de 8 nuclee cu 64 GB RAM 

• Un dispozitiv SAN de stocare rapidă de 360 TB pentru documente 

• Un dispozitiv de tip bandă magnetică pentru arhivare de documente plus backup la spațiul util de disc, 
de 50 TB + 360 TB 

Nodul MP Principal găzduiește portalul MP. Acesta comunică prin intermediul EP Interne cu celelalte noduri 
ECRIS. La fel ca la nodul MJ Primar, trecerea în BCDR MP se va face manual și este tot pe două nivele:  

• NLB din LAN-ul intern 

• La nivel de host în cazul în care LAN-ul intern nu mai este accesibil sau disponibil 
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7.1.3 Nod MP BCDR 

Tape Arhiva 50 TB

SAN Tape Backup 360 TB

Server 4 - 8 Core 64 GB RAMServer 1 -  42 Core 512 GB RAM Server 2 -  42 Core 512 GB RAM Server 3 –   Core 64 GB RAM

NLB/Gateway/Firewall

360 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

2 x MV BD 2 x MV BD   

6 x MV

ECRIS MP, Portal 

MP, Arhiva

6 x MV

ECRIS MP, Portal 

MP, Arhiva

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

DNA / DIICOT DevOpsMP Principal MJ + Instante Test Suport

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

 

BCDR MP este nodul în care MP Principal face failover atunci când devine indisponibil. Arhitectural el 
reprezintă o copie a nodului principal MP însă hardware-ul este dimensionat ușor diferit, în sensul ca fiecare 
server are mai puține nuclee de calcul (42), și nu este dotat cu dispozitiv de backup date. Aceasta sub-
dimensionare a numărului de procesoare se datorează utilizării foarte reduse a acestui nod. La fel ca la BCDR 
MJ, acest nod este inactiv atâta timp cât nodul principal funcționează, devenind activ în momentul în care se 
face failover din nodul primar MJ. Schimbarea din nod inactiv în nod activ se face de asemenea în mod manual 
și este pe doua nivele: 

• Din NLB-ul nodului principal (LAN MP) atunci când este posibil sau 

• De la nivelul de host (gazda) în cazul în care LAN-ul local nu este accesibil 

Infrastructura de test este de asemenea prezentă în acest nod. Este necesară pentru toate operațiunile de test 
ce sunt legate de BCDR. Datorita specificului lor, cele trei noduri de parchete vor folosi modelul unic de BCDR, 
adică nodul a principal își are copia în alta Geo-Locație, copie care înlocuiește în mod unic nodul principal, 
conform schemei de mai jos. Diferența majora în acest model, fata de cel de la MJ, este aceea ca, daca la MJ 
toate sub-rețelele de Instanțe au același nod de BCDR cu MJ, în cazul Parchetelor, fiecare nod primar își are 
BCDR-ul propriu iar modelul este prezentat grafic în imaginea de mai jos. Nodul de BCDR se va afla în geo-
locație diferita de nodul primar. 
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7.1.4 Nod DIICOT 

Tape Arhiva 20 TB

SAN Tape Backup 120 TB

Server 4 - 8 Core 64 GB RAMServer 1 -  24 Core 256 GB RAM Server 2 -  24 Core 256 GB RAM Server 3 –   Core 64 GB RAM

NLB/Gateway/Firewall

120 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

1 x MV BD 1 x MV BD   

2 x MV

ECRIS DIICOT, 

Portal MP, Arhiva

2 x MV

ECRIS DIICOT, 

Portal MP, Arhiva

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

MP / DNA DevOpsBCDR DIICOT MJ + Instante Test Suport

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

 

Notă: Distribuția MV, resursele asociate si scopul sunt detaliate in capitolul următor 
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Din punct de vedere structural este foarte asemănător cu nodul MP. Deosebirile sunt următoarele:  

• Funcționalitatea aplicației ECRIS pentru acest nod este specifica DIICOT, acest nod expunând la 
exterior portalul specific 

• Cele două servere de aplicație au cate 24 de nuclee și 256 GB RAM 

• Capacitatea principala de stocare date este de 120 TB, la fel și banda magnetica de backup 

• Capacitatea de arhivare a documentelor inactive este de 20 TB 

• Acest nod, în caz de indisponibilitate face failover în corespondentul sau BCDR prin aceleași metode 
ca nodul principal MP 

• Serverul de test va fi utilizat la scenariile de test specifice DIICOT și DIICOT BCDR 

 

7.1.5 Nod DIICOT BCDR  

Tape Arhiva 20 TB

SAN Tape Backup 120 TB

Server 4 - 8 Core 64 GB RAMServer 1 -  20 Core 128 GB RAM Server 2 -  20 Core 128 GB RAM Server 3 –   Core 64 GB RAM

NLB/Gateway/Firewall

120 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

1 x MV BD 1 x MV BD   

2 x MV

ECRIS DIICOT, 

Portal MP, Arhiva

2 x MV

ECRIS DIICOT, 

Portal MP, Arhiva

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

MP / DNA DevOpsDIICOT MJ + Instante Test Suport

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

 

Nodul de backup pentru infrastructura și funcționalitățile DIICOT este o copie mai redusa a nodului primar. 
Acest nod este dotat cu doua servere a cate 20  e nuclee fiecare plus 128 GB RAM și doua servere de 8 nuclee 
cu 64 GB RAM. Dimensiunile mai reduse ale nodului sunt calculate în așa fel încât nodul să poată face fata pe 
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o perioada redusa (pana la depanarea nodului principal) execuției aplicației ECRIS DIICOT.  Ca și la nodurile 
BCDR precedente, trecerea din nodul primar în acest nod se va face manual pe cele doua nivele disponibile: 
fie din LAN DIICOT fie din LAN gazda (host). Nodul de BCDR se va afla în geo-locație diferita de nodul primar. 

7.1.6 Nod DNA 

Tape Arhiva 15 TB

SAN Tape Backup 100 TB

Server 4 - 8 Core 64 GB RAMServer 1 -  24 Core 256 GB RAM Server 2 -  24 Core 256 GB RAM Server 3 –   Core 64 GB RAM

NLB/Gateway/Firewall

100 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

1 x MV BD 1 x MV BD   

2 x MV

ECRIS DNA, 

Portal MP, Arhiva

2 x MV

ECRIS DNA, 

Portal MP, Arhiva

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

MP / DIICOT DevOpsBCDR DNA MJ + Instante Test Suport

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

 

Notă: Distribuția MV, resursele asociate si scopul sunt detaliate in capitolul următor 

Nodul DNA primar are aceiași arhitectura ca cel pentru DIICOT. Diferențele vin doar din volumetria estimativa 
a documentelor precum și din funcționalitățile ECRIS corespondente. Acest nod dispune de următoarele 
componente și capacități hardware: 

• NLB 

• Doua servere a cate 24 nuclee și 256 GB RAM 

• Doua servere pentru media a cate 8 nuclee și 64 GB RAM 

• Un server de test cu 8 nuclee și 64 GB RAM 

• Capacitate rapida de stocare date active de 100 TB 

• Capacitate de stocare lenta (benzi magnetice), de backup pentru documentele active, de 100 TB 

• Capacitate de stocare lenta (benzi magnetice), pentru documentele arhivate, de 15 TB 
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Nodul DNA expune spre Internet portalul specific (EP extern). în afara acestui portal, acest nod comunica cu 
următoarele noduri: DNA BCDR, Parchete, MJ și Instanțe prin intermediul API și EP interne. 

7.1.7 Nod DNA BCDR 

Tape Arhiva 15 TB

SAN Tape Backup 100 TB

Server 4 - 8 Core 64 GB RAMServer 1 -  20 Core 256 GB RAM Server 2 -  20 Core 256 GB RAM Server 3 –   Core 64 GB RAM

NLB/Gateway/Firewall

100 TB Stocare date

SAN Repository

Cluster Hyper-V

1 x MV BD 1 x MV BD   

2 x MV

ECRIS DNA, 

Portal MP, Arhiva

2 x MV

ECRIS DNA, 

Portal MP, Arhiva

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

MP / DIICOT DevOpsDNA MJ + Instante Test Suport

1 x MV

Aplicatii Video 

Streaming

 

Nodul de backup pentru infrastructura și funcționalitățile DNA este o copie a nodului primar DNA, mai puțin 
numărul de procesoare pe serverele de aplicație ECRIS, servere ce au fost dimensionate cu doar 20 de nuclee 
fiecare. Ca și la nodurile BCDR precedente, trecerea din nodul primar în acest nod se va face manual pe cele 
doua nivele disponibile: fie din LAN DNA fie din LAN gazda (host). Scenariile de failover vor fi testate prin 
intermediul hardware de test din nodurile primar și BCDR, iar scenariile de test sunt descrise în documentul 
“Testare ECRIS” Nodul de BCDR se va afla în geo-locație diferita de nodul primar. 

7.1.8 Nod DevOps (Parchet și MJ) 

Aceste noduri sunt proiectate a fi folosite la planificarea, dezvoltarea, construirea, și instalarea sistemului 
ECRIS. Utilitatea acestor noduri a fost detaliata la începutul acestui capitol. Ca echipament ele nu conțin decât 
hardware-ul de baza pentru dezvoltarea de software, și anume cate doua servere a cate 8 nuclee și 64 GB RAM 
fiecare. Nodurile de DevOps sunt conectate prin EP interne de nodurile de producție (MJ și Parchete), precum 
și de nodurile BCDR corespondente.  
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7.1.9 Nod Test (Parchet și MJ) 

Infrastructura de test a sistemului și rețelei ECRIS este formata din 8 noduri de test. Patru destinate testării 
funcționalităților relative la MJ și Parchete, și patru pentru a testa funcționalitățile referitoare la BCDR 
corespondent. Echipamentele din dotarea acestor noduri cuprind două servere a cate 8 nuclee și 64 GB RAM, 
precum și un spațiu de stocare de documente de 1.6 TB. Nodurile de test emulează nodurile principale și BCDR 
și sunt localizate în aceleași subretele cu serverele din nodurile principale și BCDR, astfel încât testarea să 
poată fi făcută în condiții cât mai aproape de realitate. Nodurile de test sunt suficient dimensionate pentru a 
putea acomoda toate scenariile de test: funcționale, nefuncționale, failover, securitate, etc. 

7.1.10 Nod Suport (Parchet și MJ) 

Nodurile de suport vor fi folosite la monitorizarea nodurilor primare și BCDR. Ele au în dotare doua servere de 
8 nuclee și 64GB RAM fiecare. Din atribuțiile acestor noduri fac poarte următoarele acțiuni: 

• Monitorizarea rețelelor cărora le sunt destinate 

• Monitorizare și controlul mediului unde serverele nodurilor sunt instalate  

• Automatizează procese comune precum planificarea, copiile de rezervă, verificările de conformitate, 
descoperirea nodurilor etc. 

• Gestionează întreaga infrastructură locală de calcul fizică și virtuală 

• Gestionează dispozitivele de stocare SAN și Benzi Magnetice 

• Gestionează aplicațiile ce rulează pe servere 

 

7.2 Noțiuni și concepte 

7.2.1 Disponibilitate, Securitate, Protecția și Conservarea Informației 

Datorită specificului ei, aplicația ECRIS necesita o disponibilitate ridicată, de peste 99% din timp, o securitate 
cibernetică modernă, capabilă să facă fața atacurilor cibernetice tot mai sofisticate, eficiente și inteligente, și, 
în același timp, să ofere o continuă și consecventă conservare a informației. De asemenea volumul relativ mare 
al datelor ce sunt și vor fi înmagazinate și vehiculate de sistemul ECRIS, precum și numărul mare al utilizatorilor 
ce îl accesează, fac parte din considerentele ce stau la baza actualei arhitecturi. Aceste lucruri au fost obținute 
în mare măsură prin redundanța software și hardware adică prin replicare de echipamente și aplicații. 
Totodată au fost considerate multe aspecte de securitate cibernetică și conservare a datelor. Toate conceptele 
de disponibilitate, securitate, protecție și conservare a datelor sunt explicate în subcapitolele următoare. 

7.2.2 Noduri ECRIS 

Nodurile ECRIS sunt rețele locale de calcul și stocare a informațiilor (LAN), și unde aplicația ECRIS este instalată 
și rulează. Aceste rețele conțin una sau mai multe perechi de calculatoare (servere) ce lucrează în tandem, și 
pe care sunt instalate cate doua mașini virtuale (MV). Securitatea informațiilor fiecărui nod este asigurată la 
nivel local atât prin metode software cât și prin metode hardware, metode ce sunt descrise și detaliate pe larg 
în alte documente. 



 

  
 

 

 
 
 

 

 

Page | 66 
 

7.2.3 Noduri BCDR 

Acronimul BCDR provine de la Business Continuity and Disaster Recovery. Nodurile BCDR sunt locații 
de rețea ECRIS, ce funcționează ca backup pentru nodurile primare (active). Aceste noduri sunt menite 
să asigure continuitatea de business în cazuri de întreruperi de orice natură, defecțiuni, dezastre sau 
alte fenomene de forța-majora a nodurilor primare. Nodurile BCDR devin active în momentul în care 
un nod primar devine indisponibil iar motivele pot fi foarte variate precum avarierea echipamentelor, 
întreruperea comunicației pe internet, oprirea intenționată a funcționării nodului activ pentru servicii 
de întreținere, etc. Nodurile BCDR vor fi înființate și instalate în geo-locații diferite de locațiile primare 
și vor avea capacitate suficientă de calcul, stocare și rețea astfel încât să poată suplini unul sau mai 
multe noduri de orice dimensiune, funcționalitate sau locație, beneficiind de aceleași funcționalități, 
date, reguli de acces și securitate identice cu cele din nodurile principale. în arhitectura și topografia 
curenta, aceste noduri vor fi partajate logic și fizic după cum urmează: 

• Nodul MJ și ECRIS Instanțe va beneficia de un singur nod BCDR de dimensiuni mari. Acest nod va avea 
capacitatea de stocare suficientă pentru a constitui un backup la toate datele (cumulativ) din toate 
nodurile primare din incidență, deci reprezintă o centralizare la nivel de informații, cu diferența că 
accesul va fi posibil doar la datele individuale ale nodului ce utilizează BCDR la un moment dat. 

• PICCJ 

• DNA 

• DIICOT 

Specificul acestor noduri permite realizarea unei copii a datelor în mod transparent pentru rețeaua ECRIS. 
Aceste copii ce provin din nodurile primare, vor fi ulterior puse la dispoziția utilizatorilor printr-un mecanism 
cunoscut sub denumirea de “AlwaysOn” și care este descris mai jos. Trecerea de la un nod ECRIS activ la nodul 
BCDR corespondent nu se face în mod automat ci este o decizie umană, așadar procesul de comutare a 
traficului de date și a puterii de calcul spre un nod BCDR și invers, se execută manual. Atunci când munca este 
executata de nodul BCDR, datele devin disponibile doar în citire așadar nu pot fi schimbate, șterse, adăugate 
sau în alt fel modificate. Din acest motiv, la trecerea în sens invers către nodul primar, o reactualizare a datelor 
nu va mai fi necesară. Acest proiect folosește doua tipuri de noduri BCDR. Primul tip reprezintă o copie identica 
a unui nod primar și este destinat nodurilor DNA, DIICOT și PICCJ. Cel de-al doilea tip grupează toate nodurile 
primare de Tribunale, Curți de Apel și Instanțe aferente, într-un singur nod BCDR. O caracteristica a acestui tip 
de nod este acela ca, daca în prima varianta doar datele unui singur nod primar își găsesc o copie în BCDR, aici 
fiecare din nodurile acoperite de acest BCDR au o copie a datelor. De asemenea, puterea de calcul este 
proiectata astfel încât acest nod să poată face față la orice dimensiune de nod pe care îl acoperă și îl 
deservește. Datele din acest nod comun sunt separate  și  izolate logic, astfel încât să nu poată fi accesate 
decât de utilizatorii nodurilor primare de proveniență. Prin această arhitectură, cele patru noduri au fost 
proiectate astfel încât să confere o comutare rapidă și transparentă de la nodul primar la copia să BCDR, 
precum și o modalitate robustă, flexibilă, stabilă și securizată de funcționare continuă a sistemului ECRIS . 

7.2.4 Noduri tehnice 

Aceste noduri au o destinație și o arhitectura aparte fața de nodurile ECRIS. în general, un produs software 
este dezvoltat după o metodologie bine stabilita, metodologie care conține următoarele elemente: 
Arhitectura, Design, Dezvoltare (codare), Testare, Instalare la client, Întreținere și Suport. Așadar noduri 
tehnice sunt acelea care vor îndeplini aceste funcții și cu ajutorul cărora produsul ECRIS va fi implementat, 
testat, livrat și întreținut. Nodurile tehnice nu sunt replicate în nodurile BCDR. 
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• Nodul DevOps -  este cel în care, software-ul ECRIS este planificat, dezvoltat și testat pe computerele 
de dezvoltare. Acest nod este în strânsă legătura cu nodul de Test (descris mai jos) deoarece, după ce 
produsul software este testat, acesta este mai apoi trimis în pre-producție adică livrat și instalat la 
nodurile destinate pre-producției, ca mai târziu, după o perioada de stabilizare, acestea sunt instalate 
la nodurile primare. Acest ultim pas se numește “Deployment”. în unele cazuri chiar și hardware-ul 
este supus testelor (ca de exemplu hardware-ul de înregistrări media sau de arhivare etc). Aceste 
noduri sunt concepute să copieze un nod de lucru ECRIS, pana la cel mai mic detaliu astfel încât, atunci 
când este necesar, eventualele probleme funcționale de ECRIS să poată fi investigate și reparate, fie 
ca este vorba de software sau de hardware.  

• Nodul de Test – acest nod mai este cunoscut și sub denumirea de “Cutie de Nisip” (Sandbox). El este 
o copie fidelă însă de dimensiuni mai mici, a unui nod primar. Destinația acestui nod este aceea de a 
executa pasul intermediar între dezvoltare și livrare, și anume testarea și asigurarea calității 
produsului ce va ulterior va fi instalat prin intermediul nodul DevOps. Testarea se face după un plan și 
o metodologie bine stabilite și care sunt documentate în Testare ECRIS, și incorporează toate 
componentele funcționale sau non-funcționale, software și hardware, ce fac parte din sistemul ECRIS. 
De asemenea securitatea sistemului în sine și a informațiilor conținute în el vor fi testate în acest nod. 

• Nodul de Suport – este folosit în scopul menținerii funcționalităților nodurilor primare. Principala 
misiune a acestui nod este de a monitoriza atât infrastructura fizica a nodurilor primare cât și 
funcționarea normala a sistemului ECRIS. 

7.2.5 Distribuția Nodurilor LAN ECRIS 

• Nodul Ministerului de Justiție este proiectat ca fiind nodul principal de acces în sistemul ECRIS. Acest 
nod conține printre altele și funcționalitatea de portal către nodurile de Instanțe (Tribunale, Curți de 
Apel și Judecătorii). Din punct de vedere fizic, nodul MJ este supra-dimensionat (nod mare) dat fiind 
faptul ca acest nod are de îndeplinit multiple funcționalități ECRIS iar numărul de utilizatori este de 
asemenea considerat ca fiind de ordin mult mai mare decât cei potențiali pentru nodurile de Instanțe. 
Nodul MJ împreuna cu nodurile de Instanțe sunt deservite de un singur nod BCDR. Acest nod dispune 
de nodurile tehnice auxiliare: Suport, DevOps și Test. Nodul de suport are și sarcina auxiliara de-a 
întreține nodul central de BCDR. 

• In cazul arhitecturii centralizate, toate Instanțele, Tribunalele și Curțile de Apel vor avea hardware 
comun, suficient dimensionat pentru a susține execuția și procesele ECRIS destinate acestora, și va fi 
plasat în aceiași locație cu restul echipamentelor MJ. Aceasta opțiune centralizata are avantajul ca 
infrastructura și logistica de monitorizare și control ECRIS Instanțe este cu mult mai simpla și ieftina 
însă, în același timp, are dezavantajul ca, în cazul în care nodul central MJ devine indisponibil, atunci 
toata puterea de calcul de la toate Instanțele plus MJ vor trece în BCDR.  

• Nodurile de Parchete (PICCJ, DNA, DIICOT) sunt de dimensiune medie. Acestea dispun fiecare de cate 
un nod de Suport, DevOps, Test/Pre-Producție și BCDR. 

7.2.6   Puterea de calcul și spațiul de stocare 

Puterea de calcul a fiecărui nod individual este reprezentată printr-un număr de perechi de servere, așa cum 
sunt prezentate în sub-capitolul următor. Aceste servere partajează un spațiu comun de stocare iar 
caracteristicile fizice sunt detaliate atât într-un subcapitol ulterior, cât și în documentul „L2.5-Estimare 
Bugetara.xls”. Necesarul puterii de calcul și a spațiului de stocare a informației a fost estimat având în vedere 
următoarele criterii de bază: 

• Volumul actual de dosare, atât cele active cât și cele arhivate 
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• Potențialul de creștere a volumului de dosare bazat pe istoricul ultimilor 5 ani 

• Numărul actual de utilizatori  

• Potențialul de creștere al numărului de utilizatori în următorii 5 ani 

In funcție de criteriile de mai sus, nodurile LAN au fost împărțite în categorii de dimensiuni diferite (mici, medii, 
mari). în vederea satisfacerii nevoilor de continuă funcționare și disponibilitate a sistemului ECRIS, la baza 
modelului arhitectural stau conceptele de „High Availability”, „Business Continuity” și „Disaster Recovery”. De 
asemenea criteriile de securitate a informației, performanța și  scalabilitatea sistemului constituie elemente 
de care actuala arhitectură ține cont. Toate aceste criterii sunt detaliate în documentul „L2.2.1.A-Cerinte non-
funcționale ale sistemului.docx” 

 

7.2.7 Noțiuni despre HA, DR și AlwaysOn  

Pentru buna înțelegere a deciziilor arhitecturale la rețelele ECRIS, conceptele de „High Availability” 
(Disponibilitate Ridicată), „Disaster Recovery” (Revenire după Dezastru) și AlwaysOn  (Întotdeauna 
Funcțional), vor pe scurt explicate. Conceptul de HA se refera la continuitatea funcționarii sistemului ECRIS în 
parametrii doriți și este obținută prin duplicare de software și hardware la nivel rețea, în timp ce DR se obține 
prin replicarea unei întregi rețele instalată în alta locație fizică ce conține atât putere de calcul similară cu 
rețeaua copiată, cât și informațiile și configurațiile acesteia (date, securitate, accesibilitate, etc). Aceasta 
replică a unei rețele ECRIS (numita pe scurt BCDR) este folosită doar atunci când rețeaua sursă nu mai poate 
fi folosită din varii motive (hardware defect, lipsa de conexiune internet, etc). Pană în momentul intrării în 
folosința activă a unui nod BCDR, acesta este doar folosit pentru replicarea de date provenite din nodurile 
primare. Arhitectura fizică propusă pentru ECRIS se folosește de ambele concepte iar designul este descris în 
subcapitolele următoare. Conceptul de AlwaysOn reprezintă un grup fizic sau logic ce acceptă un mediu 
replicat pentru un set discret de baze de date. Acest grup de disponibilitate ridicata (HA) este menit să asigure 
funcționalitatea dorita atunci când unul din grupuri eșuează, indiferent de motiv. Un grup HA acceptă un set 
de baze de date primare și unul până la opt seturi de baze de date secundare corespunzătoare. Bazele de date 
secundare nu sunt copii de rezervă (in așteptare). 

7.2.8 Gateway 

Un Gateway este un dispozitiv hardware care acționează ca o "poartă" între două rețele. Poate fi un router, 
firewall, server sau alt dispozitiv care permite traficului electronic să pătrundă în și din rețea. în timp ce un 
gateway protejează nodurile din rețea, acesta este, de asemenea, un nod în sine. Un Gateway reprezintă o 
forma importanta de protecție a rețelei, de atacuri informatice, acces nedorit sau alte abuzuri împotriva bunei 
funcționări a întregului sistem. Toate rețelele ECRIS dispun de cate doua astfel de dispozitive, unul destinat 
traficului uzual dinspre și către utilizatorii legali ai sistemului, și celălalt destinat traficului înspre și dinspre 
rețeaua de rezervă (BCDR). 

7.2.9 Networking Load Balancing (NLB) 

Această componenta software este folosita în scopul balansării resurselor și încărcăturii funcționale a 
serverelor ce executa aplicația ECRIS. Funcționalitatea sa, permite ca utilizatorii să poată folosi oricare din cele 
doua (sau mai multe) servere de aplicație în mod egal/balansat și transparent, astfel încât să nu existe gâtuiri 
de trafic de date sau execuție ale funcționalităților ECRIS. în general aceasta componentă face parte din 
sistemele de operare de tip server și configurația acesteia se face de către administratorul nodului (cluster), 
astfel reușind să asigure o performantă optima a întregii rețele. Printre avantajele utilizării NLB se numără:  
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• Balansarea încărcăturii resurselor de calcul din cluster 

• înalta disponibilitate a puterii de calcul a nodului prin aceea ca, în cazul în care unul din servere devine 
indisponibil fizic (defect sau deconectat din rețea), atunci execuția aplicației și traficul de date este 
direcționat automat către celălalt server. 

• Scalabilitate: atunci când un nou server este adăugat la nod, NLB îl poate adaugă în configurația să 
astfel încât performanta sistemului să fie îmbunătățita la nevoie 

• Folosește un protocol standard de comunicație cu serverele (TCP/IP) 

• Înregistrează evenimentele (toate acțiunile NLB cum ar fi de exemplu schimbări în cluster) în log-urile 
de OS astfel încât depanarea sistemului cluster să fie facilă 

• Politica de balansare de resurse (putere de calcul) este configurabilă 

• Adăugarea sau eliminarea unui server din cluster se face automat în funcție de încărcătura nodului (la 
clustere mai mari de două servere) 

• Mai multe clustere pot fi controlate de la o singură consolă 

• Poate bloca trafic de rețea nedorit pe anumite porturi 

Acțiunile NLB (start, stop, etc) pot fi automatizate prin scripturi 

7.2.10  Serverele fizice 

Serverele fizice sunt unități de calcul (computere) cu capabilități de funcționare superioare, cu resurse (CPU, 
RAM, Disk, Plăci de Rețea, etc) suficiente pentru clusterul din care fac parte, și care îndeplinesc atât rolul de 
suport pentru Mașini Virtuale (MV = duplicat virtual al unui server) pe care aplicația ECRIS rulează, cât și rolul 
de control asupra resurselor pe care aceste MV-uri le consuma/folosesc. Cele doua servere conțin fiecare cate 
doua discuri fizice dispuse în format de RAID 1, adică cele doua discuri conțin exact aceleași date (mirroring). 
Această redundanță asigură continuitatea funcționării sistemului în cazul în care unul din cele doua discuri 
devine indisponibil. Serverele fizice sunt dimensionate și dotate după necesitățile estimate ale nodului de 
ECRIS din care fac parte. Aceste necesitați sunt pe larg descrise și justificate în documentul „Hardware 
Necesar.xls”. în arhitectura nodului de dimensiuni mici spre exemplu (Figura 1) aceste servere au cel puțin 64 
GB de RAM, un procesor (CPU) dotat cu 14 nuclee de calcul (Core), discuri pentru suport de date și OS, de tip 
SSD (Solid State Drive) de ultima generație ce sunt foarte robuste, fiabile, cu durată lungă de viață și cu acces 
foarte rapid la informații. Viteza procesorului este de cel puțin 2.5 GHz. Serverele destinate să execute aplicația 
ECRIS susțin cate doua MV-uri fiecare cu roluri explicate mai jos, și împart resursele (CPU, RAM, SSD, Rețea) 
ca acestea. în general, de la un număr de MV-uri în sus, licențierea lor devine obligatorie, licențe asemănătoare 
cu cele ale unui OS. 

7.2.11  Mașinile Virtuale 

Conceptul de virtualizare a mediului informatic nu este unul nou,  și  este folosit pe scara larga peste tot în 
lume. Sistemul ECRIS de asemenea folosește virtualizare. Serverele fizice susțin cate două Mașini Virtuale 
fiecare. în Figura 1 sunt prezentate ca fiind cele numerotate cu A1, B1, A2, B2. Resursele celor 4 MV-uri sunt 
asociate de către serverul fizic în felul următor: A1 și A2 au rezervate/asignate cate 4 nuclee, memorie RAM și 
spațiu de disc suficiente pentru a rula aplicația ECRIS, iar B1 și B2 au rezervate cate 8 nuclee de calcul și 
partajează un spațiu comun de stocare a datelor de tip SAN. MV-urile A1 și A2 rulează în tandem aplicația 
ECRIS. Aceste doua mașini virtuale preiau încărcătura de lucru ce le este asignata de către NLB și sunt în 
permanența active. Atunci când una din cele doua este indisponibilă sau supraîncărcată, cea de-a doua preia 
toate sarcinile de execuție. Acest mod de balansare a încărcăturii de utilizare a unei aplicații mai poartă 
denumirea de Application Clustering adică Cluster de Aplicații. în general toate sistemele de operare de tip 
server oferă acest tip de Cluster. Exista două metode larg utilizate de Application Clustering. Una se bazează 
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pe un serviciu specializat ce rulează pe toate serverele din cluster, iar cea de-a doua se bazează pe un 
hardware/dispozitiv specializat ce se ocupa de balansarea încărcăturii de utilizare. Nodurile ECRIS folosesc 
prima variantă. MV B1 și B2 formează un Cluster de baze de date. Doar unul din cele doua noduri este activ 
(ex B1) în vreme ce cel de-al doilea este în așteptare/standby și intra în funcțiune doar când primul devine 
indisponibil și este cunoscut sub denumirea de „Failover” (Failover este comutarea disponibilității unui 
serviciu, pe unități de calcul diferite în situația eșecului de funcționare al dispozitivului primar). Deși MV-urile 
acestui cluster conțin fiecare cate o instanța de BD, clusterul este „văzut” de cele doua MV-uri de aplicație ca 
un singur server de baza de date. Cele doua servere fizice comunică intre ele printr-un simplu cablu de rețea 
(Null Modem Cable) pentru a-si verifica reciproc starea de funcționare una alteia, în timp ce MV-urile de BD, 
prin intermediul serverelor fizice, sunt conectate la spațiul de stocare a datelor (SAN) și comunică cu acesta 
folosind un protocol dedicat de comunicație (ex Fiber Channel sau Ethernet) precum și un switch de rețea. 
După partajarea resurselor către cele patru mașini virtuale, mașinilor fizice le rămân disponibile cel puțin doua 
nuclee de calcul. 

7.2.12  Tehnologia OLAP 

Aceasta tehnologie se referă la Baze de Date și reprezintă un sistem de analiză a datelor. Acesta este un sistem 
analitic online care răspunde la întrebări analitice multidimensionale precum raportare financiară, prognoză 
etc.  

7.2.13  Tehnologia OLTP 

OLTP este un sistem tranzacțional online și gestionează modificări în baza de date, prin metode precum Insert, 
Update sau Delete.  

7.2.14  Dispozitivul de stocare a datelor - SAN Repository 

Acest dispozitiv este format dintr-un vector de discuri fizice și folosește la stocarea datelor ECRIS. Aceste 
discuri sunt dispuse/instalate și partajate logic în mai multe partiții, fiecare cu o destinație bine determinată. 
O rețea de spațiu de stocare (SAN = Storage Area Network), sau rețea de stocare, oferă acces la stocarea de 
date consolidată la nivel de bloc. SAN-urile sunt utilizate în principal pentru a accesa dispozitivele de stocare, 
cum ar fi vectori de discuri sau biblioteci de bandă magnetică, astfel încât dispozitivele să apară în sistemul de 
operare ca stocare atașată direct. Acesta reprezintă o tehnologie de mare viteză, care oferă acces la stocarea 
la nivel de bloc a datelor ECRIS. SAN-urile au fost adoptate în arhitectura curentă în vederea îmbunătățirii 
disponibilității și performanței aplicației, prin segregarea traficului de stocare de restul rețelei LAN. Un SAN 
este format din două niveluri: primul nivel - nivelul de instalare a spațiilor de stocare - oferă conectivitate între 
nodurile din rețea și transportă comenzile și starea dispozitivului. Cel puțin un nod de stocare trebuie conectat 
la această rețea. Al doilea nivel - nivelul software - utilizează software-ul pentru a furniza servicii care operează 
pe primul nivel. Grupul de stocare este controlat de administratorii LAN-ului. Aceștia atribuie numere de 
unități logice (LUN - Logical Unit Number) sau blocuri din capacitatea de stocare, blocuri care ulterior vor fi 
folosite de managerii de cozi de așteptare de date și mesaje. Discurile SAN sunt potențial disponibile pentru 
mai multe dispozitive în același timp, adică sunt partajate. Decizia de-a introduce folosirea tehnologiei SAN se 
bazează pe câteva avantaje pe care aceasta tehnologie le oferă, cum ar fi: 

• Utilizarea îmbunătățită a discului. Spațiul de stocare centralizat printr-un sistem SAN creează o 
utilizare mai eficientă a resurselor.  

• Recuperare în caz de catastrofe (DR). în caz de catastrofă, un SAN permite recuperarea date din mai 
multe aplicații. 
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• Disponibilitatea aplicației. Matricele de stocare SAN folosesc algoritmi de protecție a datelor pentru a 
menține datele consecvente și accesibile. 

• Viteza de rezervă sporită. Dispozitivele de stocare SAN creează copii exacte, bazate pe hardware 
aproape instantaneu. Acest lucru facilitează backup-ul unui volum mare de date în timp scurt. 

Capacitățile dispozitivelor SAN sunt calculate în funcție nevoile estimative de moment ale nodurilor unde sunt 
instalate și unde volumul de date de înmagazinat fiind principalul considerent. De asemenea, bazat pe acest 
volum precum și pe datele statistice din anii anteriori, au fost făcute proiecții de creștere pentru mai mulți ani 
(peste cinci), iar capacitatea de stocare aferentă este deja calculată și rezervată. Astfel, la nodurile de 
dimensiuni mici, capacitatea de stocare variază intre 2 și 17 Terra Bytes (TB) devreme ce la nodurile de 
dimensiuni mijlocii această capacitate merge până la 80 de TB. La nodurile mari de ECRIS capacitatea de 
stocare este dimensionată pe măsura calculelor menționate și, în anumite cazuri, pot depăși 800 de TB. Pentru 
înțelegerea ordinul de mărime, 1 TB poate stoca undeva în jurul a 8.5 milioane de pagini de documente scanate 
în format pdf. Securitatea informației va fi asigurata prin diferite metode ce sunt bazate pe metode 
criptografice moderne și dovedite a fi eficiente, rapide și sigure. Aceste metode precum și celelalte masuri de 
securizare a întregului sistem ECRIS sunt descrise pe larg într-un document separat. 

7.2.15  Stocarea Datelor pe Benzi Magnetice 

Tehnologia de suport de date bazata pe benzi magnetice este una foarte veche care însă a fost dezvoltată și 
perfecționată de-a lungul timpului, astfel încât performantele unei astfel de tehnologi ca permite sistemului 
ECRIS sa beneficieze de astfel de suport pentru volumul relativ mare de date estimat. Dispozitivele de benzi 
magnetice permit la ora actuala stocarea unui volum de 30 TB sau chiar mai mult (date comprimate) și cu o 
viteza de scriere/citire de pana 1 GB/s. De asemenea, majoritatea sistemelor de banda magnetica permit 
protecție la rescrierea/modificarea/ștergerea datelor – care mai este cunoscut și sub numele de WORM 
(Write-Once-Read-Many) - ceea ce asigura integritatea informației pe durata lunga de timp. Criptarea datelor 
este un alt beneficiu adus de aceasta tehnologie. 

7.2.16  Arhiva Electronica 

ECRIS este proiectat să conțină în dotarea sa un sistem de arhivare electronică a dosarelor soluționate. Acest 
sistem este menit  și  dimensionat să găzduiască un număr foarte mare de dosare pe perioade lungi de timp. 
Sistemul de arhivare are de asemenea o copie în nodul BCDR. Arhivarea dosarelor se face pe dispozitive de 
înalta performanța  și  sunt securizate astfel încât să nu poată fi modificate sau șterse din arhivă nici intenționat  
și  nici din greșeala. Fiecare din nodurile ECRIS va fi prevăzut cu dispozitive  și  logica de arhivare proprii, în 
timp ce copiile acestora vor fi stocate în nodurile BCDR aferente. Așadar nodul BCDR destinat ECRIS Instanțe 
va centraliza toate arhivele nodurilor de proveniență în același mod în care  și  restul de date active sunt 
stocate. Capacitatea arhivei din nodul BCDR este calculată să reprezinte cumulul volumetric al tuturor 
nodurilor primare. PICCJ, DNA  și  DIICOT au arhiva proprie, iar nodurile BCDR corespondente vor tine o copie 
a arhivelor respective. În afara documentelor scrise, arhivele sunt dimensionate în așa fel încât să depoziteze  
și  înregistrările media. Pe partea de dispozitive de stocare, arhiva este proiectată să fie dotată cu dispozitive 
de unica folosință în scriere, dar cu multiple utilizări în citire  și  care este descrisa mai sus. Cu ajutorul acestei 
tehnologii se asigura permanența  și  integritatea informațiilor arhivate, pe durate lungi de timp, iar 
dispozitivele ce stochează toate dosarele în format electronic, vor fi îndeajuns de flexibile încât să poată fi 
redimensionate la nevoie, fără să aibă nevoie de alte schimbări de infrastructură. 
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7.2.17  Dispozitivele de backup 

Atât documentele în sine cât bazele de date ce conțin alte informații decât documente (spre exemplu 
metadata relativă la documente), vor copiate pe un sistem de stocare asemănător cu cel descris mai sus. 
Tehnologia de salvare/copiere a datelor va permite scrierea acestora în mod automat, după o politica ce va fi 
stabilită de către administratorii locali ai nodurilor ECRIS. Capacitatea acestor dispozitive este proiectată în așa 
fel încât acestea să permită copii succesive ale datelor din dispozitivele SAN. 

7.2.18  Furnizorul de identitate (Identity Provider sau IdP) 

Un furnizor de identitate este o entitate a unui sistem informatic care creează, întreține și gestionează 
informații de identitate pentru utilizatorii unei aplicații sau a unui sistem de operare, oferind în același timp 
servicii de autentificare pentru aplicațiile bazate pe o federație sau o rețea distribuită. Furnizorul de identitate 
oferă autentificarea utilizatorului, ca serviciu. Aplicații cum ar fi aplicațiile web, internalizează pasul de 
autentificare a utilizatorului către un furnizor de identitate de încredere. O astfel de metoda mai este și 
cunoscuta sub denumirea de încredere federalizată, adică folosește identitate federalizată. Conceptul de 
autentificare unica (Single Sign-On sau SSO) este pe larg folosit în industria IT pentru accesarea autentificată a 
unui site web. Un alt avantaj al acestui serviciu este acela ca, furnizorii de identitate pot facilita conexiunile 
între resursele de calcul de tip Cloud și utilizatori, reducând astfel nevoia utilizatorilor de a se autentifica din 
nou atunci când folosesc aplicații mobile și de roaming. SSO are de asemenea proprietatea ca utilizatorii nu 
sunt obligați să memoreze un număr mare de parole de acces în sistem, și totodată reduce suprafața de 
expuneri la atacuri cibernetice. Sistemul ECRIS beneficiază de un astfel de serviciu.  

7.3 Hardware de bază 

În documentul 2.5 Estimare Bugetară, foaia de lucru “Infra-Centralizat” se regăsește lista tuturor nodurilor, 
configurațiile hardware și estimările bugetare. Pentru a evita redundanța informațiilor lista centralizată a 
nodurilor nu este duplicată în domeniul de arhitectură sau alte documente.  

Configurațiile hardware sunt selecționate pe criteriile următoare: mărimea nodului deservit (volumetrie), 
funcționalitate/scop precum și necesitatea întrevăzuta de creștere a capacitaților de procesare/acces/stocare 
(Scalabilitate și Performanță).  

Modelele de mai jos sunt orientative și sugerate, acestea putând fi înlocuite cu hardware de capacitați similare 
sau mai mari. Arhivele sunt proiectate după cum urmează: toate Instanțe le judecată vor arhiva la nivelul 
nodului MJ, iar parchetele vor avea arhivă individuală separată.  

Configurațiile detaliate pentru cele trei tipuri de noduri se regăsesc în estimarea bugetara. 

7.4 Software de bază 

Tehnologiile Software ce vor fi folosite pentru realizarea aplicației ECRIS sunt următoarele:  

 

Software de bază: 

• Sistem de operare:  Windows Server 2019+ sau echivalent. 

• Sistem baze de date:  SQL Server 2019+, Oracle Database 19c+ sau echivalent 

• Web server:   Internet Information Services (IIS) sau echivalent 
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• Virtualizare:  Hyper-V, VMWare sau echivalent 

• Arhivare:  Veeam sau echivalent 

7.5 Tehnologii de dezvoltare 

Tehnologii dezvoltare: 

• Limbaj de programare: .Net C#, Java sau echivalent 

• ORM:   Entity Framework Core, NHybernate, Hybernate sau echivalent 

• Standard API:  OData, ORDS sau echivalent + ISA2 recomandat 

• Documentație API: Swagger sau echivalent 

• Framework UI:  React, Angular sau echivalent 

• Javascript typesafe: TypeScript, Flow sau echivalent 

• Componente UI: Kendo UI, componente opensource sau echivalent 

 

Bazele de date 

• Storage documente: FILESTREAM, BFILE, MongoDB, CouchDB, HDFS sau echivalent 

• Catalogare/indexare: Elastic Search, Apache SolR sau echivalent 

• Sharding:  Elastic Data Client Library, Oracle RAC sau echivalent 

 

Tehnologiile de dezvoltare sunt de asemenea descrise în capitolul 5 - Arhitectura software. 
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8 Virtualizare 
În acest capitol vor fi detaliate modul în care arhitectura hardware va fi utilizată, precum și componentele 
principale de software. Tot aici vor fi explicate deciziile de utilizare a resurselor fiecărui nod în parte, resurse 
ce vor fi alocate în marea lor majoritate unor mașini virtuale (MV), în vederea optimizării performanței 
nodurilor. În capitolul anterior au fost explicate conceptele de Virtualizare, Failover Cluster, High Availability, 
Alaways On, Identity Provider, Replicare de Baze de Date și Load Balancing, concepte ce vor fi utilizate în acest 
capitol. 

 

8.1 Virtualizare nod MJ 

8.1.1 Virtualizarea nodului MJ în arhitectura centralizată 

Virtualizare Servere Aplicatii MJ – Model centralizat

2 x Server 80 CORE

SO de Baza
4 Core

Identity Provider 
MJ

3 MV x 8 Core
Portal Comunitate, Portal Instante,

 Dosar Electronic,

Statistici Instante 

3 MV x 16 Core
BD Cluster

1 MV x 4 Core
Arhiva Electronica

2 x Server 32 CORE

SO de Baza
2 Core

3 MV x 4 Core
ECRIS ANABI, DNP, ONG

1 x MV 6 Core
Media

2 x Server 80 CORE

SO de Baza
2 Core

3 MV x 6 Core
ECRIS Instante

3 MV x 20 Core
BD Cluster

3 MV x 4 Core
BD Cluster
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8.2 Virtualizare nod BCDR MJ/Instanțe 

2 x Server 80 CORE

SO de Baza
4 Core

Identity Provider 
MJ

3 MV x 8 Core
Portal Comunitate, Portal Instante,

 Dosar Electronic,

Statistici Instante 

3 MV x 16 Core
BD Cluster

1 MV x 4 Core
Arhiva Electronica

2 x Server 80 CORE

SO de Baza
4 Core

Identity Provider 
MJ

3 MV x 20 Core
BD Cluster

3 MV x 6 Core
ECRIS Instante

Virtualizare Servere Aplicatii MJ si Instante - BCDR

2 x Server 28 CORE

SO de Baza
2 Core

3 MV X 2 Core
ECRIS ANABI, DNP, ONG

1 MV x 8 Core
Media

3 MV x 4 Core
BD Cluster

 

Arhitectura MJ-Instanțe BCDR este identică cu cea centralizată.  
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8.3 Virtualizare Noduri MP 

8.3.1 Nod Primar MP 

Virtualizare Servere MP

2 x Server 80 CORE

SO de Baza
4 Core

Identity Provider 
MP

2 MV x 24 Core
BD Cluster

2 MV x 8 Core
ECRIS MP

2 MV x 4 Core
Portal MP

2 MV x 2 Core
Arhiva MP

Video Streaming MP

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core
Media

 

Dispozitivele de calcul și stocare date din acest nod sunt formate din doua servere cu 80 de nuclee și 512 GB 
RAM, doua servere de 8 nuclee cu 64 GB RAM, 360 TB spațiu de stocare SAN, 360 TB banda magnetica backup 
la dispozitivul SAN, Arhiva de tip banda magnetica de 50 TB. Repartizarea prin virtualizare a resurselor 
serverelor de 80 de nuclee este următoarea: 

• 2 MV cu 2 nuclee fiecare pentru Portal MP 

• 2 MV cu 2 nuclee fiecare rezervat Arhiva MP 

• 2 MV a cate 10 nuclee per server de aplicații ECRIS MP 

• 2 MV a cate 24 de nuclee per server, pentru DB ECRIS MP configurate în Failover Cluster 

Serverele de Video Streaming sunt a cate 8 nuclee si conțin o singura MV de 6 nuclee 
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8.3.2 Nod BCDR MP 

Virtualizare Servere MP- BCDR

2 x Server 48 CORE

SO de Baza
2 Core

Identity Provider 
MP

2 MV x 12 Core
BD Cluster

2 MV x 6 Core
ECRIS MP

2 MV x 3 Core
Portal MP

2 MV x 2 Core
Arhiva MP

Video Streaming MP - BCDR

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core
Media

 

Acest nod are dimensiuni hardware ceva mai reduse decât nodul principal, însă suficient dimensionat pentru 
a susține execuția pe timp limitat a aplicației ECRIS MP. Servere de aplicație ECRIS au cate 42 de nuclee și 
512GB RAM, în timp ce serverele de video au aceleași dimensiuni ca în nodul principal. Acest nod nu conține 
backup pe bandă magnetică de 360 TB, însă conține o copie a datelor pe dispozitive SAN și o copie a arhivei 
de 50 TB pe bandă magnetică. Repartizarea resurselor: 

• 2 MV de 2 nuclee pentru Portal 

• 2 MV de 2 nuclee de Arhiva MP 

• 2 MV de 6 nuclee pentru ECRIS MP 

• 2 MV de 12 nuclee pentru bazele de date 

• 2 nuclee pentru OS fizic 

Serverele de video sunt configurate ca la nodul principal. 
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8.4 Virtualizare noduri DIICOT 

8.4.1 Nod Primar DIICOT 

Video Streaming DIICOT

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core
Media

Virtualizare Servere DIICOT

2 x Server 24 CORE

SO de Baza
2 Core

Identity Provider 
DIICOT

1 MV x 8 Core
Portal si ECRIS DIICOT

1 MV x 4 Core
Statistici si Arhiva DIICOT

1 MV x 10 Core
BD

 

Nodul primar DIICOT este constituit din doua servere dotate cu 24 de nuclee fiecare și 256 GB RAM, plus o 
pereche de servere a 8 nuclee și 64 GB RAM. Spațiul util de stocare documente și media (SAN) este de 120 TB, 
iar echipamentul de backup este unul ce folosește benzi magnetice cu o capacitate tot de 120 TB. Acest nod 
mai dispune de încă un dispozitiv de stocare pe benzi magnetice de 20 TB pentru Arhiva DIICOT. în plus, un 
server de capacități relativ reduse (8 nuclee cu 64 GB RAM) este prevăzut pentru testare ECRIS intern acestui 
nod. Cele doua servere de 24 de nuclee sunt virtualizate în felul următor: 

• Fiecare server va avea o MV ce va găzdui aplicația ECRIS si Portalul DIICOT, MV ce va avea rezervat 8 
nuclee 

• O MV pentru modulul de Statistica si cel de Arhiva DIICOT cu 4 nuclee 

• Fiecare server va avea o MV pentru BD cu 10 nuclee 

• 2 nuclee rămân rezervate OS hardware fizic 

Serverele de Video Streaming au 8 nuclee din care 6 sunt asignate unei MV 
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8.4.2 Nod BCDR DIICOT 

Video Streaming DIICOT - BCDR

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core
Video

Virtualizare Servere DIICOT - BCDR

2 x Server 20 CORE

SO de Baza
2 Core

Identity Provider 
DIICOT

1 MV x 6 Core
Portal si ECRIS DIICOT

1 MV x 8 Core
BD

1 MV x 4 Core
Statistici si Arhiva DIICOT

 

O arhitectura identica cu nodul Primar, cu singura diferența ca numărul de nuclee este mai mic la serverele de 
aplicație (20 în loc de 24) iar spațiul de backup pentru discurile SAN, nu exista. Astfel, numărul de nuclee pe 
MV de aplicație scade la 10 pe fiecare MV destinat aplicației ECRIS DIICOT, iar restul este identic cu nodul 
primar. Repartizarea virtualizării acestor servere arata în felul următor: 

• 4 nuclee per server pentru o MV aplicație ECRIS si Portal DIICOT 

• 4 nuclee la o MV pentru Arhiva si Statistici 

• O MV de 8 nuclee per server  BD ECRIS  

• 2 nuclee pentru OS hardware fizic 

Serverele de Video Streaming au aceiași configurație ca si in nodul Principal DIICOT 
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8.5 Virtualizare noduri DNA 

Din punct de vede arhitectural aceste noduri (Primar și BCDR) proiectate a deservi aplicația ECRIS DNA, sunt 
foarte asemănătoare cu cele dedicate  ECRIS DIICOT. 

 

8.5.1 Nod Primar DNA 

Video Streaming DNA

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core
Media

Virtualizare Servere DNA

2 x Server 24 CORE

SO de Baza
2 Core

Identity Provider 
DIICOT

1 MV x 8 Core
Portal si ECRIS DNA

1 MV x 4 Core
Statistici si Arhiva DNA

1 MV x 10 Core
BD

 

Format din patru servere din care doua sunt rezervate pentru a rula aplicația ECRIS DNA cu BD DNA aferenta, 
cu cate 24 de nuclee și 256 GB RAM, și doua pentru înregistrări video cu cate 8 nuclee și 64 GB RAM. Spațiul 
util de stocare este dimensionat la 100TB, la fel ca și backup-ul sau pe banda magnetica. Spațiul de arhiva este 
de 15TB. Asignarea resurselor fizice este următoarea: 

• 8 nuclee pentru aplicație Portal si ECRIS DNA per server asignate unei MV 

• 4 nuclee pentru Statistici si Arhiva DNA asignate unei MV 

• 10 nuclee pentru BD DNA la o MV 

• 2 nuclee pentru OS hardware fizic 

Si un server pentru Video Streaming de 8 nuclee din care 6 sunt asignate unei MV 
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8.5.2 Nod BCDR DNA 

Video Streaming DNA - BCDR

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core
Video

Virtualizare Servere DNA - BCDR

2 x Server 20 CORE

SO de Baza
2 Core

Identity Provider 
DNA

1 MV x 4 Core
Portal si ECRIS DNA

1 MV x 8 Core
BD

1 MV x 4 Core
Statistici si Arhiva DNA

 

Din punct de vedere hardware acest nod are aceleași caracteristici ca nodul principal, cu o mica diferență la 
numărul de nuclee și de RAM (20 – 128) pe serverele de aplicație. Sunt dimensionate pentru utilizare mai 
limitată și temporară, în condițiile în care nodul principal nu este disponibil. De asemenea dispozitivul de banda 
magnetica de backup pentru spațiul util de documente (SAN), nu face parte din acest nod. Repartizarea 
resurselor în acest nod: 

• MV cu 4 nuclee pentru Portal si aplicația ECRIS DNA 

• MV cu 4 nuclee destinat modulului de Arhiva si Statistici DNA 

• MV cu 8 nuclee pentru BD DNA ECRIS în configurație “Failover Cluster” 

• 2 nuclee pentru OS hardware fizic 

Serverul de Video Streaming de 8 nuclee din care 6 sunt asignate unei MV 
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8.6 Virtualizare Noduri Tehnice 

8.6.1 DevOps, Suport, Test 

Virtualizare Servere Nod Tehnic

2 x Server 8 CORE

SO de Baza
2 Core

1 MV x 6 Core DevOps/Suport/Test

 

Nodurile destinate specifice dezvoltării (CI/CD), suportului și testării ECRIS sunt compuse fiecare din două 
servere de a 8 nuclee și 64 GB RAM, având fiecare un singur MV instalat. Doua nuclee sunt rezervate SO fizic, 
în timp restul sunt asignate MV-ului. 
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