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1 Introducere  

Formularea cerințelor de securitate are drept scop definirea cadrului general de securitate prin care să 

se asigure confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor stocate, procesate sau 

transmise prin sistemele de comunicații și informatice, din cadrul ECRIS. 

Arhitectura ECRIS trebuie să respecte reglementările legale privind GDPR ca și principiu de bază. În 

acest sens, securitatea datelor prelucrate de sistemul informatic, inclusiv din punct de vedere al 

comunicațiilor, dintre entitățile participante în sistem trebuie să fie conformă normelor legale.  

ECRIS trebuie să asigure mecanisme de protecție împotriva încercărilor deliberate sau accidentale de 

acces neautorizat la datele pe care acesta le gestionează. Soluția de securitate trebuie să asigure 

securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale cetățenilor existente în bazele de date. 

Astfel, utilizatorii vor putea accesa numai acele secțiuni și acel conținut care le sunt permise prin 

apartenența la un profil sau la o machetă de securitate. 

Soluția de securitate va fi configurată astfel: 

• să nu permită persoanelor neautorizate să modifice sau să altereze informațiile din sistem; 

• să nu permită persoanelor neautorizate să acceseze sistemul; 

• să asigure integritatea și autenticitatea datelor și să permită identificarea sursei datelor inițiale 

și a persoanelor care au accesat sau au înregistrat aceste date în sistem; 

• să asigure trasabilitatea acțiunilor utilizatorilor și operațiunilor efectuate în sistem; 

• nu va exista posibilitatea de acces pentru persoanele dintr-un mediu extern la date dintr-un 

mediu considerat intern; 

• informațiile private care se transmit vor fi criptate până la livrare, astfel să nu poată fi 

interceptate și utilizate; 

• informațiile vor putea fi protejate integral și în permanență pentru acces neautorizat; 

• grupurile de utilizatori vor putea fi setate pentru diferite niveluri de acces în sistem; 

• sistemul va permite auditul complet al accesului utilizatorilor la aplicații și la baza de date prin 

înregistrarea orei și datei la care a fost executată fiecare tranzacție, precum și identitatea 

utilizatorului care a inițiat-o; 

• vor exista facilități de generare parole, precum și stabilire de reguli specifice (lungime de 

parolă, timp de expirare parolă, numărul maxim de erori tolerate la introducerea parolei după 

care utilizatorul este automat blocat); 

• va oferi posibilitatea de blocare facilă și selectivă a utilizatorilor; 

• va asigura securitatea tuturor interfețelor sistemului informatic prevenind accesul utilizatorilor 

neautorizați la sistem; 

• nu va permite utilizatorilor obisnuiți accesul la datele din baza de date doar prin intermediul 

funcțiilor incluse în sistemul informatic (ecrane dedicate); 

• în caz de avarii vor exista înregistrate suficiente informații de diagnosticare pentru a ajuta la 

identificarea și soluționarea problemei. 

 

Accesul la date trebuie să se facă doar prin intermediul serviciilor/interfețelor oferite de componentele 

informatice, pe baza drepturilor deținute de către utilizatori, accesul direct la datele din tabele nefiind 

permis. De asemenea, accesul trebuie să fie reglementat prin politicile de securitate aferente fiecărui 

tip de utilizator. 

Sistemul trebuie să includă mecanisme pentru asigurarea următoarelor servicii de securitate: 
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• confidențialitatea, care asigură că datele sunt accesibile, vizibile sau disponibile doar 

utilizatorilor autorizați atât pentru datele stocate cât și pentru cele care tranzitează sistemul;  

• integritatea, care asigură nealterarea datelor sau distrugerea acestora de către o acțiune 

neautorizată; 

• disponibilitatea, asigură că resursele de informații să fie accesibile și utilizabile la cererea 

personalului autorizat atunci când le sunt necesare; 

• autentificarea, este mecanismul prin care un utilizator demonstrează că este autorizat să 

utilizeze sistemul; 

• nonrepudierea, este un serviciu care nu permite unui utilizator participant la introducerea, 

modificarea sau manipularea datelor prin sistem să decline faptul că el a fost inițiatorul unei 

anumite acțiuni. Semnătura digitală este o soluție tehnică utilizată frecvent pentru realizarea 

serviciului de nonrepudiere. 

 

Sistemul va fi proiectat astfel încât să respecte Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE precum și legislația națională în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.  

 

Confidențialitatea este o caracteristică de bază pentru furnizarea serviciilor publice.  

În cadrul implementării ECRIS se vor respecta următoarele principii:  

• că urmează abordarea confidențialității prin concepție pentru a asigura securitatea modulelor 

și a infrastructurii lor complete;  

• că respectă cerințele și obligațiile juridice privind protecția și confidențialitatea datelor 

recunoscând riscurile la adresa confidențialității care reies din analiza și prelucrarea avansată 

a datelor. 

 

De asemenea, trebuie să asigure respectarea de către beneficiari a legislației privind protecția datelor, 

prin: 

• „Planuri de gestionare a riscurilor” pentru identificarea riscurilor, evaluarea potențialului 

impact al acestora și planificarea intervențiilor cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Pe 

baza ultimelor evoluții tehnologice, aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate 

proporțional cu gradul de risc; 

• „Planuri de continuitate a activității” și „planuri de rezervă și de redresare” pentru a 

institui procedurile necesare de asigurare a disponibilității funcțiilor în urma unui eveniment 

dezastruos și readucerea tuturor funcțiilor la situația normală cât mai curând posibil; 

• Un „plan de acces la date și autorizare” care stabilește persoanele care au acces la date, datele 

care sunt accesibile și condițiile accesării datelor, pentru a asigura confidențialitatea. Accesul 

neautorizat și încalcarea normelor de securitate trebuie monitorizat, și măsurile 

corespunzătoare pentru a preveni orice repetare a încălcărilor trebuie documentate și 

planificate; 

• Utilizarea unor servicii calificate de asigurare a încrederii în conformitate cu regulamentul 

eIDAS pentru a asigura integritatea, autenticitatea, confidențialitatea și nerepudierea datelor. 
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1.1 Scop  

Scopul acestui document este de a detalia specificațiile tehnice referitoare la securitatea și protecția 

datelor și informațiilor prelucrate de ECRIS. Aceste specificații sunt rezultate în urma analizei a 

aspectelor de securitate referitoare la designul și utilizarea sistemului IT. 

Acest livrabil conține descrieri referitoare la aspecte specifice securității sistemului precum:  

• Rolurile, responsabilitățile și permisiunile de acces și la funcționalități necesare diverșilor 

actori ai sistemului 

• Analiza amenințărilor cauzate de interconectări cu alte sisteme și măsuri de tratare a acestora 

• Măsuri de protecție a datelor, în toate stările acestora (stocate, în tranzit, în prelucrare) 

• Specificații tehnice și cerințe pentru dezvoltarea sistemului speciale, dedicate securității – care 

conțin aspectele de securitate cibernetică a sistemului, determinate în urma prezentei analize, 

precum și în aplicarea bunelor practici de securitate cibernetică existente la momentul analizei. 

De asemenea, a fost analizată și prelucrarea datelor cu caracter personal din perspectiva Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul General 

privind Protecția Datelor - GDPR), analiză ce a fost concretizată în măsuri tehnice, de configurare și 

eventuale modalități de actualizare ulterioară ale sistemului pentru respectarea prevederilor acestuia, 

inclusiv documentarea de mecanisme/funcționalități de monitorizare, raportare, alertare și actualizare 

în acest sens. 

În elaborarea prezentului livrabil s-a ținut cont și de elementele tehnice descrise în prevederile   

referitoare la întocmirea documentației necesare obținerii avizului Comitetului Tehnico-Economic 

pentru Societatea Informațională (CTE). 

1.2 Situație actuală  

Aplicația actuală ECRIS este securizată în special prin aplicarea unei politici de acces și a unui set de 

permisiuni clar definit în cadrul aplicației. Conturile de utilizator (utilizator/parolă) și grupurile 

asociate sunt definite in cadrul aplicației ECRIS și sunt stocate în baza de date a acesteia.  

Permisiunile pot fi setate la nivel de grupuri de utilizatori sau individualizate pentru fiecare utilizator 

în parte. Permisiunile sunt legate de fiecare ecran (interfață) al aplicației la care utilizatorii pot avea 

sau nu acces. Acest lucru conduce la o administrare anevoioasă cu foarte multe opțiuni de selectat 

pentru atribuirea drepturilor necesare unui utilizator.  

Setarea permisiunilor, atât la nivel de grup cât și individual se face folosind următoarele nivele de 

acces: 

• Citește 

• Adaugă 

• Modifică 

• Șterge 

• Tipărește 
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Figură 1 - Permisiuni individuale la nivel de utilizator și grupuri 

 

Lista completă a rolurilor disponibile pentru aplicația ECRIS Instanțe este disponibilă în livrabilul 

L1.3-AS-IS Instante-Aplicatie (pag 7-12). 

 

Pe lângă modelul de securitate bazat pe funcționalitățile aplicației (ecrane sau pagini), este disponibil 

și un modul de securitate bazat pe accesul la diversele materii juridice sau accesul individual la 

dosare. Accesul se face la nivel de utilizator, folosind aceleași niveluri de acces ca și la funcționalități 

(Citește, Adaugă, Modifică, Șterge, Tipărește). 

Pentru aplicația ECRIS Parchete dosarele sunt protejate în funcție de registrul în care acestea au fost 

înregistrate. Lucrările sunt protejate în funcție de tipul acestora și de registrul în care sunt înregistrate. 

Pentru accesarea dosarelor, un utilizator trebuie să dețină permisiunile specifice necesare pentru 

departamentul și registrul respectiv, pentru o perioadă definită (cu sau fără data finală a intervalului 

pentru care sunt valabile aceste drepturi). Același mecanism se aplică și lucrărilor, dar, adițional, 

utilizatorul trebuie să dețină drepturi specifice de operare pentru un anumit departament și tipul de 

lucrare, pentru perioada valabilității acestor drepturi (cu sau fără data finală a intervalului pentru care 

sunt valabile aceste drepturi). Dacă aceste drepturi nu sunt corect definite, utilizatorul nu va putea 

acesa dosarele, lucrările și alte secțiuni protejate de acest mecanism din cadrul aplicației. Detalii 

suplimentare se pot găsi în documentul L1.3-AS-IS Parchete-Aplicatie.pdf secțiunea 2.3.4.2 

Permisiuni utilizatori, cod: AsIs.C.PER.F.2 

La nivelul modulului de administrare din aplicația ECRIS se regăsește și o funcționalitate prin care 

sunt cuantificate permisiunile acordate utilizatorilor, pentru a se vedea nivelul de acces al acestora. 

Aplicația ECRIS auditează operațiile efectuate de utilizatori la nivelul fiecărei pagini a interfeței 

grafice. Sunt înregistrare intrările în aplicație, care utilizator accesează ce funcționalitate, dar și 

modificările efectuate de aceștia. Fiecare modificare efectuată de utilizatori este înregistrată în baza de 

audit sub formă de text concatenat cu detalii despre: 

- Utilizatorul care a efectuat modificarea 

- IP-ul de la care s-a efectuat modificarea 

- ID-ul controlului din interfață prin care s-a efectuat modificarea 

- Valoarea veche a câmpului modificat 

- Noua valoare a câmpului modificat 

Deși informațiile introduse sunt destul de detaliate, modul în care sunt structurate (text concatenat 

bazat pe ID de control din interfața grafică) face regăsirea foarte dificilă.  

Modificările efectuate de către utilizatori în cadrul aplicației ECRIS sunt jurnalizate în baza de date de 

audit în tabele log (câte una pentru fiecare lună). Detalii suplimentare pot fi găsite în documentul L1.3-

AS-IS Instante-Baze de Date (pagina 189).  
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2 Securitatea centrelor de date  

2.1 Securitatea fizică a centrelor de date  

Securitatea centrelor de date in care vor fi instalate sistemele ECRIS se referă în linii mari la gama de 

tehnologii și practici utilizate pentru a proteja infrastructura fizică și sistemele de rețea împotriva 

amenințărilor externe și interne. La un nivel foarte de bază, securitatea centrului de date înseamnă 

restricționarea și gestionarea accesului, dar nu trebuie să se limiteze doar la acest lucru. Numai 

personalul autorizat ar trebui să aibă acces la infrastructura critică și la sistemele ECRIS.  

Masurile de securitate minime ce trebuie implementate pentru asigurarea securității centrelor de date 

sunt:  

• Implementarea unui sistem de securitate stratificat cu puncte multiple de verificare și 

autorizare astfel încât un potențial intrus să fie forțat să treacă de mai multe straturi de 

securitate înainte de a ajunge la date valoroase sau activele hardware 

• asigurarea faptului că numai persoanele autorizate au permisiunea de a accesa active 

hardware cheie din centrul de date prin menținerea unor liste de acces și auditarea continuă.  

• înregistrarea video continuă și salvarea digitală în afara locației pentru a preveni falsificarea 

neautorizată. Sistemul video trebuie să înregistreze adecvat accesul in centrul de date astfel 

încât persona care intră sau iese să poată fi identificată cu ușurință. Nu trebuie înregistrată 

video zona de introducere PIN sau parolă de acces.  

• definirea și implementarea politicilor de securitate de intrare și ieșire din centrele de date.  

• implementarea unui punct de acces securizat cu autentificare multiplă, de exemplu card de 

acces și PIN pentru intrarea în camera serverelor. Sistemul de control al accesului trebuie să 

fie conectat prin intermediul unei rețele izolate (logic sau fizic) la sistemul de management al 

jurnalelor de audit astfel încât să poată fi asigurată monitorizarea și auditarea continuă a 

accesului.  

• Camera serverelor din centrul de date trebuie să poată fi securizată mecanic și să fie dotată cu 

uși de acces  cu protecție la incendiu.  

• Utilizarea echipamentelor speciale de evitare și detecție a intruziunilor fizice; 

• Centrul de date nu trebuie amplasat in zonă inundabilă sau cu diferență negativă de nivel  

• Să se asigure garantarea siguranței la defecțiunile previzibile ale sistemelor de utilități (apă, 

gaze etc.) care deservesc spațiul care găzduiește centrul de date. 

2.2 Specificații de securitate pentru centrele de date 

Spațiul în care funcționează centrul de date trebuie să fie amenajat astfel încât să fie posibilă 

respectarea cerințelor de securitate specifice și să asigure funcționarea echipamentelor la parametrii 

optimi prevăzuți de producătorii acestora.  

Pentru buna funcționare a sistemul ECRIS și pentru asigurarea disponibilității acestui  centrele de date 

în care va fi instalat trebuie să respecte următoarele cerințe minimale.  
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• Centrele de date trebuie să asigure utilizarea de materiale ignifuge și instalarea unor sisteme 

de prevenire și stingere a incendiilor, concepute special pentru evitarea deteriorării 

echipamentelor; 

• Sistem de stingere a incendiilor nu trebuie să necesite oprirea tensiunii electrice pentru a 

putea fi acționat, nu trebuie să folosească agent de stingere conductor electric și nici sa nu 

lase reziduuri care sa afecteze buna funcționare a echipamentelor. Pentru implementarea 

acestui sistem se vor urmări cele mai recente reglementări și standard în domeniu.  

• Centrul de date trebuie să fie conectat redundant la sistemul de alimentare cu tensiune 

electrică din două surse diferite și trebuie să fie dimensionat corespunzător în funcție de 

consumurile echipamentelor folosite  

• Cablarea utilizată în centrele de date (cabluri și canale de distribuție) trebuie să fie rezistente 

la foc și ignifuge.   

• Fiecare cabinet din centrul de date va fi conectat la două circuite de alimentare diferite din 

care cel puțin unul este efectuat prin intermediul unei surse de tensiune neîntreruptibilă 

(UPS).  

• Documentația asociată sistemului de alimentare cu tensiune electrică trebuie să fie actualizată 

continuu.  

• Sistemul de alimentare cu tensiune electrică trebuie să fie monitorizat continuu prin 

intermediul instrumentelor puse la dispoziție de producător. Informațiile de audit și măsurare 

continuă a încărcării sistemului trebuie să fie trimise către sistemul de management al 

jurnalelor de audit. 

• Centrul de date trebuie să fie echipat cu  sisteme de climatizare care să asigure valorile 

optime de temperatura și umiditate în vederea funcționării echipamentelor în condiții de 

siguranță; 

• Sistemul de climatizare trebuie să fie monitorizat continuu prin intermediul instrumentelor 

puse la dispoziție de producător. Informațiile de audit și măsurare continuă a încărcării 

sistemului trebuie să fie trimise către sistemul de management al jurnalelor de audit. 

• Centrul de date trebuie să aibă comunicații de date redundante atât pentru comunicațiile LAN 

cat și  WAN.  

• Cablarea pentru comunicații de rețea trebuie să fie făcută prin intermediul unor canale de 

cabluri separat față de cabluri pentru alimentarea cu tensiune. Canalul de cabluri trebuie să fie 

suficient dimensionat și poziționat  astfel încât să permită  o utilizare facilă.  

• Nu sunt permise comunicații wireless nesecurizate în interiorul centrului de date 

2.3 Politici de securitate pentru backup și arhivare.   

Arhiva electronică.   
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.  

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 
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electronic, vor fi îndeajuns de flexibile încât să poată fi redimensionate la nevoie, fără să aibă nevoie 

de alte schimbări de infrastructură. 

 

 

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 pentru backup în vederea 

restaurării. 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. 

 

 

Politici de backup și arhivare pe termen lung  

• Furnizorul soluției de arhivare și backup va defini împreună cu beneficiarii (ECRIS Instanței 

și ECRIS Parchete) politicile de backup și arhivare a datelor.  

• Furnizorul va implementa procesului de backup și arhivare astfel încât să se asigure 

automatizarea acestuia.  

• Toate datele stocate în sistemul de backup și arhivare vor fi criptate. 

• Cheia de criptare va fi administrată prin intermediul sistemului management al cheilor de 

criptare.  

• În cazul în care benzile magnetice folosite pentru backup și arhivare pe termen lung sunt 

scoase din unitatea de lucru, acestea vor fi păstrate în condiții adecvate pentru asigurarea 

protecției la factori perturbatori de mediu. Se recomanda stocarea lor într-un mediu securizat 

fizic, protejat la acțiunea câmpurilor electromagnetice și cu temperatura constantă controlată.   
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3 Politici de securitate si audit  

Sistemului ECRIS trebuie să fie implementat într-un mod securizat astfel încât să se asigure toate 

elementele necesare păstrării confidențialității, integrității și disponibilității datelor din dosarele 

administrate de acesta. Coordonarea unei implementări sigure și ulterior operării în siguranță a 

sistemului ECRIS se face prin intermediul politicilor, ghidurilor și procedurilor de securitate.  

Beneficiarii sistemului ECRIS au deja definite o serii de politici și proceduri pentru asigurarea unui 

nivel de securitate corespunzător, dar acestea trebuie actualizate și îmbunătățite cu noi proceduri și 

politici în funcție de elementele noi incluse in sistemul ECRIS. Este responsabilitatea furnizorului să 

asigure alinierea politicilor și procedurilor existente cu noile reglementări sau bune practici 

internaționale precum și definirea unor politici noi.  

3.1 Politici de securitate 

Pe parcursul perioadei de implementare al noului sistem ECRIS furnizorul are obligația de a actualiza 

sau defini politicile de securitate ale beneficiarului astfel încât implementarea să fie aliniată la cele mai 

bune practici în domeniu. Aceste politici trebuie să includ cel puțin:  

- gestionarea cheilor criptografice 

- managementul conturilor privilegiate  

- management vulnerabilităților și al actualizărilor  

- segmentare rețea  

Stabilirea de politici și proceduri pentru gestionarea cheilor criptografice din sistem. Acestea trebuie 

să includă, dar fără a se limita la:  

- gestionarea ciclului de viață al cheilor de la generare până la revocare și  înlocuire;  

- specificații pentru infrastructura cu cheie publice (Public Key Infrastructure - PKI); 

- definirea protocoalelor criptografice și a algoritmii utilizați în gestiunea cheilor; 

- definirea controalelor de acces în vederea generării și schimbului securizat a cheilor; 

- definirea criteriilor de segregare a utilizării cheilor pentru criptare date sau pentru sesiuni 

criptate. 

 

3.2 Managementul jurnalelor de audit  

Managementul jurnalelor de audit este o componentă cheie în cadrul întregului sistem de securitate 

ale ECRIS prin faptul că asigură colectarea și corelarea informațiilor de audit generate de toate 

componentele.  Această componentă va colecta informații de audit cel puțin din următoarele surse:  

• Utilizarea portalul intern și public al aplicației ECRIS 

• Utilizarea serviciilor API din cadrul ECRIS  

• Soluțiile de securitate cu protecție activă (protecție de perimetru, host firewall, etc.) 

• Soluțiile de monitorizare continuă (autentificarea utilizatorilor, accesul în sistem al conturilor 

privilegiate, managementul vulnerabilităților, etc) 
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Cerințele non-funcționale specifice aplicației ECRIS sunt detaliate în documentul L2.2.1.A-Cerinte 

non-functionale ale sistemului în capitolul dedicat AUD.Audit. Dintre aceste cerințe menționăm aici:  

• Jurnalizarea activități. Sistemul trebuie să asigure jurnalizarea tuturor activităților unui 

utilizator în aplicația ECRIS cuprinzând cel puțin:  

o Accesul în sistem  

o Schimbarea parole și/sau detalii personale  

o Consultarea datelor   

o Adăugarea de date noi în sistem  

o Modificarea datelor existente în sistem  

o Ștergerea datelor existente în sistem  

o Sistemul va înregistra utilizatorul care a făcut modificarea, valoarea anterioară 

modificării, valoarea modificată, ce informații au fost consultate, de pe ce stație de 

lucru / IP, data și ora consultării / modificării.  

o Administratorii vor avea la dispoziție mecanisme de consultare și raportare a 

acțiunilor jurnalizate prin care să poată identifica cu ușurință informațiile relevante 

(de ex: la un control tematic al Inspecției Judiciare).  

• Jurnalizarea erorilor de aplicație  

o Sistemul trebuie să ofere capabilități de jurnalizare a erorilor de aplicație, în funcție de 

severitatea acestora. Nivelul la care se face jurnalizarea va fi configurabil și se va 

putea face la unul din următoarele nivele de severitate: fatal, erori, alerte, debug, 

informativ, descriptiv.  

o Erorile vor înregistra, pe lângă mesajul specific de eroare și modulul (componenta 

software) care a generat eroarea, pe ce sistem a fost generată, ce utilizator era logat, 

data și ora aferente.  

o Sistemul va permite administratorilor consultarea informațiilor 

disponibile referitoarea la erorile generate de aplicație, cu posibilități de filtrare, 

căutare, etc.  

• Detaliere erori de aplicație  

o Sistemul trebuie să ofere capabilități de detaliere a erorilor de aplicație cu mesaje de 

eroare descriptive care sa conțină minim : stare endpoint serviciu, proces apelant, timp 

de răspuns, momentul înregistrării etc.   

o Înregistrările de jurnalizare trebuie să conțină minimum detalii despre   

▪ ID-ul Sesiunii la care se referă mesajul   

▪ ID-ul modulului/aplicației care a generat mesajul  

▪ ID-ul utilizatorului logat in momentul generării mesajului  

▪ ID-ul mesajului generat  

▪ Severitatea mesajului  

▪ Data și ora la care a fost generat mesajul in format YYYY-MM-DD HH-MM-

SS  

Toate informațiile de mai sus trebuie să fie colectate în componenta de management al jurnalelor de 

audit pentru asigurarea unui mediu de stocare centralizat unic care să asigure integritatea datelor și 

stocarea pe termen lung.  

Cerințele minimale pentru soluția de management al jurnalelor de audit sunt: 

• Să includă funcționalitățile de baza ale unei soluții de log management în vederea colectării 

centralizate și managementul logurilor; 

• Colectarea logurilor trebuie să se facă fără a necesita instalarea unor agenți sau conectorilor 

pe sistemele sursă;  
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• Să aibă o singură interfață pentru toate funcționalitățile sale: căutare, raportare, configurarea 

regulilor de corelare și administrare; 

• Să asigure salvarea tuturor datelor de intrare într-un singur sistem de stocare;  

• Să aibă capacitatea de a menține amprenta de timp originală pentru fiecare eveniment; 

• Să păstreze o copie a evenimentului original (raw event) 

• Să permită căutarea după cuvinte cheie, intervale de timp, logica booleana (and, or, not …); 

• Să permită efectuarea de căutări de tip „text liber” și expresii regulate ; 

• Să permită executarea de funcții avansate statistice;  

• Să permită definirea de rapoarte și tablouri de bord (dashboard) personalizate.  

• Să permită automatizarea generării de rapoarte și trimiterea acestora pe email.  

• Să aibă capacitatea de a corela datele de audit provenite din diferite surse; 

• Să aibă capacitatea de a adăuga informații suplimentare datelor de audit prin intermediul 

corelării cu  seturi de date locale;  

• Să permită compresia automata a datelor, pentru a reduce spațiul de stocare; 

• Trebuie să asigure control granular al perioadei de stocare în funcție de politica de retenție 

pentru tipuri diferite de date de intrare; 

• Să permită retenția datelor pe termen lung, fără o limita specifică de timp, în funcție de 

spațiul de stocare disponibil alocat inițial și extins ulterior; 

• Să permită arhivarea automată pe un mediu de stocare offline a datelor care au depășit 

perioada de retenție;  

• Să permită restaurarea din arhivă a datelor vechi și includerea lor în procesul de căutare și 

raportare activă; 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

Soluția trebuie să asigure colectarea a minim 50 GB de evenimente pe zi și să asigure 

disponibilitatea datelor pentru căutări active pentru cel puțin 1 an.  

ECRIS Parchete  

Soluția trebuie să asigure colectarea a minim 10 GB de evenimente pe zi și să asigure 

disponibilitatea datelor pentru căutări active pentru cel puțin 1 an.  

 

3.3 Dezvoltare software securizată 

Este bine cunoscut faptul că este mult mai puțin costisitor să construim un software securizat decât să 

corecta problemele de securitate după ce pachetul software a fost finalizat. 

Astfel, toate cerințele menționate mai jos trebuie să fie integrate în ciclul de viață al dezvoltării 

ECRIS.  

Atât dezvoltatorii interni, cât și resursele externe trebuie să fie informate cu privire la aceste practici 

de codificare securizate de bază. Arhitectura software cu toate detaliile specifice acestei arhitecturi 

trebuie să fie realizată ținând cont de cerințele de mai jos și de rezultatul analizei de risc efectuate de 

către dezvoltatorul soluției ECRIS 

Scopul securității codului este acela de a menține confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea 

datelor din cadru ECRIS. Acest obiectiv este atins prin punerea în aplicare a controalelor tehnice de 

securitate specifice.  
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Defectele de securitate software pot fi introduse în orice etapă a ciclului de viață al dezvoltării 

software: 

• Slaba identificare a cerințelor de securitate în faza de proiectare 

• Crearea unor modele conceptuale care au erori logice 

• Utilizarea unor practici de codificare slabe care introduc vulnerabilități tehnice 

• Implementarea software-ului în mod necorespunzător 

• Introducerea defectelor în timpul întreținerii sau actualizării 

Defectele de securitate ale software-ului pot afecta din punct de vedere al securității oricare dintre 

următoarele componente:  

• Software-ul și informațiile asociate  

• Sistemele de operare ale serverelor asociate 

• Baza de date  

• Alte aplicații într-un mediu partajat 

• Sistemul utilizatorului 

• Alte software-uri cu care utilizatorul interacționează 

 

Principiile comune de securitate pentru dezvoltarea unui sistem ECRIS securizat sunt: 

• Economia mecanismului – Păstrați codul și designul simplu. Elementele de configurare, 

de asemenea, ar trebui să fie cât mai simple posibil; 

• Siguranță în mod implicit - acțiunea implicită pentru orice solicitare ar trebui să fie de a 

refuza acțiunea, în cazul în care o solicitare de utilizator nu reușește, sistemul rămâne 

sigur; 

• Design deschis – designul nu trebui să fie un secret, opus față de "securitate prin 

obscuritate"; 

• Separarea privilegiilor – nu permiteți efectuarea operațiilor in aplicație bazat doar pe o 

condiție. De exemplu: nu este suficient ca utilizatorul să fie doar autentificat ci are nevoie 

si de o autorizare corespunzătoare. 

• Cele mai mici drepturi comune – minimizați resursele partajate în interiorul aplicație. 

• Acceptabilitate psihologică – Dacă software-ul securizat proiectat nu este ușor de 

utilizat, acesta nu va fi utilizat 

• Utilizarea software standard – utilizarea formatelor de date standardizate, bibliotecilor, 

cadrelor, aplicațiilor asigură o inter compatibilitate ușoară și actualizări regulate de 

securitate. 

 

Pentru identificarea cerințelor specifice pentru aplicații web, validarea datelor de intrare, validarea 

datelor de ieșire, mecanisme de autentificare, administrarea sesiunii, managementul fișierelor, 

jurnalizare audit și tratarea erorilor precum și pentru managementul memoriei și securitatea bazelor 

de date se vor aplica recomandările OWASP Secure Coding Practices Quick Reference Guide 

(https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/migrated_content).  

 

Cerințele minime obligatorii sunt: 

• Definirea și integrarea politicilor de securitate în ciclul de dezvoltare software al aplicației 

ECRIS. Securitatea informațiilor trebuie să fie parte integrantă din procesul de dezvoltare 

software al ECRIS. Trebuie luate în considerare toate aspectele relevante pentru securitate, 

cum ar fi practicile de codificare securizată, securitatea mediului de dezvoltare, revizuirile 

codurilor etc. pentru realizarea unei aplicații ECRIS sigură. 

https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/migrated_content
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• Toate persoanele implicate în echipa de dezvoltare trebuie să fie conștiente de 

responsabilitatea lor pentru dezvoltarea software-ului securizat. În acest scop, trebuie definite 

roluri adecvate și trebuie să se efectueze cursuri de formare adaptate publicului țintă. 

• Criteriile de verificare a securității software în timpul dezvoltării trebuie definite pentru a 

determina dacă software rezultat îndeplinește așteptările de securitate.  

• Accesul la codul sursă trebuie atribuit pe baza principiului privilegiilor cel mai mic și 

verificat pentru a preveni modificările neautorizate sau neintenționate care pot duce la 

afectarea securității software. 

• Verifica integrității software prin semnarea codului sau integrarea altor mecanisme de 

asigurare a integrității de-a lungul procesului DEVOPS. 

• Pe tot parcursul ciclului de dezvoltare trebuie să se determine la ce amenințări este expus 

software-ul în timpul producției și atenuarea acestor riscuri prin proiectarea software-ului. 

Raportul de analiză și modelare a amenințărilor trebuie să facă parte din lista de livrabile 

standard ECRIS   

• Trebuie utilizate practici de programare sigure adecvate limbajului și mediului de dezvoltare. 

Vor fi respectate cel puțin recomandările OWASP Secure Coding Practices Quick Reference 

Guide (https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-

guide/migrated_content).  

• Revizuirea și/sau analizarea manuală a codului sursă (code review) și analiza automată în 

vederea identificării vulnerabilităților (Malicious code analysis) și pentru verificarea 

conformității cu cerințele de securitate specifice ECRIS. Raportul de testare statică (Static 

Application Security Testing - SAST) a aplicației trebuie să facă parte din lista de livrabile 

standard ECRIS. Detectarea rapidă a vulnerabilităților reduce expunerea pentru posibile 

atacuri. Nu este permisă punerea în producție a unei versiuni noi de aplicație fără să existe 

acest raport și acordul responsabilului tehnic al beneficiarului.  

• Dezvoltarea aplicației trebuie efectuată într-un mediu izolat. Orice eroare apărută în mediul 

de dezvoltare nu trebuie să afectez sub nicio formă mediul de producție.  

• În conformitate cu reglementările  RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor) 

pe tot parcursul ciclului de dezvoltare software trebuie implementate măsuri tehnice și 

organizaționale care să asigure protecția datelor cu caracter personal (principiul ‘data 

protection by design’). Procesarea datelor cu caracter personal trebuie să se facă implicit cu 

cea mai mare protecție a vieții private a persoanei (principiul ‘data protection by default’). 

3.4 Testarea periodică a securității  

Considerând gradul ridicat de securitate solicitat pentru datele procesate in ECRIS este absolut 

necesară revizuirea tehnică detaliată a sistemului pentru vulnerabilități și identificarea măsurilor 

necesare pentru acoperirea acestor vulnerabilități. Aceste teste sunt solicitate de asemenea în cadrul 

RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor) în vederea asigurări protecției datelor cu 

caracter personal.  

Cerințe de evaluare periodică a securității sistemului prin intermediul testelor de penetrare:  

• Scopul realizării testelor de securitate de tip penetration testing este acela de a evalua buna 

implementare a măsurilor de securitate și a sistemului în ansamblul său.    

• Testele de penetrare a securității trebuie să se desfășoare periodic, dar cel puțin odată pe an 

pe toată perioada de funcționare  a sistemului ECRIS.  

https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/migrated_content
https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/migrated_content
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• Înainte de punerea în producție a sistemului ECRIS se va executa un test de penetrare de tip 

”white box” atât pentru aplicația ECRIS cât și pentru toată infrastructura parte a acestuia.  

• Testarea penetrării securității trebuie plasată în ansamblu în contextul sistemului de 

management al securității implementat pentru ECRIS. 

• În vederea evaluării furnizorului de servicii de testare de penetrare acesta trebuie să prezinte 

metodologia folosită pentru tipul și scopul asociat și un exemplu de raport de testare.  

• În cazul punerii in producție a unei actualizări majore de versiune pentru sistemul ECRIS 

trebuie reluate testele de evaluarea a securității pentru modulele afectate din aplicație.  

• Testele de penetrare se realizează manual plecând de la scanările periodice de evaluare a 

vulnerabilităților pentru sistemul ECRIS.  

• Trebuie să includă și evaluarea de tip „social engineering” pentru a identifica  riscurilor 

asociate nerespectării de către utilizatorii finali ai sistemului ECRIS a politicilor și 

procedurilor de securitate.  

• Raportul de prezentare a rezultatelor testelor trebuie să includă o descriere detaliată a fiecărei 

vulnerabilități identificate și evaluate precum și a tuturor celorlalte probleme identificate.  

• Raportul trebuie să prezinte riscurile mult mai specifice pe care le poate prezenta 

vulnerabilitatea, inclusiv metode specifice despre și în ce măsură poate fi exploatată 

• Raportul trebuie să includă un indicator general de tip Risc Score pentru întreg sistemul 

evaluat  

3.5 Managementul vulnerabilităților de rețea si ale 
aplicațiilor web 

Soluțiile de management a vulnerabilităților scanează rețelele ECRIS pentru a identifica punctele slabe 

(vulnerabilități) care pot fi exploatate de atacatori. În cazul în care scanarea găsește o vunerabilitate, 

soluția de management al vulnerabilităților sugerează acțiuni de remediereîn vederea reducerii riscul 

unui potențial atac.  

3.5.1 Managementul vulnerabilităților de rețea 

Așa cum este detaliat în cadrul L2.3.A-Arhitectura ECRIS se poate observa că sistemul ECRIS 

utilizează o arhitectură de rețea complexă folosind noduri de procesare și infrastructură de suport 

distribuită geografic atât în centrele de date principale cât și cele BCDR. 

Identificarea vulnerabilităților de securitate asociate tuturor componentelor sistemului ECRIS este un 

element cheie pentru asigurarea unui nivel de securitate bun la nivelul întregului sistem.   

  

Cerințe minime obligatorii.  

• Trebuie sa ruleze fără a necesita instalarea unui agent pe activele existente în rețea 

(agentless); 

• Trebuie sa permită rularea de fișiere de comenzi (script-uri și API-uri) personalizate fără 

actualizarea codului aplicației 

• Trebuie sa asigure rularea de scanări active pentru identificarea vulnerabilităților rețelei și ale 

sistemelor existente (Active Discovery Scan) 
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• Trebuie sa asigure prioritizarea scanărilor și a analizei în funcție de importanța activelor 

identificate în rețea 

• Trebuie sa asigure scanarea sistemelor ce dețin adrese IPv4 și IPv6 

• Trebuie să asigure scanarea unui număr nelimitat de segmente de rețea diferite 

• Trebuie să permită scanarea unui număr crescut de IP-uri  diferite, în funcție de necesitați  

• Trebuie să suporte implementarea unui număr nelimitat de motoare de scanare 

• Trebuie sa asigure actualizarea semnăturilor și informațiilor despre vulnerabilități în mod 

automat 

• Trebuie sa includă politici de analiză și scanare asociabile unor grupuri de active, pentru a 

realiza analiză de context 

• Trebuie sa permită rularea scanărilor în mod manual sau automat inclusiv configurarea și 

definirea unor intervale de scanare a activelor sau a grupurilor de active 

• Trebuie sa asigure administrarea prin intermediul unei interfețe web care permite modificarea 

informațiilor afișate în funcție de necesități. Accesul la interfața grafică se va realiza în mod 

securizat, prin protocol SSL 

• Trebuie sa asigure definirea unei structuri ierarhice de grupuri de active 

• Trebuie sa asigure importul activelor (assets) din Active Directory 

• Trebuie sa permită realizarea de clasificări pe diverse criterii (de exemplu criteriul 

organizațional, topologic, geografic sau la nivel de sistem) 

• Trebuie sa furnizeze rapoarte per activ sau grup de active  

• Trebuie sa asigure capabilități de notificare prin e-mail 

• Trebuie sa asigure emiterea rapoartelor în mod programat sau rularea ad-hoc a acestora 

• Trebuie sa permite furnizarea de rapoarte de remediere 

• Trebuie sa asigure emiterea de rapoarte privitoare la tendințele de schimbare privind 

managementul vulnerabilităților 

• Trebuie sa asigure stabilirea unei linii de bază și urmărirea evoluției în timp a 

vulnerabilităților existente (emiterea de rapoarte ce evidențiază diferențele identificate între 

sesiuni de scanare separate în timp) 

• Trebuie sa furnizeze informații suplimentare despre vulnerabilitățile identificate: descriere, 

importanță, risc, identificator specific producătorului, metode pentru remediere (inclusiv 

patch-uri software, configurări de administrare sau căi alternative destinate acoperirii 

vulnerabilităților detectate) 

• Trebuie sa dispună de șabloane de raportare predefinite și de posibilitatea de creare a altor 

șabloane personalizate 

• Rapoartele trebuie să poată fi exportate cel puțin în format PDF și CSV 

• Trebuie să permită integrarea cu soluția de management al jurnalelor de audit 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

• Soluția trebuie să asigure scanarea tuturor componentelor din cadrul ECRIS Instanțe, inclusiv 

infrastructura de suport și componenta BCDR 

ECRIS Parchete  

• Soluția trebuie să asigure scanarea tuturor componentelor din cadrul ECRIS Parchete, 

inclusiv infrastructura de suport și componenta BCDR.  

• Se va furniza o soluție de sine stătătoare pentru fiecare entitate care utilizează ECRIS 

Parchete (PICCJ, DNA și DIICOT) 
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3.6 Managementul vulnerabilităților aplicațiilor Web 

Evaluarea detaliată a vulnerabilităților asociate cu aplicațiile web de tip Portal ale sistemului ECRIS 

ne furnizează informații valoroase pentru asigurarea unei bune securități a acestor sisteme. Soluția 

propusă trebuie să acopere cel puțin top 10 OWASP.  

  

Cerințe minime obligatorii: 

• Soluția propusă trebuie să includă toate componentele necesare pentru testarea automată a 

vulnerabilităților aplicațiilor Web din cadrul ECRIS 

• Asigură setarea credențialelor de autentificare în vederea testării secțiunilor protejate de 

autentificare. Mecanismele de autentificare suportate trebuie să permită autentificarea in 

portalurile interne și externe ECRIS.  

• Permite realizarea unor scanări manuale sau automate de tip crawl pentru descoperirea 

structurii aplicației și afișarea rezultatelor scanării sub formă ierarhică (sitemap). 

• Asigură identificarea și restricționarea funcției de logout din cadrul aplicației web supusă 

scanării. 

• Asigură excluderea unor pagini și a unor parametri în cadrul procesului de scanare. 

• Asigură elaborarea de rapoarte complexe pe baza unor șabloane predefinite și exportarea 

acestora în format 

• Oferă informații suplimentare despre vulnerabilitățile identificate, ce vor include și 

metode de remediere.  

• Permite definirea de profiluri de scanare personalizate in vederea adaptării testelor 

efectuate pentru aplicația scanată. 

• Permite vizualizarea și editarea atât a conținutului cât și a header-ului din cadrul cererilor 

și răspunsurilor HTTP 

• Asigură clasificarea vulnerabilităților identificate după severitatea acestora și după 

impactul ce îl pot aduce în cadrul ECRIS. 

• Trebuie să permită integrarea cu soluția de management al jurnalelor de audit 

 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

• Soluția trebuie să asigure scanarea tuturor componentelor de tip aplicație web din cadrul 

ECRIS Instanțe, inclusiv infrastructura de suport și componenta BCDR 

ECRIS Parchete  

• Soluția trebuie să asigure scanarea tuturor componentelor de tip aplicație web din cadrul 

ECRIS Parchete, inclusiv infrastructura de suport și componenta BCDR.  

• Se va furniza o soluție de sine stătătoare pentru fiecare entitate care utilizează ECRIS 

Parchete (PICCJ, DNA și DIICOT) 

3.7 Gestionarea actualizărilor   

Gestionarea actualizărilor (Patch Management) este procesul de identificare, achiziționare, instalare 

și verificare a patch-urilor pentru aplicații și sisteme de operare. Patch-urile  corectează probleme de 

securitate și funcționalitate în software și firmware. Din punct de vedere al securității, patch-urile 

sunt cel mai adesea de interes, deoarece acestea atenuează vulnerabilitățile defectelor software; 
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aplicarea de patch-uri pentru a elimina aceste vulnerabilități reduce semnificativ oportunitățile de 

exploatare.  

Upgrade-urile pot remedia, de asemenea, problemele de securitate și funcționalitate în versiunile 

anterioare de software și firmware, menținându-le astfel și la o versiune acceptată și actuală. 

Cerințele minime  pentru implementarea unui proces de gestionare a patch-urilor și actualizărilor 

software in cadrul ECRIS sunt:  

• Soluția propusă trebuie să asigure gestiunea integrată a patch-urilor și actualizărilor software 

atât pentru sistemele de operare cat și pentru aplicațiile instalate. 

• Trebuie să includă funcționalități complete de inventariere hardware, software și utilizare a 

licențelor pentru soluțiile incluse in ECRIS 

• Trebuie să includă un set de instrumente și resurse care să permită raportarea avansată pentru 

inventarierea software, hardware și gestiunea patch-urilor.  

• Permite definirea de fluxuri automate sau manuale de aplicare a patch-urilor  

• Trebuie să permită integrarea cu soluția de management al jurnalelor de audit astfel încât să 

asigure o imagine integrată asupra managementului vulnerabilităților de la detecție până la 

remediere prin aplicarea patch-ului.  

 

 

 

 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

• Soluția trebuie să asigure administrarea centralizată a patch-urilor tuturor componentelor din 

ECRIS Instanțe, inclusiv infrastructura de suport și componenta BCDR 

ECRIS Parchete  

• Soluția trebuie să asigure administrarea centralizată a patch-urilor tuturor componentelor din 

ECRIS Parchete, inclusiv infrastructura de suport și componenta BCDR.  

• Se va furniza o soluție de sine stătătoare pentru fiecare entitate care utilizează ECRIS 

Parchete (PICCJ, DNA și DIICOT) 

3.8 Protecția datelor personale în contextul RGPD 
(Regulamentul General privind Protecția Datelor) 

RGPD (Regulamentul General privind Protecția Datelor) sau GDPR (General Data Protection 

Regulation), cum mai este cunoscut, stabilește cerințele detaliate în ceea ce privește colectarea, 

stocarea și gestionarea datelor cu caracter personal. Acest regulament se aplică atât în cazul 

organizațiilor europene care prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor din UE cât și în 

cazul organizațiilor din afara UE care vizează cetățeni din UE.  

Legislația aplicabilă în România pentru protecția datelor personale în cadrul sistemului judiciar sunt:  

• Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) 
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• LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării 

pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor 

date  

 

În cadrul procesului de analiză a fost identificată în mai multe locuri nevoia de implementare a unor 

procese sau soluții tehnice de protecție a datelor ci caracter personal procesate în cadrul ECRIS, în 

special pentru componentele ce publică aceste informații spre Internet prin intermediul portalurilor 

publice.  

Datele cu caracter personal identificate în cadrul procesului de analiză sunt enumerate mai jos.  

• Nume complet 

• Nume judecători 

• Nume părți, participanți, martori 

• Numele mamei si tatălui, 

• CNP 

• Adresa de domiciliu 

• Adrese de email,  

• numere de telefon, fax 

• Conturi bancare 

• Numere de înmatriculare ale autovehiculelor, navelor etc. 

• Porecle/parole părți și martori 

• Date de identificare militare 

• Numere de brevete, licențe, livret militar, 

• Număr licență de exercitare a unei profesii liberale etc.  

Aceasta nu reprezintă o listă exhaustivă a tuturor datelor cu caracter personal din cadrul ECRIS.   

Se va acorda o atenție specială prelucrărilor de date cu caracter personal care vizează categorii de 

date precum:  

• date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, filozofice sau religioase, 

apartenența sindicală; 

• date privind sănătatea sau orientarea sexuală, date genetice sau biometrie; 

• date referitoare la infracțiuni sau condamnări penale; 

• date referitoare la minori. 

În conformitate cu specificațiile RGPD operatorul datelor personale implementează măsuri tehnice și 

organizatorice adecvate, incluzând printre altele: 

• capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă 

a sistemelor și serviciilor de prelucrare; 

• capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în 

timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică; 

• stabilirea un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodică a eficacității măsurilor 

tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării. 

• Anonimizarea, pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal, după caz. 

În cadrul sistemului ECRIS toate datele, inclusiv cele cu caracter personal, trebuie să fie stocate 

criptat pentru asigurarea confidențialității și integrității acestor. Pentru detalii va rog să consultați 

capitolele   
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Securitatea datelor la stocare și  

Cerințele minime obligatorii ce trebuie respectate de componenta de protecție avansată antimalware 

• Soluția trebuie să permită utilizarea în mod integrat cu portalul ECRIS prin intermediul API, 

și cu componenta de protecție perimetrală NGFW sau de balansare a încărcării.  

• Va oferi protecție pentru atacurile de tip „zero-day” chiar dacă protecția prin semnături din 

baze de date nu este disponibilă; 

• Va analiza și detecta malware în documente Adobe PDF, fișiere MS Office, fișiere 

executabile și de tip arhivă; 

• Va emula atacuri pentru multiple sisteme de operare, cel puțin pentru: MS Windows 8.1 și 

10. Atât sistemele de operare cât și pachetul Microsoft Office incluse în mașinile virtuale care 

emulează fișierele vor fi copii licențiate Microsoft și vor fi incluse în soluție; 

• Va emula fișiere cu mărime de până la 100 MB sau chiar mai mult; 

• Permite partajarea automată a informației despre noile atacuri cu alte componente de 

securitate sub formă de semnături; 

• Va permite inspectarea și blocarea atacurile via HTTPS prin intermediul integrărilor 

menționate; 

• Va permite integrarea cu protocolul SMTP pentru a scana documentele atașate în email; 

• Soluția va include un management centralizat pentru configurarea centralizată și distribuirea 

update-urilor către toate echipamentele de analiză   

• Soluția trebuie să permită utilizarea regulilor de tip YARA. 

• Soluția va fi implementată în arhitectură cu înaltă disponibilitate astfel încât în cazul în care 
unul dintre echipamentele hardware este defect soluția să funcționeze. Se acceptă 
degradarea performanțelor în perioada de indisponibilitate a unuia dintre echipamente.  

• Soluția va include surse de alimentare și discuri redundante pentru asigurarea disponibilității 
înalte la nivelul echipamentelor 

• Managementul echipamentelor se va face centralizat prin intermediul unei console unice de 
configurare, operare și raportare.  

 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

• Soluția trebuie să asigure administrarea centralizată a conturilor privilegiate din cadrul ECRIS 

Instanțe, inclusiv pentru infrastructura de suport și componenta BCDR  

• Soluția implementată pentru securizarea ECRIS Instanțe trebuie să permită scanarea a cel puțin 

10000 fișiere unice pe ora în perioada de vârf  și un total de 70000 de fișiere unice pe zi.  

• Setul implementat la ECRIS Instanțe va include cel puțin două echipamente de protecție 

avansată și componenta de management centralizat în centrul principal de date și un 

echipament și componenta de management pentru locația BCDR 

 

ECRIS Parchete  

• Soluția trebuie să permită scanarea a cel puțin 5000 fișiere unice pe ora în perioada de vârf  și 

un total de 35000 de fișiere unice pe zi..  

• Se va furniza o soluție de sine stătătoare pentru fiecare entitate care utilizează ECRIS Parchete 

(PICCJ, DNA și DIICOT) 

• Fiecare set implementat la ECRIS Parchete va include cel puțin două echipamente de protecție 

avansată și componenta de management centralizat în centrul principal de date și un 

echipament și componenta de management pentru locația BCDR 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

Page | 22 

 

3.9 Testarea volumetrică a performantelor.  

Evaluarea infrastructurii ECRIS  

Înainte de punerea în producție a sistemului ECRIS se va realiza de către furnizor o sesiune de testare 

volumetrică a infrastructurii de rețea, inclusiv a soluțiilor de securitate perimetrală și a datelor în 

tranzit. Toate funcționalitățile de securitate solicitate în caiet vor fi activate și optimizate pe parcursul 

acestor teste. Scopul acestei testări este de a valida infrastructura de rețea și securitate pentru 

capacitățile și performanțele solicitate în caiet.  

Aceste teste se vor realiza în configurație 2-arm astfel încât să fie simulați atât clienții cât și serverele 

cu care aceștia interacționează, dar și în configurație 1-arm în care se vor simula doar clienții iar 

conexiunile de rețea se vor termina în Portalul Intern și respectiv Portalul Extern ECRIS. 

Soluția utilizată pentru efectuarea testelor trebuie să aibă următoarele caracteristici pentru a asigura o 

testare eficientă:  

• trebuie să permită generarea de trafic ce conţine un amestec de protocoale la viteze de până la 

10 Gb/s per port, folosind o pondere realistă a tipurilor de protocoale în cadrul traficului; 

• trebuie să permită efectuarea testelor de stres asupra echipamentelor de securitate prin 

folosirea a peste 35.000 de tipuri de atacuri ce conţin malware şi prin simularea prezenţei 

botneţilor sau folosirea tehnicilor de eludare a securităţii; 

• trebuie să permită particularizarea şi manipularea oricărui tip de protocol din cele suportate, 

inclusiv a datelor de tip „raw”; 

• trebuie să permită generarea de pe un singur port simultan a următoarelor categorii de trafic: 

trafic legitim, trafic de tip DDoS şi trafic cu conţinut malware; 

• trebuie să permită simularea de aplicaţii reale, fiecare configurabilă cu acţiuni pentru a 

permite simularea unui comportament multiuser şi a unui conţinut dinamic. Se vor simula 

aplicațiile explicit folosite în cadrul sistemului ECRIS cum ar fi: Web, SQL, streaming video; 

• trebuie să permită găsirea problemelor de securitate dintr-o reţea şi efectuarea de teste de 

securitate într-un mod surprinzător prin folosirea unor tehnici rapide de tip „fuzzing” aplicate 

asupra diferitelor protocoale; 

• trebuie să permită rularea a cel puţin următoarelor componente, adică tipuri de teste având 

următoarele caracteristici: 

o Simulator de aplicaţii – permite utilizatorilor să creeze un mix de aplicaţii şi să ruleze 

teste în “2-Arm mode” (sistemul fiind şi serverul şi clientul) pentru a testa 

echipamentele care pot analiza un astfel de trafic la nivel de aplicaţie; 

o Simulator de clienţi – permite userilor să genereze trafic de tip client către servere 

reale ce se doresc a fi testate (“1-Arm mode”), sistemul ofertat fiind clientul; 

o Teste de securitate – măsoară abilitatea unui echipament de a proteja un sistem prin 

transmiterea de trafic malitios către acesta şi a verifica dacă echipamentul respectiv 

blochează atacurile; 

o Teste de verificare a echipamentelor de protecţie a reţelei – permite generarea de 

trafic maliţios la scară largă, pănă la 10 Gbps per port, funcţie de licenţiere; 

Arhitectura de testare propusa este cea prezentată în diagrama de mai jos.  
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Figură 2. Arhitectura de testare volumetrică de performanță în configurație 2-Arm 

 

 
Figură 3. Arhitectura de testare volumetrică de performanță în configurație 1-Arm 
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Raportul detaliat al rezultatul testului volumetric de infrastructură este parte din livrabilele de proiect 

și trebuie să demonstreze că infrastructura susține throughput-ul și numărul de conexiuni solicitate în 

condiții de trafic real.  

 

Evaluarea portalului ECRIS  

În plus față de testul volumetric menționat anterior, ce are ca scop principal evaluarea infrastructurii, 

se va realiza un test de performanță cu focus principal pe modulele aplicației astfel încât să fie evaluate 

performanțele individuale la nivelul portalului ECRIS.  

Acest test evaluează modul în care funcționează portalul ECRIS în ceea ce privește capacitatea de 

reacție și stabilitatea într-un anumit volum de lucru. De asemenea, servește la investigarea, măsurarea, 

validarea sau verificarea altor atribute de calitate ale sistemului, cum ar fi scalabilitatea, fiabilitatea și 

utilizarea resurselor în ceea ce privește timpul de procesare și rata de transfer etc. În cadrul acestui test 

avem tipuri de teste de performanță, ce descrise mai jos. 

• Testarea încărcării - evaluează comportamentul unei componente sau al portalului în ansamblu 

cu o sarcină în creștere, de exemplu numărul de utilizatori paraleli și/sau numărul de acțiuni, 

pentru a determina ce sarcină poate fi gestionată eficient de componenta analizată. 

• Testarea de stres – evaluează portalul ECRIS sau o componentă a sa la limită sau dincolo de 

limitele sarcinilor sale de lucru anticipate sau specificate sau cu o disponibilitate redusă a 

resurselor (de exemplu: cu un server de prezentare oprit sau cu un singur nod de DB). 

• Testarea volumetrică – evaluează comportamentul unei componente sau al portalului supus 

unor volume mari de date. 

Acest test de performanță trebuie automatizat prin intermediul unor instrumente software și trebuie să 

urmărească efectuare unor fluxuri de business complete (end-to-end) simulând acțiunea utilizatorilor.  

Numărul utilizatorilor simulați și fluxurile de lucru simulate vor fi detaliate de către beneficiar în 

momentul realizării testelor.  

Vor fi testate individual performanțele tuturor portalurilor ECRIS ce furnizează servicii funcționale 

către utilizatori.  

Raportul detaliat al rezultatului de testare de performanță pentru portalul ECRIS este parte din 

livrabilele de proiect.   
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Securitatea datelor în tranzit în care sunt prezentate în detaliu cerințele pentru criptare și asigurarea 

integrității datelor. Cerințele pentru disponibilitatea datelor și rezistența continuă a sistemelor și 

serviciilor de prelucrare a datelor din cadru ECRIS, inclusiv a celor cu caracter personal, sunt 

prezentate în capitolul   
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Asigurarea continuității activității.  

Cerințele pentru capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la 

acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică din cadrul ECRIS 

sunt prezentate în capitolul   



 

  
 

 

 

 

 

 

 

Page | 27 

 

Asigurarea continuității activității.  

Cerințele definite pentru sistemul ECRIS care indică testarea, evaluarea și aprecierea periodică a 

eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării sunt detaliate în 

capitolul  Testarea periodică a securității.  

Pseudonimizarea este definită în RGPD, articolul 4 punctul 5, ca ”prelucrarea datelor cu caracter 

personal într‑un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate 

fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate 

separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea 

respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile”. 

Procesul de anonimizare a datelor desemnează eliminarea tuturor elementelor de identificare dintr‑un 

set de date cu caracter personal, astfel încât persoana vizată să nu mai fie identificabilă. În Avizul 

05/2014, Grupul de lucru „Articolul 29” analizează eficacitatea și limitele diferitelor tehnici de 

anonimizare. Acesta recunoaște valoarea potențială a tehnicilor respective, dar subliniază că anumite 

tehnici nu funcționează neapărat în toate cazurile. Anonimizarea datelor cu caracter personal se poate 

efectua static, direct la sursă, sau dinamic în momentul utilizării acestor date.  

Cerințele de anonimizare a datelor cu caracter personal din cadru ECRIS au fost identificate  pentru 

modulele portalul de jurisprudență și a portalului pentru instanțe.   

Cerințele detaliate pentru procesul de anonimizare a datelor cu caracter personal sunt:  

• Documentele anonimizate automat vor fi verificate manual și de către utilizatori întinate de 

publicarea acestora.  

• Utilizatorii vor avea posibilitatea de a compara versiunea inițială cu cea anonimizată prin 

intermediul unui instrument tehnic care va marca diferențele și zone de text care sunt 

susceptibile să conțină date cu caracter personal. 

• Instrument tehnic de anonimizare să aibă o acuratețe bună pentru documentele statice în 

funcție de conținutul acestora.   

• Anonimizarea se va baza pe datele structurate în primul rând de la nivelul dosarului despre 

părți. De multe ori în redactarea unei hotărâri datele se introduc manual, întrucât este mai 

rapid, așa că pot exista diferențe între datele structurate și textul hotărârii. 

Cerințe tehnice minimale pentru instrumentul tehnic de anonimizare statică:  

• Asigură identificarea automată a datelor cu caracter personal atât în date structurate (la 

nivelul dosarului din ECRIS) cât și în date nestructurate (textul hotărârii redactate manual) 

• Suportă cel puțin următorii algoritmi de căutare a datelor cu caracter personal: expresii 

regulate (RegEx), valori din dicționar și filtre pe coloane pentru datele structurate; 

• Suportă cel puțin următorii algoritmi de  anonimizare a datelor ce vor fi utilizați selectiv în 

funcție de cerințele legale:  

o criptare cu păstrarea formatării 

o redactare prin mascarea unui șir de caractere conform unor specificații date  

o filtrare parțială prin omiterea unor caractere  

o generarea unor valori aleatorii.  

• Permite crearea de reguli personalizate de identificare și anonimizare a datelor cu caracter 

personal 

• Asigură integrarea cu baza de date a sistemului ECRIS pentru identificarea automată și 

anonimizarea datelor; 

• Anonimizarea trebuie sa fie consistentă în contextul unui document (de exemplu: Partea1 să 

fie întotdeauna anonimizată Anon1 iar Partea2 să fie întotdeauna anonimizată Anon2) pentru 

a asigura același nivel de înțelegere pe document.  
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• Asigură identificarea automată și anonimizarea datelor in fișiere nestructurate de tip: text, 

PDF (text) și Microsoft Office stocate într-un folder local sau în rețea 

• Asigură integrarea cu soluția de management a logurilor pentru monitorizarea tuturor 

activităților efectuate.  

Datorită modului în care informațiile sunt publicate prin intermediul portalului ECRIS pentru 

instanțe mascarea datelor trebuie să se realizeze dinamic în funcție de contextul sesiunii. Daca 

utilizatorul este autentificat atunci el trebuie să aibă posibilitatea să vizualizeze datele cu caracter 

personal pentru dosarele unde este parte. Dacă nu este autentificat portalul trebuie să prezinte o 

versiune anonimizată dinamic a datelor din cadrul portalului.  

Cerințe tehnice minimale pentru instrumentul tehnic de anonimizare dinamică:  

• Asigură mascarea dinamică a datelor la nivelul aplicației fără a modifica datele în baza de 

date  

• Permite identificarea datelor cu caracter personal și aplicarea de politici de anonimizare direct 

la nivelul aplicației ECRIS fără sa necesite scrierea de cod sau module în aplicație.   

• Permite crearea de politici de anonimizare personalizate în funcție de contextul utilizatorului 

autentificat în aplicație.  

• Rulează automat procesul de anonimizare, odată ce au fost stabilite politicile, fără să aibă 

nevoie de intervenție umană 

• Suportă cel puțin următorii algoritmi de  anonimizare a datelor ce vor fi utilizați selectiv în 

funcție de cerințele legale: 

o criptare cu păstrarea formatării 

o redactare prin mascarea unui șir de caractere conform unor specificații date 

o filtrare parțială prin omiterea unor caractere  

o generarea unor valori aleatorii.  

• Asigură integrarea cu soluția de management a logurilor pentru monitorizarea tuturor 

accesărilor de date. Datele de audit trebuie să includă detalii despre modul în care au fost 

prezentate datele către utilizatori.  
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4 Securitatea migrării datelor  

Migrările de date sunt în general deosebit de susceptibile la întreruperi temporare ale securității. Cu 

cât migrarea este mai complexă, cu atât există mai multe oportunități pentru erorile de securitate. 

Abordarea acestor posibile probleme de securitate se face cel mai bine mai întâi prin conștientizarea 

problemei și apoi prin proiectarea meticuloasă a migrării acestora având aspectele de securitate în 

minte. Întotdeauna planificarea, proiectarea și testarea metodei de migrare cu un ochi meteorologic 

pe securitate este cheia într-o migrare cu succes. 

Principalele domenii de risc la migrarea datelor sunt:  

• Disponibilitatea – Asigurarea unei ferestre de mentenanță care să permită finalizarea tuturor 

pașilor definiți în procedura de migrare, inclusiv backup-ul complet inițial și eventual timpul 

necesar de întoarcere la starea inițială daca procesul eșuează. Pe parcursul acestei ferestre de 

mentenanță datele migrate nu trebuie se fie modificate.   

• Confidențialitatea – Asigurarea unui nivel de confidențialitate  cel puțin egal cu cel din 

sistemul ECRIS sursă. Alinierea modelelor de securitate și control al accesului (vezi detaliile 

de mai jos) 

• Integritatea – Asigurarea migrării tuturor datelor fără modificarea acestora. Se recomandă 

implementarea unor cheii de control pe seturile de date, crearea de hash-uri pentru fișierele 

temporare (imediat după export și imediat înainte de import), evaluarea aleatorie a unor seturi 

de date înainte și după migrare 

• Adoptarea – asigurarea migrării utilizatorilor și aplicației vechi de pe vechiul sistem ECRIS 

pe noul sistem ECRIS după finalizarea procesului de migrare. Blocarea la scriere a bazei de 

date vechi și decomisionarea acesteia în siguranță conform planului de migrare.  

 

Considerațiile de securitate pentru migrările de date efectuate în vederea trecerii la noul ECRIS sunt:  

• Evaluarea modelului actual de securitate și a modului în care acesta este utilizat.  

• Identificarea diferențelor și planificarea actualizării acestuia astfel încât să se potrivească cu 

noul modelul de securitate (îmbunătățit). Aspectele  cele mai importante de urmărit în 

procesul de actualizare a modelului de securitate sunt:  

o Îmbunătățirea controlul accesului la date pe perioada migrări. Creșterea drepturilor de 

acces la date trebuie să fie temporară, justificată și auditată. Dacă este necesară 

utilizarea unui utilizator cu drepturi extinse, pe perioada migrării, în vederea 

garantării accesului la toate datele ce vor fi migrate se vor implementa măsuri 

compensatorii de protecție și monitorizare a accesului.  

o Implicarea echipei de securitate în stabilirea și revizuirea planului de migrare.  

• Asigurarea nivelului corespunzător de securitate a datelor pe perioada migrării prin 

implementarea de controale. Aceste controale trebuie să asigure cel puțin:  

o Criptarea datelor pe perioada migrării dacă se utilizează zone tampon de stocare în 

cadrul procesului  

o Identificarea și implementarea de cheii de control pentru asigurarea integrității datelor 

în procesul de migrare.  

o Asigurarea unei procesări limitate la scopul migrării prin eliminarea oricăror accesări 

inutile la date.  
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o Auditarea tuturor activităților efectuate pe parcursul procesului de migrare. La finalul 

migrării se va genera un raport de audit ce va include detalii complete despre 

utilizatorii care au accesat datele și nivelul de acces al acestora (citire / scriere).  

o Ștergerea permanentă a oricăror zone temporare de stocare a datelor folosite pe 

parcursul migrării.  
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5 Securitatea perimetrală  

Arhitectura generală de protecție perimetrală a sistemului ECRIS este prezentată în figura de mai jos.  

 
Soluțiile de securitate  Firewall Extern și Firewall Intern și firewall de nivel aplicație (Web 

Application Firewall) sunt asigurate de către beneficiar și nu trebuie incluse ofertă, dar vor fi 

detaliate în continuare pentru o prezentare integrată a serviciilor de securitate.  

5.1 Segregarea rețelelor  

Segregarea rețelelor din cadrul ECRIS trebuie să se realizeze prin intermediul unor echipamente de tip  

Stateful Inspection Firewall cu implementare în configurație HA (înaltă disponibilitate).  Fiecare 

locație ECRIS trebuie să aibă propriul set de echipamente firewall, inclusiv consola de administrare 

centralizată a acestora. Aceste seturi vor fi instalate pentru segregarea și securitatea avansată a rețelelor 

din ECRIS Instanțe și ECRIS Parchete (PICCJ, DNA, DIICOT).  

Specificațiile menționate mai jos fac referire la fiecare set individual compus din două echipamente 

firewall și platforma de management centralizat.  

Echipamentele detaliate mai jos sunt puse la dispoziție de către beneficiari (Instanțe și Parchete) 

și nu trebuie incluse în costurile soluției propuse.  

 

Acesta trebuie să permită filtrarea conexiunilor pe baza informațiilor legate de starea acestora și să 

aibă următoarele funcționalități ce pot fi implementate în moduri diferite, în module diferite dar trebuie 

să fie susținute pe aceeași platforma hardware:  

• Firewall de tip Stateful Inspection 
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• Identificarea utilizatorilor și integrarea cu soluții centralizate de control al accesului 

utilizatorilor 

• Protecție la atacuri de tip DDoS 

• Prevenirea amenințărilor: 

o Sistem de detecție și prevenție a intruziunilor (IPS) 

o Protecție la propagarea și la acțiunea componentelor botnet 

o Antivirus și antimalware 

o Antispam și securitate e-mail 

o Controlul aplicațiilor Internet 

o Filtrare URL (URL Filtering) 

Soluția trebuie să detecteze și să blocheze aplicațiile de tip control remote, inclusiv cele care sunt 

capabile să tuneleze traficul specific prin intermediul protocolului HTTP.  

Soluția trebuie să ofere protecție la atacurile de tip DDoS de nivel minimal conform cerințelor de 

mai jos:  

• Soluția trebuie să se protejeze la atacurile de tip SYN-Attack prin amânarea înregistrării 

conexiunii în tabela de conexiuni până la validarea ei ca legitimă 

• Soluția trebuie să permită limitarea traficului pentru anumite surse și servicii / protocoale. 

• Soluția trebuie să permită blocarea traficului (prin „drop‟ de pachete) de la surse malițioase. 

• Soluția trebuie să permită limitarea numărului de conexiuni simultane de la o aceeași sursă 

pentru un interval de timp 

• Soluția trebuie să permită implementarea de protecții pe zone geografice 

Funcționalități de prevenire a amenințărilor:  

Soluția trebuie să ofere protecție la intruziunile de rețea Intrusion Prevention System (IPS) 

conform cerințelor de mai jos:  

• Trebuie să folosească mecanisme de detecție a atacurilor bazate pe: 

o semnături 

o anomalii de protocol 

o controlul aplicațiilor  

o comportamentul aplicațiilor 

• Trebuie să poată detecta și preveni următoarele tipuri de amenințări: 

o folosirea necorespunzătoare a protocoalelor 

o comunicația folosita în scopuri distructive 

o atacuri asupra canalelor VPN  

o atacuri generice care nu au semnături 

o (pentru fiecare tip de protecție trebuie incluse: tipul, gradul de amenințare, nivelul de 

încredere și referințe) 

• Administratorul trebuie să poată defini excluziuni de rețea și host de la inspecția IPS-ului 

• Trebuie să existe posibilitatea de a defini politici IPS pentru client sau pentru server, sau o 

combinație de amândouă 

• Să existe mai multe politici IPS predefinite 

• Trebuie să implementeze un mecanism software de tip fail-open, configurabil în funcție de 

încărcarea procesorului (CPU) și a memoriei (RAM) 

• Trebuie să permită funcționare în modurile prevenție / detecție / bypass la nivelul fiecărui 

profil IPS cu trecerea rapida dintr-un mod în altul cu scopul de a investiga problemele sau de 

a evita eventuale disfuncționalități ale componentei. 
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• Trebuie să ofere un mecanism automat pentru activarea și administrarea noilor semnături 

provenite din update-uri 

• Administratorul trebuie să fie capabil să activeze noile protecții provenite din update-uri, 

bazat pe parametrii configurabili (impactul asupra performantei, severitatea amenințărilor, 

nivelul de încredere, protecția clientului, protecția serverului) 

• Administratorul trebuie sa poată defini excluziuni de rețea și host de la inspecția IPS 

• Trebuie să suporte adăugarea de excepții pe bază de sursa și destinația traficului sau 

serviciului 

• Să poată captura pachete de date pentru toate protecțiile active 

• Pentru fiecare protecție, soluția trebuie sa includă tipul protecției (orientata către server sau 

către client), gradul amenințării, nivelul de încredere și referințe 

• Trebuie să poată detecta și bloca atacurile la nivel rețea și aplicații, protejând cel puțin 

următoarele servicii: e-mail, DNS, FTP, serviciile Windows (Microsoft Networking), SNMP 

• Soluția trebuie sa ofere protecție pentru protocoalele VOIP 

• IPS trebuie sa aibă un mecanism de conversie a semnăturilor SNORT în semnături specifice 

• Soluția trebuie să ofere protecție împotriva DNS Cache Poisoning și să blocheze utilizatorii 

în a accesa adrese de domeniu blocate 

• Soluția trebuie să permită administratorului să poată bloca ușor traficul inbound și/sau 

outbound în funcție de zone geografice, țări, fără să fie nevoie să definească grupuri de IP-uri 

corespunzătoare zonei geografice vizate 

Soluția trebuie să ofere controlul aplicațiilor Internet și filtrare URL conform cerințelor de mai 

jos:  

• Baza de date de aplicații care pot fi controlate trebuie să fie de peste 4000 de aplicații și să 

conțină cel puțin: 

o Aplicațiile majore de tip rețele de socializare (Social Network) 

o Jocuri online, inclusiv cele furnizate prin intermediul altor platforme (Ex.: rețele de 

socializare) 

o Aplicații de tip torrent download și alte aplicații de tip peer-to-peer 

o Aplicații de business consacrate 9SAP, Oracle, etc.) 

o Surse de streeming audio sau video  

o Conținut educațional 

o Conținut pornografic 

• Componenta de control de aplicații trebuie să permită definirea de noii aplicații 

particularizate   

• Să ofere un control de securitate granular pentru Social Network Widgets 

• Soluția trebuie să fie capabilă să creeze reguli de filtrare conținând mai multe categorii. 

• Soluția trebuie să permită crearea de reguli de filtrare pentru un site care să fie în categorii 

multiple 

• Trebuie să permită granularitate în definirea politicilor de securitate la nivel de utilizatori și 

grupuri de utilizatori. 

• Gateway-ul de securitate trebuie să aibă o memorie cache locală care să rezolve cea mai mare 

parte a cererilor de categorisire a URL-urilor în vederea unei decizii rapide 

• Să permită clasificarea de aplicații și URL-uri în funcție de factorul de risc  

• Controlul aplicațiilor și baza de date pentru filtrarea URL-urilor trebuie să fie actualizate 

periodic (puțin o dată pe zi)  

• Soluția trebuie să ofere un mecanism de corecție în ceea ce privește clasificarea URL-urilor  
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• Soluția trebuie să permită excepții pe bază de obiecte definite în rețea  

• Soluția trebuie să aibă reguli unificate pentru controlul aplicațiilor și a normele de securitate 

URL Filtering  

• Soluția trebuie să furnizeze un mecanism configurabil de informare în timp real a 

utilizatorilor, cu scopul de a-i educa cu privire la politicile de securitate implementate 

• Trebuie să furnizeze utilizatorilor un mecanism configurabil de confirmare în timp real a unor 

acțiuni predefinite cu scopul de a-i educa și implica în luarea deciziilor privind politicile de 

securitate implementate 

• Trebuie să furnizeze un mecanism pentru a limita utilizarea aplicațiilor, bazat pe consumul de 

banda 

• Soluția trebuie să ofere posibilitatea de a configura pagini de notificare a utilizatorului în caz 

de blocare a accesului la o aplicație Internet sau URL și de redirecționare a acestuia către o 

pagina de remediere a incidentului de securitate 

• Soluția trebuie să includă un mecanism de administrare a listelor negre și albe, accesibil prin 

consola de management. pentru a permite administratorului să refuze sau să permită URL-uri 

specifice, indiferent de categorie 

• Controlul aplicațiilor și politica de securitate pentru filtrarea URL-urilor trebuie să raporteze 

cu privire la numărul de accesări al fiecărei reguli configurate 

Soluția trebuie să ofere protecție la propagarea și la acțiunea componentelor malițioase de tip 

botnet conform cerințelor de mai jos: 

• Componenta anti-botnet trebuie să fie capabila de a detecta și a opri un comportament 

anormal sau  suspect în rețea ca de exemplu tentative de contactare a unui IP din Internet 

recunoscut ca centru de comanda și control (C&C). 

• Orice terminal infectat cu o componentă de tip botnet trebuie să poată comunica 

nerestricționat cu aplicațiile Internet atât timp cât traficul este legitim 

• Componenta anti-botnet trebuie să utilizeze un motor de detectare pe mai multe niveluri , 

care să includă: 

o reputația IP-urilor 

o reputația URL-urilor 

o reputația adreselor de DNS prin identificarea centrelor de comandă 

o detectarea modelelor de comunicare specific aplicațiilor de tip bot 

• Modulul Anti-Bot trebuie sa fie capabil sa scaneze pentru acțiuni specifice aplicațiilor de tip 

bot. 

• Trebuie să primească actualizări în timp real de la un serviciu din cloud 

• Trebuie să permită aplicarea selectivă a regulilor prin configurări din consola de management  

Soluția trebuie să ofere protecție antivirus și antimalware conform cerințelor de mai jos:  

• Componenta antivirus să fie capabilă să oprească fișiere malware conținute în traficul de 

intrare în rețeaua locală; 

• Componenta antivirus trebuie să fie în măsură să prevină accesul la site-uri infectate sau 

suspectate drept malițioase 

• Componenta antivirus trebuie să fie capabila de a inspecta trafic criptat SSL și trebuie să 

accepte definirea de către administrator a unor excepții 

• Trebuie să primească actualizări în timp real  

• Trebuie să permită aplicarea selectivă a regulilor prin configurări din consola de management  

Soluția trebuie să ofere protecție Antispam și securitate e-mail conform cerințelor de mai jos:  
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• Modulul antispam și de securitate e-mail trebuie sa nu tina cont de limba de redactare a 

mesajelor și să fie sensibil inclusiv la mesaje în limba română. 

• Modulul antispam și de securitate e-mail trebuie sa aibă clasificare în timp real și protecție pe 

baza de focare de spam detectate , care se bazează pe modele recurente și nu pe conținut . 

• Modulul antispam și de securitate e-mail trebuie sa poată bloca IP-uri folosind un serviciu on-

line, pentru a evita alarmele false. 

• Soluția trebuie sa includă un mecanism de protecție de tip “ora zero”, pentru noi viruși care 

se răspândesc prin e-mail și spam , fără sa se bazeze exclusiv pe inspecție euristica sau de 

conținut. 

Soluția trebuie să ofere identificarea utilizatorilor conform cerințelor de mai jos:  

• Trebuie să acopere întreaga soluție, atât în definirea politicilor cât și în înregistrarea log-urilor 

• Trebuie să suporte următoarele modele de autentificare: tokens (ex.: secureID), Active 

Directory (AD), TACACS, RADIUS, certificate digitale (locale sau publice) 

• Trebuie să suporte autentificare AD în infrastructuri cu forest-uri multiple fără nici un fel de 

agent instalat pe controlere de domeniu 

• Trebuie să aibă posibilitatea instalării unui client dedicat. Acesta trebuie să poată fi instalat 

prin politica de securitate pe computerele utilizatorilor, și care poate dobândi și raporta 

identități către soluția de securitate . 

• Trebuie sa fie în măsura sa verifice identitatea utilizatorului, folosind Microsoft Active 

Directory, pe baza de evenimente de securitate . 

• Să permită autentificarea utilizatorilor din afara domeniului AD folosind o interfața de tip 

browser 

• Să permită implementarea unei baze de date de utilizatori locala (autentificare și autorizare 

fără o soluție externa de management a acestora) 

• Trebuie să suporte funcționarea pe infrastructura servere de terminale sau VDI 

• Trebuie să suporte autentificare transparenta Kerberos pentru Single Sign On 

• Trebuie să poată partaja sau propaga identități de utilizator intre mai multe gateway-uri de 

securitate 

• Trebuie să fie capabil de a crea roluri de identitate utilizabile în toate modulele software din 

cadrul soluției de securitate 

• Trebuie să permită definirea de roluri de administrare pe baza grupurilor AD 

• Trebuie să suporte utilizarea de grupuri LDAP imbricate 

 

Soluția firewall trebuie să permită colectarea centralizată a jurnalelor de audit (generate de 

administrarea sistemului și evenimentele de securitate) prin integrarea cu soluția de management al 

jurnalelor de audit.  

Echipamentele firewall din cadrul fiecărei locații ECRIS vor fi administrate centralizat prin 

intermediul unei console unice.  

Soluția de management centralizat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:  

• Aplicația de management de securitate trebuie să accepte segregarea pe roluri a atribuțiilor de 

administrare pentru toate funcțiile / modulele din soluția de securitate. 

• Toate componentele soluției de securitate trebuie să fie gestionate de la o consolă centrală 

unică 

• Trebuie să aibă capacitatea de a afișa toate log-urile de securitate aferente unei adrese IP, 

indiferent de sursa (FW, IPS, URLF, etc.), într-un un singur panou, pentru a simplifica 

procesul de depanare a problemelor de conectivitate. 
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• Soluția trebuie să includă o opțiune de căutare pentru a putea interoga cu ușurință care obiect 

din rețea conține o adresa IP specifica sau doar o parte din ea 

• Soluția trebuie să includă capacitatea de a distribui și de a aplica centralizat noi versiuni de 

software de gateway 

• Trebuie să aibă capacitatea de a exclude cu ușurință adrese IP vizualizate în log-urile IPS, 

atunci când sunt depistate ca fals pozitiv 

• Trebuie să aibă capacitatea să creeze filtre folosind obiectele predefinite (clienți, destinații, 

rețele, grupuri, utilizatori, reguli, etc.) 

• Trebuie să aibă capacitatea de  salva filtre personalizate, pentru utilizare la o dată ulterioară 

• Trebuie să includă opțiunea de a segmenta baza de reguli cu ajutorul etichetelor sau a 

titlurilor de secțiune, cu scopul de a organiza mai bine politica de securitate 

• Soluția trebuie să aibă un mecanism de control a intervenției asupra pachetului de reguli de 

securitate pentru toate componentele. Fiecare intervenție (creare, modificare, ștergere) va fi 

înscrisă în log împreună cu informații privind contul de administrator care a făcut intervenția, 

data + ora, natura intervenției. Log-ul de intervenții trebuie să fie trimis către soluția de 

management centralizat al jurnalelor de audit. 

• Soluția trebuie să permită modalități de alertare a administratorilor (cel puțin mail) 

 

Volumetrie 

 

Soluția asigură următoarele performanțe minime globale de trafic și număr de conexiuni pentru 

ECRIS Instanțe.  

• Trafic minim numai cu funcția de firewall: 15 Gbps 

• Trafic minim firewall + prevenire amenințărilor: 9 Gbps 

• Număr minim de conexiuni simultane: 3 milioane 

Soluția asigură următoarele performanțe minime globale de trafic și număr de conexiuni pentru 

ECRIS Parchete (PICCJ, DNA și DIICOT). 

• Trafic minim numai cu funcția de firewall: 4 Gbps 

• Trafic minim firewall + prevenire amenințărilor: 1 Gbps 

• Număr minim de conexiuni simultane: 1 milion 

5.2 Balansarea încărcării si DDoS 

Arhitectura sistemului ECRIS așa cum este detaliată în L2.3.A-Arhitectura ECRIS este una distribuită 

cu noduri multiple de procesare atât la nivelul componentelor web cât și la nivelul bazelor de date. 

Componenta NLB (Network Load Balancing) așa cum este definită în documentul de arhitectură numit 

mai sus are ca rol balansarea solicitărilor provenind de la clienții ECRIS către punctele de acces la 

serviciu EP (end points) interni sau externi ai sistemului ECRIS. Această componentă de balansare 

trebuie să asigure și comutarea transparentă pentru utilizator în mediul BCDR.  

 

Soluția de balansare a încărcării trebuie să fie implementată în configurație cu înaltă disponibilitate 

(Activ / Activ sau Activ/Pasiv) fiind o componentă critică în cadrul sistemului ECRIS.  

Arhitectura de implementare generală este cea detaliată la începutul capitolului Securitate perimetrală. 
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Cerințele tehnice ce vor trebui îndeplinite de fiecare componentă a cluster-ului de balansare a încărcării 

sunt următoarele: 

• Trebuie să permită implementarea de funcționalități tip balansare a încărcării de procesare și 

optimizare pentru nivelele OSI Layer 4 și Layer 7 utilizând IPv4 și IPv6.  

o Protocoale suportate: TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, DNS (TCP and UDP), SQL, 

RDP 

o Algoritmi de balansare: Round Robin, Least Packets, Least Bandwidth, Least 

Connections, Response Time, SNMP-provided metric 

o Persistență sesiuni: Source IP, cookie, SSL session, Token-based, JSESSIONID 

o Monitorizarea serviciilor: Ping, TCP, URL, scripturi de monitorizare 

• Comutarea traficului pe baza contextului prin implementarea de politici bazate pe: URL, 

URL Query, URL Wildcard, Domain, Source/Destination IP, HTTP Header 

• Trebuie să asigure optimizarea traficului generat pe nivelul OSI Layer 7, incluzând 

funcționalitați native pentru rolul: load-balancer pentru următoarele protocoale: HTTP/1.1, 

HTTP/2, HTTPS, FTP/FTPS, RADIUS inclusiv asigurarea de conexiuni multiple paralele 

(connection multiplexing pools) pentru îmbunătățirea transferului de date HTTP/HTTPS, 

permițând compresia dinamică în funcție de conținut și HTTP Caching 

• Asigură protecție avansată la nivelul conținutului atât pentru cererile cat și pentru 

răspunsurile HTTP prin integrarea cu soluții externe prin protocolul ICAP  

• Protecție împotriva atacurilor DoS la nivel 4 și nivel 7 

o Furnizarea continuă a serviciului în timp de asigură protecție  la atacuri de tip SYN 

Flood, HTTP DoS, and Ping of Death 

o Controlul ratei de acces pentru ICMP și UDP 

• Optimizarea conexiunilor TCP către server și client 

• Filtrare conținut nivel 7 și HTTP/URL rewrite 

o Politici de rescriere bidirecționale atât pentru informațiile conținute în header cât și în 

corpul mesajelor HTTP 

o Politici de redirectare a cererilor HTTP 

o Rutare bazată pe politică 

• Asigură managementul autentificării, autorizării și măsurarea utilizării (AAA - 

Authentication, Authorization and Accounting) astfel încât să poată prelua autentificarea 

centralizată a utilizatorilor ECRIS.  

• Permite single sign-on în aplicația publicată prin intermediului serviciului de balansare pentru 

protocoalele NTLMv1/2/Kerberos/SAML 2.0 

• Oferă suport pentru Active Directory, LDAP, RADIUS, TACACS+, OCSP și Diameter. 

• Suport VLAN 802.1Q 

• Suport Link Aggregation 802.3AD 

• Multiplexarea conexiunilor TCP și SQL 

• Accelerare SSL și offload SSL 

• Redirectarea cererilor către informații din cache (cache redirection). 

• Permite implementarea a cel puțin următoarelor funcționalități de administrare: 

o Să permită administrarea utilizând minim protocoale HTTPS sau SSH 

o Să permită accesul la o interfață de administrare cu afișarea în timp real a activității și 

a statisticilor de încărcare 

o Să permită colectarea de statistici la nivel local sau prin utilizarea protocolului syslog 

sau echivalent 
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Volumetrie  

Furnizorul va pune la dispoziție beneficiarilor următoarele componente de balansare a încărcării.  

Fiecare echipament de balansare a încărcării va trebui să aibă următoarele caracteristici pentru 

ECRIS Instanțe: 

• Interfețe Ethernet: 6 interfețe 10/100/1000 BASE-T și 4 interfețe 10GE SFP+ cu 4 

transceivere SFP+ SR incluse  

• Throughput minim de 20 Gbps pentru trafic de nivel 7 

• Cereri HTTP/sec: 1 500 000 

• Throughput SSL 20 Gbps  

• Surse de alimentare redundante 100-240VAC (50-60Hz). 

Pentru ECRIS instanțe se va furniza un set compus din 3 echipamente identice cu performanțele de 

mai sus. Aceste 3 echipamente vor fi utilizate astfel: 2 echipamente în configurație cluster HA în 

site-ul principal și un echipament în site-ul BCDR  

Fiecare echipament de balansare a încărcării va trebui să aibă următoarele caracteristici pentru 

ECRIS Parchete: 

• Interfețe Ethernet: 6 interfețe 10/100/1000 BASE-T și 2 interfețe 10GE SFP+ cu 2 

transceivere SFP+ SR incluse  

• Throughput minim de 5 Gbps pentru trafic de nivel 7 

• Cereri HTTP/sec: 500 000 

• Throughput SSL 5 Gbps  

• Surse de alimentare redundante 100-240VAC (50-60Hz). 

Pentru ECRIS Parchete se va furniza câte un set compus din 3 echipamente identice cu performanțele 

de mai sus. Aceste 3 echipamente vor fi utilizate astfel: 2 echipamente în configurație cluster HA în 

site-ul principal și un echipament în site-ul BCDR. În total vom avea 3 seturi pentru ECRIS Parchete 

pentru PICCJ, DNA și DIICOT.  

5.3 Administrarea accesului privilegiat 

Pentru a reduce riscul ca administratorii sistemului ECRIS să expună din greșeală conturile privilegiate 

pe computerele cu risc de securitate mare este necesară implementarea unui sistem centralizat de 

management al accesului privilegiat.  

 

Soluția de administrare a accesului privilegiat (PAM – Privileged Access Management) asigură 

monitorizarea și controlul accesul utilizatorilor cu drepturi privilegiate la echipamente de tip server 

din cadrul ECRIS permițând concomitent monitorizarea activităților acestora.  

Soluția administrează accesul utilizatorilor la sisteme, creează și aplică o politică de acces pentru 

utilizatorii interni și externi și suportă crearea unor reguli de autorizare pentru acordarea sau 

interzicerea accesului la resurse. 

Cerințe minime:  

• Accesul la serverele din cadrul sistemului ECRIS prin intermediul credențialelor privilegiate 

se va putea face prin intermediul stațiilor de lucru de tip bastion; 
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• Nu este permisă utilizarea credențialelor privilegiate direct de pe stația de lucru sa 

administratorului.  

• Utilizatorul normal al administratorului (contul neprivilegiat) ce este folosit de acesta pentru 

a se autentifica pe stația de lucru si pentru navigarea pe Internet sau utilizarea Email-ului nu 

va avea asignate drepturi privilegiate pe serverele din cadrul ECRIS;  

• Asignarea drepturilor privilegiate se va face automat de către soluția  de administrare a 

credențialelor privilegiate prin intermediul politicilor definite în prealabil; 

• Drepturile privilegiate vor fi asignate doar atâta timp cat e nevoie; 

• Utilizatorii vor primim doar drepturile privilegiate necesare pentru efectuarea activității 

dorite;  

• Administratorul poate solicita alocarea unor drepturilor privilegiate prin intermediul unor 

fluxuri de aprobare; 

• Fluxurile de aprobare trebuie să poată fi personalizate astfel încât să asigure o utilizare ușoară 

a acestora; 

• Utilizarea drepturilor privilegiate este auditată iar evenimentele sunt centralizate prin 

intermediul soluției de management al jurnalelor de audit.  

 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

• Soluția trebuie să asigure administrarea centralizată a conturilor privilegiate din cadrul 

ECRIS Instanțe, inclusiv pentru infrastructura de suport și componenta BCDR 

ECRIS Parchete  

• Soluția trebuie să asigure administrarea centralizată a conturilor privilegiate din cadrul 

ECRIS Parchete, inclusiv pentru infrastructura de suport și componenta BCDR.  

• Se va furniza o soluție de sine stătătoare pentru fiecare entitate care utilizează ECRIS 

Parchete (PICCJ, DNA și DIICOT) 

 

5.4 Protecție avansată anti-malware pentru documentele 
încărcate în portal.  

În conformitate cu documentul „Cerinte minime de securitate pentru proiecte TIC” emis de Comitetul 

Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) pentru sistemele cu grad ridicat de risc 

este obligatorie implementarea unui sistem de protecție antivirus și anti-malware.  

Sistemul ECRIS permite interacțiunea cu utilizatorii atât prin intermediul portalului extern, în vederea 

furnizării sau primirii de date, cât și prin intermediul portalului intern. În scop pentru integrarea cu 

sistemul de protecție avansată se află doar portalul extern al ECRIS pentru documentele recepționate.  

Soluția de protecție avansată anti-malware pentru documentele încărcate în portal asigură identificarea 

amenităților de tip zero-day prin intermediul detonării conținutului malițios în medii de emulare 

controlată (sandboxing).  

Această soluție trebuie să permită integrarea prin API cu portal-urile externe ECRIS în vederea scanării 

tuturor documentelor încărcate prin intermediul acestora. Dacă tehnologia echipamentelor de tip 

NGFW pusă la dispoziție de beneficiar pentru segregarea rețelelor permite integrarea cu soluția de 

sanboxing atunci se va face și această integrare.  
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Cerințele minime obligatorii ce trebuie respectate de componenta de protecție avansată antimalware 

• Soluția trebuie să permită utilizarea în mod integrat cu portalul ECRIS prin intermediul API, 

și cu componenta de protecție perimetrală NGFW sau de balansare a încărcării.  

• Va oferi protecție pentru atacurile de tip „zero-day” chiar dacă protecția prin semnături din 

baze de date nu este disponibilă; 

• Va analiza și detecta malware în documente Adobe PDF, fișiere MS Office, fișiere 

executabile și de tip arhivă; 

• Va emula atacuri pentru multiple sisteme de operare, cel puțin pentru: MS Windows 8.1 și 

10. Atât sistemele de operare cât și pachetul Microsoft Office incluse în mașinile virtuale care 

emulează fișierele vor fi copii licențiate Microsoft și vor fi incluse în soluție; 

• Va emula fișiere cu mărime de până la 100 MB sau chiar mai mult; 

• Permite partajarea automată a informației despre noile atacuri cu alte componente de 

securitate sub formă de semnături; 

• Va permite inspectarea și blocarea atacurile via HTTPS prin intermediul integrărilor 

menționate; 

• Va permite integrarea cu protocolul SMTP pentru a scana documentele atașate în email; 

• Soluția va include un management centralizat pentru configurarea centralizată și distribuirea 

update-urilor către toate echipamentele de analiză   

• Soluția trebuie să permită utilizarea regulilor de tip YARA. 

• Soluția va fi implementată în arhitectură cu înaltă disponibilitate astfel încât în cazul în care 
unul dintre echipamentele hardware este defect soluția să funcționeze. Se acceptă 
degradarea performanțelor în perioada de indisponibilitate a unuia dintre echipamente.  

• Soluția va include surse de alimentare și discuri redundante pentru asigurarea disponibilității 
înalte la nivelul echipamentelor 

• Managementul echipamentelor se va face centralizat prin intermediul unei console unice de 
configurare, operare și raportare.  

 

Volumetrie 

ECRIS Instanțe  

• Soluția trebuie să asigure administrarea centralizată a conturilor privilegiate din cadrul ECRIS 

Instanțe, inclusiv pentru infrastructura de suport și componenta BCDR  

• Soluția implementată pentru securizarea ECRIS Instanțe trebuie să permită scanarea a cel puțin 

10000 fișiere unice pe ora în perioada de vârf  și un total de 70000 de fișiere unice pe zi.  

• Setul implementat la ECRIS Instanțe va include cel puțin două echipamente de protecție 

avansată și componenta de management centralizat în centrul principal de date și un 

echipament și componenta de management pentru locația BCDR 

 

ECRIS Parchete  

• Soluția trebuie să permită scanarea a cel puțin 5000 fișiere unice pe ora în perioada de vârf  și 

un total de 35000 de fișiere unice pe zi..  

• Se va furniza o soluție de sine stătătoare pentru fiecare entitate care utilizează ECRIS Parchete 

(PICCJ, DNA și DIICOT) 

• Fiecare set implementat la ECRIS Parchete va include cel puțin două echipamente de protecție 

avansată și componenta de management centralizat în centrul principal de date și un 

echipament și componenta de management pentru locația BCDR 
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5.5 Testarea volumetrică a performantelor.  

Evaluarea infrastructurii ECRIS  

Înainte de punerea în producție a sistemului ECRIS se va realiza de către furnizor o sesiune de testare 

volumetrică a infrastructurii de rețea, inclusiv a soluțiilor de securitate perimetrală și a datelor în 

tranzit. Toate funcționalitățile de securitate solicitate în caiet vor fi activate și optimizate pe parcursul 

acestor teste. Scopul acestei testări este de a valida infrastructura de rețea și securitate pentru 

capacitățile și performanțele solicitate în caiet.  

Aceste teste se vor realiza în configurație 2-arm astfel încât să fie simulați atât clienții cât și serverele 

cu care aceștia interacționează, dar și în configurație 1-arm în care se vor simula doar clienții iar 

conexiunile de rețea se vor termina în Portalul Intern și respectiv Portalul Extern ECRIS. 

Soluția utilizată pentru efectuarea testelor trebuie să aibă următoarele caracteristici pentru a asigura o 

testare eficientă:  

• trebuie să permită generarea de trafic ce conţine un amestec de protocoale la viteze de până la 

10 Gb/s per port, folosind o pondere realistă a tipurilor de protocoale în cadrul traficului; 

• trebuie să permită efectuarea testelor de stres asupra echipamentelor de securitate prin 

folosirea a peste 35.000 de tipuri de atacuri ce conţin malware şi prin simularea prezenţei 

botneţilor sau folosirea tehnicilor de eludare a securităţii; 

• trebuie să permită particularizarea şi manipularea oricărui tip de protocol din cele suportate, 

inclusiv a datelor de tip „raw”; 

• trebuie să permită generarea de pe un singur port simultan a următoarelor categorii de trafic: 

trafic legitim, trafic de tip DDoS şi trafic cu conţinut malware; 

• trebuie să permită simularea de aplicaţii reale, fiecare configurabilă cu acţiuni pentru a 

permite simularea unui comportament multiuser şi a unui conţinut dinamic. Se vor simula 

aplicațiile explicit folosite în cadrul sistemului ECRIS cum ar fi: Web, SQL, streaming video; 

• trebuie să permită găsirea problemelor de securitate dintr-o reţea şi efectuarea de teste de 

securitate într-un mod surprinzător prin folosirea unor tehnici rapide de tip „fuzzing” aplicate 

asupra diferitelor protocoale; 

• trebuie să permită rularea a cel puţin următoarelor componente, adică tipuri de teste având 

următoarele caracteristici: 

o Simulator de aplicaţii – permite utilizatorilor să creeze un mix de aplicaţii şi să ruleze 

teste în “2-Arm mode” (sistemul fiind şi serverul şi clientul) pentru a testa 

echipamentele care pot analiza un astfel de trafic la nivel de aplicaţie; 

o Simulator de clienţi – permite userilor să genereze trafic de tip client către servere 

reale ce se doresc a fi testate (“1-Arm mode”), sistemul ofertat fiind clientul; 

o Teste de securitate – măsoară abilitatea unui echipament de a proteja un sistem prin 

transmiterea de trafic malitios către acesta şi a verifica dacă echipamentul respectiv 

blochează atacurile; 

o Teste de verificare a echipamentelor de protecţie a reţelei – permite generarea de 

trafic maliţios la scară largă, pănă la 10 Gbps per port, funcţie de licenţiere; 

Arhitectura de testare propusa este cea prezentată în diagrama de mai jos.  
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Figură 2. Arhitectura de testare volumetrică de performanță în configurație 2-Arm 

 

 
Figură 3. Arhitectura de testare volumetrică de performanță în configurație 1-Arm 
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Raportul detaliat al rezultatul testului volumetric de infrastructură este parte din livrabilele de proiect 

și trebuie să demonstreze că infrastructura susține throughput-ul și numărul de conexiuni solicitate în 

condiții de trafic real.  

 

Evaluarea portalului ECRIS  

În plus față de testul volumetric menționat anterior, ce are ca scop principal evaluarea infrastructurii, 

se va realiza un test de performanță cu focus principal pe modulele aplicației astfel încât să fie evaluate 

performanțele individuale la nivelul portalului ECRIS.  

Acest test evaluează modul în care funcționează portalul ECRIS în ceea ce privește capacitatea de 

reacție și stabilitatea într-un anumit volum de lucru. De asemenea, servește la investigarea, măsurarea, 

validarea sau verificarea altor atribute de calitate ale sistemului, cum ar fi scalabilitatea, fiabilitatea și 

utilizarea resurselor în ceea ce privește timpul de procesare și rata de transfer etc. În cadrul acestui test 

avem tipuri de teste de performanță, ce descrise mai jos. 

• Testarea încărcării - evaluează comportamentul unei componente sau al portalului în ansamblu 

cu o sarcină în creștere, de exemplu numărul de utilizatori paraleli și/sau numărul de acțiuni, 

pentru a determina ce sarcină poate fi gestionată eficient de componenta analizată. 

• Testarea de stres – evaluează portalul ECRIS sau o componentă a sa la limită sau dincolo de 

limitele sarcinilor sale de lucru anticipate sau specificate sau cu o disponibilitate redusă a 

resurselor (de exemplu: cu un server de prezentare oprit sau cu un singur nod de DB). 

• Testarea volumetrică – evaluează comportamentul unei componente sau al portalului supus 

unor volume mari de date. 

Acest test de performanță trebuie automatizat prin intermediul unor instrumente software și trebuie să 

urmărească efectuare unor fluxuri de business complete (end-to-end) simulând acțiunea utilizatorilor.  

Numărul utilizatorilor simulați și fluxurile de lucru simulate vor fi detaliate de către beneficiar în 

momentul realizării testelor.  

Vor fi testate individual performanțele tuturor portalurilor ECRIS ce furnizează servicii funcționale 

către utilizatori.  

Raportul detaliat al rezultatului de testare de performanță pentru portalul ECRIS este parte din 

livrabilele de proiect.   
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6 Securitatea datelor în tranzit  

6.1 Web Application Firewall  

În vederea asigurării securități datelor din cadrul sistemului ECRIS acestea trebuie protejate la 

vulnerabilitățile Web asociate. Rolul firewall-ului de nivel aplicație (Web Application Firewall) este 

acela de a bloca orice solicitare nelegitimă de accesare a datelor sau de exploatare a vulnerabilităților 

web asociate portalului ECRIS.  

Sistemul de protecție WAF este pus la dispoziție de către beneficiar și trebuie luat în considerare, cu 

specificațiile de mai jos, pentru proiectarea securității sistemului ECRIS. Sistemul WAF va proteja 

toate punctele de acces la ECRIS (End Points - EP) de tip web sau API (SOAP sau REST).  

 

Cerințele minime obligatorii ce trebuie respectate de soluția de protecție la nivel aplicație sunt:  

• Permite identificarea și blocarea a cel puțin următoarelor tipuri de atacuri:  

o SQL injection,Cross-site scripting (XSS); 

o Cross-Site-Request-Forgery (CSRF);  

o Parameter tampering,Hidden-field manipulation; 

o Session manipulation,Cookie poisoning; 

o Stealth commanding; 

o Backdoor and debug options; 

o Application-buffer-overflow attacks;  

o Brute-force attacks;  

o Data encoding; 

o Unauthorized navigation; 

o SOAP- and Web-services manipulation; 

o Web Scraping; 

o API Protections. 

• Permite implementarea unui mecanism de securitate pentru a identifica roboți și atacuri de tipul 

web scraping. 

• Permite implementarea un mecanism de generare automată a politicilor de securitate. Acest 

mecanism va permite identificarea și blocarea inclusiv a atacurilor de tipul zero-day. 

• Permite implementarea atât a modelului negativ de securitate cât și a celui pozitiv (soluția va 

învăța sau va permite definirea de reguli ce vor descrie comportamentul legitim al unei aplicații 

sau al unui serviciu). 

• Permite învățarea schemelor și structurilor XML si JSON pentru securizarea acestora. 

• Suportă cel puțin următoarele moduri operaționale de implementare: Bypass (transparent 

mode) sau Reverse Proxy.  

• Trebuie sa suporte capabilități de tipul „Virtual Patching” pentru mitigarea riscului exploatării 

vulnerabilităților cunoscute ale sistemelor protejate. 

• Trebuie sa stabilească un comportament de baza pentru acțiunile normale ale utilizatorilor 

(„User profiling”). 
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• Trebuie sa identifice acele activități ale utilizatorilor care nu se încadrează in profilul de 

comportament normal. Soluția trebuie sa emite alerte in cazul unor astfel de abateri. 

• Trebuie sa ofere posibilitatea integrării „out of the box” cu soluția de management centralizat 

al jurnalelor de audit.  

• Permite trimiterea de alerte prin email pentru evenimentele de securitate generate. 

• Va implementa un mecanism de verificare automată a adreselor IP pe baza unor baze de date 

de reputație care se vor actualiza in mod automat atunci când sunt descoperite adrese IP 

asociate cu trafic sau comportament malițios. 

• Este administrară prin intermediul unei interfețe grafice web. 

• Se va implementa în arhitectură cu înaltă disponibilitate („High Availability”) atât pentru 

componenta de protecție cât și pentru cea de management în vederea asigurării redundantei. 

• Atât componenta de protecție cât și cea de Management vor avea redundanță pentru sursele de 

alimentare și hard disk-uri.   

• Trebuie să ofere posibilitatea de creștere a capacității de procesare prin configurarea de clustere 

de mai mult de două noduri. 

• Trebuie să permită integrarea cu sisteme externe cunoscute de tip Directory Service (LDAP) 

pentru management-ul utilizatorilor care administrează soluția  

• Pentru separarea atribuțiilor, soluția trebuie sa ofere funcționalități de tip RBAC (Role Based 

Access Control) sau roluri multiple de administrare. 

• Trebuie sa pună la dispoziție un sistem de raportare integrat pentru evenimentele de securitate 

create de soluție.  

• Permite exportarea rapoartelor generate de soluție în cel puțin următoarele formate: PDF, CSV. 

6.2 Criptarea datelor in tranzit  

Comunitatea criptografică internațională afirmă că punctele slabe ale versiunilor mai vechi ale 

protocolului TLS (TLS 1.0 / 1.1) reprezintă o amenințare iminentă pentru securitatea datelor în tranzit. 

Arhitectura ECRIS necesită ca toate punctele finale (End Points - EP) să utilizeze TLS 1.2 sau o 

versiune superioară cu suita de cifrare corespunzătoare. Pentru a aborda riscul, toate punctele de acces 

finale din ECRIS trebuie să dezactiveze versiunile TLS 1.1 sau mai vechi.  

Obiectivele implementării securității în tranzit in cadrul ECRIS sunt: 

- Obiective interne – Un punct de acces final intern „Internal End Point (IEP)” este definit ca 

orice punct final ale cărui conexiuni de intrare provin exclusiv din componentele sistemului 

ECRIS. De exemplu, se pot folosi punctele finale pentru comunicarea de la server la server, 

punctele finale care oferă clienți dedicate serviciilor etc.  

- Obiective externe – Un punct de acces final extern „External End Point (EEP)” este definit ca 

orice punct final ale cărui conexiuni de intrare includ clienți în afara controlului aplicației. Un 

exemplu de obiective externe ar fi un punct de integrare cu alte sisteme din afara ECRIS. 

 

Cerințe specifice minime obligatorii.  

Toate punctele de acces din cadrul ECRIS, vor fi configurate după cum urmează: 

• Versiunea TLS 1.2 sau mai nouă va fi activată împreună cu suita de cifrare corespunzătoare  

• Certificarea SSLlabs A+ trebuie obținută pentru toate punctele de acces externe.  
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• Versiunile TLS 1.0 sau TLS1.1 vor fi dezactivate.  

• Pentru cazurile in care este necesara păstrarea unei versiuni mai vechi trebuie analizat si 

documentat impactul asupra securității întregului sistem. Această excepție trebuie avizată de 

către beneficiar pentru o perioadă limitată de timp, iar după expirarea acestui se solicită 

reevaluarea necesității păstrării excepției sau trecerea la versiunea TLS 1.2 sau mai noua.  

• Toate punctele finale de acces expuse în Internet trebuie să folosească certificat SSL cu validare 

extinsă furnizat de către o autoritate de certificare recunoscută internațional.  

• Toate punctele finale de acces interne trebuie să folosească certificat SSL furnizat de către o 

autoritate de certificare recunoscută de către toți utilizatorii interni.  

6.3 Protecție avansată anti-malware pentru servere  

În conformitate cu documentul „Cerinte minime de securitate pentru proiecte TIC” emis de Comitetul 

Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) pentru sistemele cu grad ridicat de risc 

este obligatorie implementarea unui sistem de protecție antivirus și anti-malware.  

În cadrul ECRIS sistemul de protecție avansată pentru servere se va instala pe toate serverele furnizate 

în cadrul proiectului.  

Administrarea soluției de protecție avansată pentru servere se va face centralizat pentru ECRIS Instanțe 

și pentru fiecare dintre cele 3 ECRIS Parchete. Vor exista în total 4 implementări distincte ale soluției 

de protecție avansată pentru servere, fiecare dintre acestea având implementate propriile politici și 

configurații în conformitate cu cerințele specifice.   

Cerințele minime obligatorii ce trebuie îndeplinite de această soluție sunt:   

• Soluția ofertată trebuie să asigure protecția sistemelor de operare tip server, indiferent dacă 

aceste sisteme sunt fizice sau virtualizate, din cadrul ECRIS. Ofertantul trebuie să includă în 

ofertă toate licențele necesare, care să asigure toate funcționalitățile solicitate privind protecția 

serverelor pentru sistemele implementate în cadrul ECRIS.  

• Soluția trebuie să ofere o interfața unică de administrare pentru IPS, Firewall centralizat și anti-

malware și să asigure protecția sistemelor de tip server împotriva amenințărilor cibernetice prin 

intermediul unui singur agent funcțional care va rula pe sistemul protejat.  

• Soluția trebuie să ofere un sistem centralizat de distribuție a actualizărilor pentru fiecare 

componentă funcțională în parte, de asemenea trebuie sa ofere o interfața de raportare a calității 

distribuției de actualizări. 

• Soluția  trebuie să permită configurarea regulilor de protecție la nivel individual pentru fiecare 

sistem, dar și la nivel de grup și global, astfel încât sistemul de construcție al politicilor de 

securitate să fie ierarhic și să dispună de capabilități de moștenire de tip „parent to child”. 

• Soluția  trebuie să includă metode de instalare automată sau manuală a agenților, pentru 

automatizarea instalării agențiilor de protecție se cere documentarea si folosirea script-uri 

specifice sistemului de operare (powershell, bash etc.)  sau resurse externe de distribuție 

automatizată. 

• Soluția  trebuie să includă suport pentru trimiterea alerte externe prin SNMP traps si 

documentare MIB urilor aferente 

• Soluția  trebuie să permită gruparea de sisteme, astfel încât politicile de protecție să poată fi 

aplicate pe aceste grupuri, inclusiv în sensul excluderii grupurilor de sisteme de la aplicarea 

unor anumite politici. Gruparea trebuie să se poată face într-o ierarhie de tip parent-child, astfel 

încât politicile de protecție să se moștenească în mod incremental de la grupul părinte. 
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• Soluția  ofertată trebuie să aibă o arhitectură cu puncte multiple de distribuție pentru 

actualizările agenților cât și semnăturilor de securitate. 

• Soluția va include un sistem de clasificare pentru nivelurile de risc ale amenințărilor identificate 

pentru fiecare componentă de securitate în parte, cu posibilitatea de configurare în mod 

individual a criteriilor de clasificare. 

• Soluția trebuie să ofere integrări out-of-the-box cu sistemele tehnice și de suport  ECRIS pentru 

descoperirea și importul setului de servere ce va fi protejat, precum Active Directory, VMware 

vCenter, etc.  

Cerințe funcționale Agent 

• Agentul trebuie să dispună de metode de protecție împotriva opririi sau modificării proceselor 

critice ale acestuia, precum și împotriva dezinstalării neautorizate. 

• Agentul trebuie să poată rula atât pe platformele de tip server din cadrul noii platforme ECRIS 

cât și pe    platformele de tip server din cadrul sistemului ECRIS existent pe parcursul migrării.  

• Regulile și profilurile de securitate trebuie să poată fi configurate fără a necesita repornirea 

sistemului sau a componentelor protejate. 

• Soluția ofertată trebuie să includă metode de protecție împotriva modificărilor politicilor de 

securitate sau dezactivării de funcționalități, inclusiv împotriva dezactivării întregului produs. 

• Auditarea din cadrul sistemului de protecție propus trebuie să ofere facilități de prezentare și 

raportare a informațiilor, incluzând: log-uri detaliate, alerte, trasabilitatea evenimentelor 

privind schimbarea politicilor de securitate, tablouri de bord și rapoarte. 

• Pentru sistemele de tip Linux, soluția trebuie să permită adaptarea în timp real la versiunile noi 

de kernel ale sistemului de operare fără a fi necesară reinstalarea agentului. 

Cerințe specifice Anti-malware 

• Soluția trebuie să includă un motor antivirus de scanare atât pe baza șabloanelor și 

semnăturilor, cât și euristic, folosind componentele antimalware și antispyware instalate local, 

acesta va putea funcționa cu sau fără semnături interogate în cloud. 

• Soluția trebuie să includă o componentă de analiză comportamentală, care trebuie sa 

îndeplinească cel puțin următoarele cerințe: 

• protecție împotriva atacurilor cu cod injectat. 

• protecția fișierelor, cheilor de regiștri Windows și a serviciilor. 

• detecția comportamentelor anormale ale aplicațiilor care ar putea determina o 

amenințare sau un atac. 

• comportamentele rău-intenționate. 

• protecție împotriva script-urilor și rootkit-urilor. 

• protecție împotriva rulării exploit-urilor în browser. 

• Soluția trebuie sa ofere protecție împotriva atacurilor cu rootkit la nivel de boot. 

• Soluția trebuie sa ofere un mecanism de curățare a virușilor de rețea, a resturilor de worms 

(troieni, înregistrări de regiștri și fișiere virale) și a altor resturi de fișiere similare. 

• Soluția trebuie să permită scanare avansată cu tehnologii anti-exploit, inclusiv folosind metode 

de prevenire a execuției datelor. 

• Soluția trebuie să permită curățarea sau plasarea în carantină a tuturor amenințărilor 

descoperite. 

• Soluția trebuie să permită scanări la cerere și programate, dar și scanare în timp real. 

• Soluția trebuie să permită scanarea următoarelor tipuri de obiecte: fișiere, memorie, sector de 

boot, imagini de proces, troieni, spyware, viruși, packers, etc. 
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• Politicile de scanare in timp real trebuie să permită modul de funcționare prin incluziune, astfel 

motoarele Anti-Malware vor scana doar directoarele definite explicit in politica de configurare. 

• Soluția trebuie sa permită configurarea politicilor de protecție pe niveluri de risc, inclusiv a 

excepțiilor. 

• Pentru anumite module funcționale soluția trebuie sa permită aplicarea politicilor în mod 

diferențiat în funcție de interfețele de rețea existente pe sistem. 

Cerințe specifice firewall  

• Pentru modulul de firewall si IPS analiza traficului de rețea se va face în mod bidirecțional și 

stateful, permițând urmărirea stării și caracteristicilor conexiunilor de rețea. Analiza traficului 

de rețea va include cel puțin următoarele caracteristici: 

• Permite flexibilitate în aplicarea și rularea regulilor. 

• Asigură suport protocoalele IP: TCP, UDP, ICMP, etc. 

• Definirea de reguli avansate bazate pe: adrese IP, adrese MAC, porturi și altele, care 

să poată fi aplicate pe fiecare interfață de rețea în parte. 

• Definirea de reguli predefinite de firewall în funcție de rolul standard (server de tip: 

Web, FTP, LDAP, DNS, DHCP, etc.) al sistemului protejat. 

• Soluția trebuie sa ofere analiza reputației conexiunilor web de ieșire care să asigure protecția 

împotriva site-urilor web cunoscute ca fiind generatoare de amenințări. Analiza reputației web 

trebuie să includă următoarele caracteristici: 

• Scanare reputațională a resurselor web accesate, inclusiv a resurselor HTTPS, care 

să ajute la prevenirea atacurilor cu exploit-uri din browser și cu scripturi rău-

intenționate. 

• Detecția și blocarea într-un mod eficient a tentativelor de conectare către resurse 

cunoscute ca fiind C&C, pentru reducerea evenimentelor de tip fals-pozitiv. 

• Facilitatea de blocare a resurselor de tip URL și IP, inclusiv a conexiunilor realizate 

de către procese care rulează în background, în funcție de reputația resurselor. 

• Protecție bazată pe liste reputaționale, configurabilă așa încât să permită atât 

utilizarea de liste predefinite cât și adăugarea manuală de adrese URL în liste de 

permitere (folosind: URL complet sau domeniu) și în liste de blocare (folosind: 

URL complet, domeniu sau cuvinte cheie în adresa URL).  

• Analiza traficului de rețea include detecția atacurilor de tip Reconnaissance 

• Soluția include mecanisme de tip machine-learning, acționând atât în perioada de dinaintea 

execuției, cât și în momentul execuției. Aceste mecanisme dispun de funcționalități de reducere 

a rezultatelor false-positive în procesul de detecție. 

• Soluția asigură un mecanism automatizat și continuu pentru aplicarea actualizărilor pentru 

regulile de protecție, acoperind în mod eficient atât actualizările de securitate ale producărilor 

de soluții, cât și pe cele zero-day nepublicate. 

• Soluția include metode de protecție a datelor în situația atacurilor cu ransomware sau cu 

amenințări similare care afectează integritatea datelor, în sensul blocării amenințării și 

recuperării documentelor afectate. 

• Detecție a intruziunilor, care să identifice modelele din pachetele de rețea, care ar putea indica 

un atac la nivel de sistem, aplicații sau procese. 

• Scanare la nivel de memorie, în vederea detectării amenințărilor malware fără fișier, care 

rulează doar în memorie. 

• Soluția permite izolarea unui sistem, compromis în urma unui atac, de restul infrastructurii.  
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• Capabilități de blocarea reputațională pentru etapa de pre-filtering, care include liste cu fișiere 

cunoscute și liste de prevalență a fișierelor. 

Cerințe specifice Host IPS -  Virtual Patching 

• Soluția asigură protecția sistemului de operare împotriva vulnerabilităților până la aplicarea 

actualizărilor oficiale de securitate. 

• Soluția include un mecanism de tip Host-based Intrusion Prevention System (HIPS) care să 

asigure un scut de protejare a vulnerabilităților cunoscute și zero-day împotriva unui număr 

nelimitat de exploit-uri.  

• Componenta HIPS trebuie să funcționeze în colaborare cu firewall-ul local, în vederea 

protejării resurselor împotriva atacurilor, asigurând inclusiv protecție împotriva atacurilor ce 

folosesc tehnologii de tip: amprentare sistem de operare (OS Fingerprinting), scanare de porturi 

sau probe TCP. 

• Să asigure detecția a cel puțin următoarelor tipuri de activități suspecte la nivel de rețea: 

PSExec peste SMB, fișiere executabile copiate peste rețea, comunicații legate de ransomware. 

• Să permită rularea în mod activ și pasiv a recomandărilor de securitate pentru vulnerabilități 

rezultate in urma scanărilor efectuate pe fiecare server in parte. 

• Să utilizeze un mod automat și continuu de aplicare a scutului de protecție pentru 

vulnerabilitățile nou descoperite. 

• Protecția trebuie asigurată pentru vulnerabilitățile specifice mediului pe care rulează, inclusiv 

pentru sistemul de operare și aplicațiile instalate pe sistem. 

• Să includă un sistem de activare, actualizare și dezactivare a funcționalităților de IPS local, fără 

să fie nevoie de utilizarea unor componente externe. 

• Să permită aplicarea semnăturilor noi apărute pentru vulnerabilități fără a fi necesară repornirea 

sistemelor sau serviciilor. 

• Să identifice aplicațiile rău-intenționate la nivel de rețea și să asigure blocarea execuției acestor 

aplicații pentru a reduce expunerea vulnerabilităților sistemului. 

• Să asigure identificarea și analiza protocoalelor standard RFC (TCP și UDP). 

• Să permită crearea și scrierea de reguli noi de IPS, cel puțin bazate pe semnături, șabloane sau 

reguli particularizate în format XML, chiar și prin modificarea de parametri ai regulilor 

predefinite. 

• Să permită modificarea și alocarea dinamică regulilor de HIPS pe măsură ce încărcarea pe 

sistemul protejat se schimbă, acest lucru se va realiza automatizat, fără intervenția 

administratorului. 

• Să asigure detecția atacurilor la nivel de aplicație cum ar fi cele de tip SQL injection și Cross 

Site Scripting, permițând configurarea, adăugare și modificare a  nivelurilor valorice de la care 

să înceapă activarea detecției și alertării.  

• Soluția permite utilizarea unei baze de date informaționale de încredere, actualizată permanent 

din surse multiple - relevante, validate și cunoscute - astfel încât să asigure detecția 

amenințărilor, exploit-urilor și vulnerabilităților noi, în vederea blocării atacurilor împotriva 

vulnerabilităților cunoscute și a celor zero-day, într-un mod cât mai eficient și rapid. 

• Să permită scrierea și afișarea valorilor pentru header-ele de tip X-Forwarded-For în 

evenimentele relevante de pe sistemele aflate în spatele unui load-balancer sau proxy. 

• Să asigure gestiunea centralizată a politicilor de securitate, a actualizărilor și a distribuției de 

funcționalități. 
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• Să includă un mecanism de lucru care să permită activarea regulilor HIPS doar în mod detecție, 

pentru a minimiza impactul operațional și a asigura respectarea procedurii interne de control a 

schimbărilor în infrastructura de lucru. 

• Să permită aplicarea politicilor în funcție de grupurile de sisteme 

• Soluția va permite realizarea unei analize avansate a evenimentelor detectate în baza capturii 

complete sau parțiale a pachetelor la nivel de rețea.  

• In cazul in care se încearcă atacuri avansate soluția trebuie să includă metode de control si 

detecție pentru anti-evasion, prin intermediul cărora să poată analiza inclusiv pachetele de date 

cu parametri anormali care încearcă să ocolească metodele de detecție. 

• Să permită transmiterea evenimentelor către sistemul centralizat de management al jurnalelor 

de audit, cel puțin în formatele CEF, LEEF sau syslog. 

• Să includă un motor de scanare a vulnerabilităților sistemului de operare și a aplicațiilor 

instalate, precum și de furnizare a recomandărilor legate de regulile de securitate ce pot fi 

aplicate în legătură cu vulnerabilitățile descoperite. 

Cerințe specifice pentru managementul soluției 

• Soluția oferta trebuie să ofere administrarea centralizată a tuturor motoarelor de securitate 

disponibile în soluție. 

• Monitorizarea și managementul centralizat al tuturor sistemelor, politicilor, componentelor și 

modulelor funcționale din cadrul soluției  trebuie să se efectueze prin intermediul unei interfețe 

web unice, cu acces securizat de tip HTTPS. 

• Soluția trebuie să permită crearea de utilizatori și roluri în funcție de componente și secțiuni 

ale soluției de protecție, astfel încât rolurile administrative să poată fi configurate să: 

• asigure drepturi de acces diferențiate pe sisteme și grupuri de sisteme. 

• permită drepturi de acces individuale pe listele de politici și reguli. 

• poată gestiona administrarea de utilizatori și roluri de acces. 

• permită operarea în mod diferențiat a componentelor soluției. 

• permită acces granular la nivelul componentelor administrative ale sistemului de 

management centralizat al soluției. 

• Soluția trebuie să permită construirea de ecrane tip tablou de bord (dashboard) de securitate în 

vederea accesului facil la acțiunile operaționale cu privire la amenințări, utilizatori, dispozitive, 

etc. 

• Soluția trebuie să includă un sistem de raportare centralizată. 

• Soluția trebuie să permită crearea de rapoarte corelate, la cerere și în mod programat, folosind 

șabloane predefinite, incluzând cel puțin următoarele tipuri de rapoarte: raport de execuție, 

raport de atacuri, raport antimalware, raport privind detecția intruziunilor, raport privind 

firewall-ul local, raport de riscuri și raport de recomandări. 

• Rapoartele corelate generate de către soluție trebuie să poată fi exportate cel puțin în format 

PDF. 

• Soluția trebuie să permită activarea și reactivarea de componente funcționale, distribuția de 

actualizări și hotfix-uri pentru agenți, dar și de semnături de securitate. 

• Soluția trebuie să permită utilizarea unei comunități interne de distribuție a informațiilor legate 

de amenințările descoperite, asigurând partajarea acestor informații între toate sistemele 

protejate din cadrul soluției. 

• Soluția trebuie să includă un mecanism, integrat în interfața web, de parcurgere a evenimentelor 

de securitate până la informația specifică urmărită (drill-down).  
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• Soluția trebuie să includă un mecanism de urmărire a evenimentelor administrative de sistem, 

astfel încât să se poată identifica următoarele situații: 

• evenimente legate de activitatea administratorilor: login/logout, blocarea contului, 

modificări de politici, etc. 

• evenimente de tip informațional sau eroare privind: starea capacității de stocare pe 

disc, pornire/oprire de servicii, etc. 

• Soluția trebuie să permită exportul listelor de evenimente cel puțin în format CSV. 

• Soluția permite construirea unor sarcini de lucru automatizate la nivel de consolă centrală de 

management, în funcție de evenimentele detectate. Sarcinile de lucru pot fi aplicate individual 

pe sistemele protejate. 

• Sistemul de audit al soluției trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: timp, nivel 

severitate, eveniment (ID, denumire), obiectul asupra căruia se execută o acțiune (ținta), 

utilizator administrativ. 
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7 Securitatea datelor in procesare  

În timpul utilizării datelor acestea sunt mai vulnerabile decât datele în repaus, deoarece, prin definiție, 

trebuie să fie accesibile celor care au nevoie de ele. Desigur, cu cât sunt mai multe persoane și 

dispozitive care au acces la date, cu atât este mai mare riscul ca acestea să ajungă pe mâini greșite la 

un moment dat. Elementele cheie pentru securizarea datelor în momentul utilizării acestora sunt: 

controlul accesul cât mai strâns posibil și încorporarea unui mecanism de autentificare pentru 

asigurarea faptului că utilizatorii nu se ascund în spatele unor identități false sau impersonalizate. 

Mecanismele de securitate a datelor în tranzit implementate pentru sistemul ECRIS trebuie să se 

urmărească realizarea următoarelor funcții: identificare, autentificare, autorizare și auditarea.  

7.1 Managementul identităților și autentificarea utilizatorilor 

Autentificarea utilizatorilor în cadrul ECRIS joacă un rol foarte important în asigurarea securității 

sistemului în ansamblu. În cele ce urmează vor fi detaliate cerințele minime obligatorii pentru sistemul 

de management al identităților și autentificare în portalurile interne și externe ECRIS.  

 

Componenta de management al identităților pentru Portalul Intern ECRIS trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe minime și obligatorii:  

• Managementul identităților trebuie realizat în conformitate cu politicile și politicile de 

securitate ale beneficiarului. Crearea, modificarea sau ștergerea utilizatorilor trebuie să 

respecte următoarele cerințe:  

o Doar responsabilul de nivel business al ECRIS poate să solicite sau să aprobe aceste 

acțiuni; 

o Toți utilizatorii și drepturile sau rolurile asociate acestora trebuie să fie documentate; 

o În cazul în care acești utilizatori nu mai lucrează în organizație sau ocupă o altă funcție 

trebuie garantată ștergerea și respectiv actualizarea informațiilor și a permisiunilor 

asociate acestor utilizatori; 

o Conturile de utilizator neutilizate pentru o perioadă lungă de timp trebuie reanalizate în 

vederea identificării necesității lor; 

o Toate acțiunile efectuate pentru managementul identităților sunt jurnalizate în sistemul 

de management al jurnalelor de audit 

• Permite integrarea cu surse externe care stochează informațiile de identitate (precum un sistem 

HR, baze de date, fișiere, servere de directoare LDAP); 

• Fiecare cont de utilizator trebuie să aibă un identificator unic;  

• Permite delegarea responsabilității de administrare către alte direcții, departamente sau alte 

structuri organizaționale în funcție de necesitate;  

• Include un modul de fluxuri de lucru (workflows) care direcționează orice cerere către 

aprobatorul sau aprobatorii corespunzători;  

• Autentificarea utilizând mai mulți factori trebuie să fie implementată. Se recomandă 

combinația: utilizator, parola sau PIN, certificat digital.  

• Autentificarea trebuie efectuată în mai mulți pași (step-up authentication) astfel încât să 

permită flexibilitate în alegerea factorului de autentificare multiplă și pentru asigurarea unui 
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nivel de acces limitat în cazul în care utilizatorul nu poate furniza toți factorii de autentificare 

necesari;  

• În funcție de mecanismele de autentificare configurate pentru fiecare utilizator acestuia îi este  

solicitat cel de-al doilea factor după introducerea contului de utilizator. 

• Managementul identităților va asigura implementarea politicii de securitate a parolelor în 

vederea garantării cerințelor de complexitate, istoric și valabilitate a acestora: 

• Utilizatorii vor avea acces la o interfață web securizată de administrare proprie (Self service) 

pentru: 

o schimbarea parolei  

o solicitarea unor actualizări de informații sau permisiuni în cadrul sistemului (aprobate 

ulterior pe baza de flux de lucru);  

o schimbarea mecanismului suplimentar de autentificare (aprobat ulterior pe baza de flux 

de lucru); 

• Componenta de management al identităților include un modul de raportare ce permite căutarea 

și vizualizarea tuturor modificărilor efectuate pentru identitățile administrate  

 

Componenta de management al identităților pentru Portalul extern ECRIS trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe minime și obligatorii:  

• Fiecare cont de utilizator trebuie să aibă un identificator unic (ID) care să permită identificarea 

fără echivoc a acestuia.  

• Implementarea unui mecanism de autentificare folosind mai mulți factori este opțional. Se 

poate implementa, de exemplu: utilizator, parola sau PIN, certificat digital, One Time Password 

(OTP) pe SMS sau email, etc. 

• Autentificarea poate fi efectuată în mai mulți pași (step-up authentication) astfel încât să 

permită flexibilitate în alegerea factorului de autentificare multiplă și pentru asigurarea unui 

nivel de acces limitat în cazul în care utilizatorul nu poate furniza toți factorii de autentificare 

necesari; 

• Implementarea unui flux securizat de înregistrare individuală a identităților prin intermediul 

unui schimb de mesaje de tip provocare-răspuns.  

• Implementarea unei politicii de securitate a parolelor în vederea garantării cerințelor de 

complexitate, istoric și valabilitate a acestora politici de parole și de schimbare a acestora 

• Utilizatorii vor avea acces la o interfață web securizată de administrare proprie (Self service) 

pentru: 

o schimbarea parolei  

o factorului de autentificare multiplă (număr de telefon, email, autentificator, etc. ) 

o aflarea numărului de telefon   

• Implementează un mecanism securizat de colectare și implementare a cererilor de ștergere a 

conturilor in conformitate cu prevederile GDPR. Dreptul persoanelor de a fi uitate, așa cum 

este el definit în Regulamentul General privind Protecția Datelor, trebuie să asigure 

transparență către utilizatori și să asigure trasabilitate asupra acțiunilor efectuate.  

 

Soluția de autentificare propusă trebuie să ofere și proceduri de autentificare pentru serviciile web și 

aplicații ce depind de parteneri sau provideri externi, folosind mecanisme specifice cum ar fi SAML 

1.0, 1.1, 2.0, ADFS, and WS-Federation sau OAuth; 
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7.2 Managementul sesiunii  

O sesiune Web este în general o secvență de tranzacții de cerere și răspuns HTTP asociate cu același 

utilizator. Aplicațiile web din cadrul ECRIS necesită păstrarea informațiilor sau a stării fiecărui 

utilizator pe durata mai multor solicitări. Prin urmare, sesiunile trebuie să ne ofere posibilitatea de a 

stabili variabile, cum ar fi drepturile de acces și setările de localizare, care se vor aplica fiecărei 

interacțiuni pe care un utilizator o are cu aplicația web pe durata sesiunii. 

Pentru a menține starea autentificată și a urmări progresul utilizatorilor în cadrul ECRIS, acesta va 

furniza utilizatorilor un identificator de sesiune  (ID sesiune sau simbol) atribuit la momentul creării 

sesiunii și partajat de utilizator și de aplicația web pe toată durata sesiunii.  

Odată ce o sesiune autentificată a fost stabilită, ID-ul sesiunii (sau token-ul) este temporar echivalent 

cu cea mai puternică metodă de autentificare utilizată de utilizator în ECRIS.  

Soluția de management al sesiunii trebuie să permită deconectarea automată a utilizatorilor în cazul în 

care nu a mai efectuat nicio tranzacție într-o anumită perioadă de timp; 

Sistemul să permită administratorilor terminarea manuală a sesiunilor utilizatorilor astfel încât un 

super-user să poată termina la cerere anumite sesiuni.  

7.3 Autorizarea și managementul rolurilor  

Soluția propusă pentru managementul accesului la sistemul ECRIS trebuie să accepte segregarea pe 

roluri a atribuțiilor de administrare pentru toate funcțiile / modulele din ECRIS. 

Managementul rolurilor trebuie să permită acordarea de permisiuni in aplicație pe baza contextului 

creat la autentificare.  

Atribuirea de drepturi și roluri in aplicație se poate face de către responsabilii de servicii ECRIS prin 

intermediul unor fluxuri de lucru cu aprobare ierarhică  

Gestionarea de roluri trebuie să asigure următoarele funcționalități: 

• Atribuirea utilizatorilor către mai multe roluri. 

• Atribuirea utilizatorilor către roluri ierarhice. 

• Trebuie să permită specificarea unor roluri care exclud alte roluri pentru a preveni atribuirea 

de roluri care s-ar afla în conflict. 

• Permite atribuirea, pentru unii utilizatori, de drepturi de acces diferite de cele corespunzătoare 

rolurilor respectivilor utilizatori. 

• Permite atribuirea de drepturi de acces individuale, distincte, pe lângă cele definite în cadrul 

rolului. 

• Poate schimba dinamic și automat drepturile de acces în funcție de schimbările din rolurile 

utilizatorilor. 

• Suporte noțiunea de „roluri persistente” (adică schimbările făcute definiției unui rol sunt 

aplicate tuturor utilizatorilor sub același rol). 

• Suporte mutarea unui utilizator dintr-un rol în altul, impactul fiind modificarea drepturilor de 

acces corespunzătoare noului rol. 

• În funcție de nevoie se vor crea roluri de tip doar-citire cu scop de consultare și auditare  

• Oportunitatea atribuirii de noi roluri sau drepturi suplimentare pentru anumiți utilizatori este 

analizată de responsabilul de servicii ECRIS.  
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• Toate acțiunile de creare, modificare sau ștergere drepturi sau roluri trebuie auditat complet în 

sistemul de management al jurnalelor de audit  

• La orice moment în timp trebuie să existe posibilitatea generării de rapoarte detaliate cu 

drepturile asociate fiecărui utilizator sau rol.  

• Permite inițierea periodică a unui proces de revizuire a drepturilor de acces pentru utilizatorii 

selectați.  

 

Sistemul ECRIS va implementa un mecanism securizat de control al accesului la toate interfețele API 

disponibile. Acest mecanism trebuie să asigurarea controlul accesului pentru interfețe tehnice (nu avem 

utilizatori asociați acestor roluri) și trebuie să permită auditarea comenzilor efectuate prin intermediul 

acestor interfețe  
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8 Securitatea datelor la stocare  

Dat fiind gradul de confidențialitate al datelor din cadrul ECRIS acestea trebuie să fie stocate criptat 

în bazele de date, pe servere sau pe orice alt mediu digital. Nevoie de criptare a datelor la stocare este 

în principal determinată de:  

• Legislație sau reglementările guvernamentale cum ar fi RGPD (Regulamentul General privind 

Protecția Datelor) cunoscut și sub numele GDPR.  

• Politicile proprii de guvernare a datelor organizație 

Cerințe specifice:  

• Criptarea datelor la stocare trebuie să includă orice locație în care ECRIS poate stoca date fie 

că e vorba de baze de date, discuri virtuale sau fizice ori medii de arhivare sau backup. 

• Datele trebuie sa fie criptate folosind algoritmi de criptare standard recunoscuți în industrie.  

• Criptarea datelor trebuie sa se facă întotdeauna folosind criptografie simetrica pentru volume 

mari de date precum criptarea întregii baze de date sau a mașinii virtuale.  

• Utilizarea unui serviciu comun de management al cheilor bazat pe Key Management 

Interoperability Protocol (KMIP) este obligatoriu în vederea stocării pe un mediu extern 

securizat a cheilor simetrice.  

• Cheile trebuie sa aibă proprietari bine definiți (legate de identități reale) și să respecte politicile 

de management al cheilor (vezi capitolul Politici de securitate și audit) 

• Cheile vor fi actualizate periodic (rotite) pe parcursul perioadei de viață a acestora. Frecvența 

se va stabili de către beneficiari prin intermediul politicilor de securitate, dar nu trebuie să fie 

mai mare de 1 an.  

• Cheile trebuie să fie transferate doar peste canal securizat (vezi Securitatea datelor in tranzit) 

• Cheile trebuie să fie stocate pe un dispozitiv securizat de tip Hardware Security Module – HSM 

• Criptarea dublă trebuie aplicată pentru toate datele stocate in sistemul ECRIS. De exemplu, 

daca avem o bază de date ce folosește criptarea transparentă a datelor la nivel de fișiere trebuie 

să fie asigurată și criptarea discului pe care acestea baza de date este stocată.  

8.1 Managementul cheilor de criptare 

Rolul componentei de management al cheilor este acela de a centraliza toate operațiile de administrare  

acestora precum și implementarea unei politici uniforme de securitate.  

Cerințe specifice:  

• Componenta de management al cheilor de criptare trebuie sa permită administrarea cheilor 

pentru  toate componentele din ECRIS care realizează criptarea datelor.   

• Platforma folosită pentru managementul cheilor de criptare trebuie să permită implementarea 

multi-tenant inclusiv capacități complete de separare a rolurilor în toate domeniile de securitate 

astfel încât fiecare client să își poată administra separat cheile.  

• Trebuie să permită implementarea sub formă de cluster cu înaltă disponibilitate activ-activ și 

replicarea automată a cheilor de-a lungul nodurilor clusterului. 

• Echipamentele trebuie să aibă surse redundante și să permită utilizarea a două placi de rețea 

pentru configurație redundantă . 

• Permite integrarea cu serviciile director LDAP, ar fi Microsoft Active Directory sau similar  
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• Trebuie să includă funcții complete pentru generarea, rotirea, copierea de rezervă și arhivarea 

cheilor de criptare.  

• Permite implementarea unor politici avansate de control al accesului astfel încât să asigure 

izolarea completă a cheilor administrate pentru clienți diferiți.  

• Soluția de gestionare a cheilor trebuie să asigure stocarea securizată a cheilor de criptare a 

datelor 

• Soluția de administrare a cheilor de criptare trebuie să includă integrarea cu un HSM de rețea 

pentru a fi utilizat ca rădăcină de încredere (root-of-trust). 

• Certificare minima FIPS 140-2 Level 2 pentru soluția de management a cheilor și FIPS 140-2 

Level 3 pentru echipamentul HSM 

• Daca este necesar soluția trebuie să includă toate licențele necesare pentru integrarea cu 

criptarea transparenta a bazelor de date, criptarea mașinilor virtuale precum și criptarea backup-

ului și a arhivelor digitale.  

• În funcție de modelul de licențiere specific soluția va include toate licențele necesare pentru 

asigurarea izolarea cheilor de criptare pentru fiecare instanță din cadrul componentei ECRIS 

Instanțe.  

Soluția va include 4 seturi complete conform specificațiilor de mai sus, unul pentru ECRIS Instanțe și 

câte unul pentru ECRIS Parchete (DNA, DIICOT, PICCJ).  

8.2 HSM  

Cerințele minime pentru soluția HSM ce va fi folosită integrat cu soluția de managemnt al cheilor de 

criptare sunt:  

• Algoritmii de criptare asimetrică suportați trebuie să fie cel puțin: RSA, DSA, Diffie-

Hellman, Elliptic Curve Cryptography (ECDSA, ECDH, Ed25519, ECIES)  

• Algoritmi de criptare simetrica suportați trebuie să fie cel puțin: AES, AES-GCM, DES, 

Triple DES, ARIA, SEED, RC2, RC4, RC5, CAST 

• Funcții hash criptografice suportate:  SHA-1, SHA-2 

• Metode suportate pentru derivarea cheilor (Key derivation):SP800-108 Counter Mode 

• Metode suportate pentru impachetarea cheilor (Key Wrapping): SP800-38F 

• Soluția HSM trebuie să includă funcționalități pentru partajarea resurselor HSM-urilor (multi 

tenant) astfel încât să asigure: 

o partajarea resurselor interne pentru utilizări individuale distincte pentru medii de lucru 

diferite (de exemplu: sa avem partiții diferite pentru mediile de producție față de 

mediile de test și dezvoltare); 

o să includă minim 5 partiții izolate din punct de vedere criptografic per echipament, 

permițând extinderea doar prin licențiere suplimentară; 

o să permită definirea de roluri separate de administrare pentru fiecare partiție  

• Comunicația dintre HSM si clientul HSM trebuie să se facă securizat, inclusiv cu 

autentificarea mesajului (Message Authentication) 

• HSM-ul trebuie sa facă decriptarea comunicației cu clientul HSM direct in cardul criptografic 

din echipament. 

• Echipamentul trebuie sa fie certificat FIPS 140-2 Level 3. 

• Clientul HSM trebuie să poată fi instalat pe sistemele de operare, și platformele de 

virtualizare incluse in ECRIS 
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• Trebuie să aibă suport API: PKCS#11, Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI si CNG, OpenSSL. 

• Trebuie să permită REST API pentru administrare 

• Trebuie sa permită gruparea a două sau mai multe echipamente HSM pentru obținerea 

disponibilități înalte și balansarea încărcării.  

• Adăugarea sau scoaterea unui echipament HSM in grupul de înaltă disponibilitate nu trebuie 

să afecteze funcționarea celorlalte echipamente si nici sa nu necesite reconfigurarea acestora. 

• Dacă este necesara licențierea suplimentară pentru implementarea aceste configurații 

redundante si de înaltă disponibilitate, atunci acestea trebuie incluse in oferta.   

• Soluția trebuie să includă licențele necesare pentru clienții HSM folosiți în ECRIS astfel încât 

să asigure stocarea securizată a cheilor de criptare pentru toate componentele.   

• Trebuie să permită gruparea redundanta (Port Bonding) a interfețelor de rețea 

• Fiecare echipament trebuie să aibă doua surse de alimentare de tip hot-swap și să permită 

montarea în cabinet standard de 19” 

 

8.3 Smart Cards  

În vederea asigurării funcționalităților de autentificare cu factori multipli în cadrul aplicației ECRIS și 

pentru implementarea semnăturii digitale calificate (conform regulamentului eIDAS) fiecare utilizator 

trebuie să dețină un token criptografic. Acest token criptografic poate fi de tip smart card sau USB 

token și va fi utilizat pentru salvarea într-un mod securizat pe acesta  a unui certificat digital calificat.  

Certificatele digitale calificate vor fi emise de prin intermediul infrastructurii de cheii publice (PKI – 

Public Key Infrastructure) administrată de STS în urma unor solicitări inițiate și validate prin 

intermediul entităților de tip Registration Authorities (RA). Aceste entități de tip RA vor acționa la 

nivel regional în cadrul instituțiilor din Justiție și vor asigura identificarea utilizatorului de drept al 

certificatului digital, ca parte a procesului de emitere de certificate digitale calificate. Distribuirea in 

teritoriu a acestor autorități de tip RA și rolul lor în cadrul infrastructurii PKI va fi detaliat ulterior în 

protocolul de colaborare dintre MJ și STS.  

Certificatul digital (certificatul de cheie publică) este o structura de date care conține cel puțin numele 

sau identificatorul Autorității de Certificare, identificatorul unui Abonat, cheia sa publică, perioada de 

validitate, numărul serial și cel asignat de către Autoritatea de Certificare. Cheia privată RSA asociată 

cheii publice din certificatul digital este generată direct în token-ul criptografic, poate avea o lungime 

de pană la 4096 biți și nu părăsește niciodată token-ul care a generat-o.  

Dispozitivele criptografice folosite pentru generarea și stocarea cheii private și a certificatului digital 

asociat trebuie să aibă următoarele caracteristici: 

• Asigură conformitate cu standardele EAL 5+ și FIPS 140-2 Level 3  

• Trebuie să asigure suport pentru sistemele de operare Windows, Linux și MacOS 

• Generare de perechi de chei asimetrice on-card: RSA cu chei de până la 4096 biți si curbe 

eliptice pana la 512. 

• Verificare și calcul de semnături RSA de până la 4096 biți 

• Suport pentru autentificare mutuală folosind: AES/Triple DES pentru generare de chei de 

sesiune pentru criptare și MAC pentru autentificare 

• Suport pentru algoritmii  SHA-256,SHA-384(SHA-512 este un plus) 

• Suport software, drivere și middleware:  

o PKCS #11  
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o Windows CryptoAPI , Linux (eventual Mac OS)  

o Suport pentru X.509 V3 Certificate Storage    

o Suport pentru Certificate SSL/TLS 

o Integrare facilă cu diferite aplicații software precum Internet Explorer, Mozilla, 

Microsoft Office și Adobe PDF Reader 

o Drivere pentru sistemele de operare suportate 

o Software necesar pentru configurare token-urilor criptografie 

o Software pentru deblocare PIN/PUK constituie un avantaj, dar nu este obligatoriu. 

Acest software va permite reutilizarea token-urilor care s-a uitat PIN și PUK. 

8.4 Semnături digitale  

Noul portal ECRIS trebuie să asigure funcționalități complete pentru semnarea individuală sau la 

grămadă a documentelor generate, stocate sau administrate prin intermediul portalului intern. Dacă 

utilizatorul autentificat în ECRIS are certificat digital valid atunci vor fi activate opțiunile de adăugare 

a semnăturii digitale. Portalul ECRIS va folosi informațiile disponibile în directorul LDAP integrat 

pentru identificarea utilizatorilor care au certificat digital valid.  

Furnizorul de certificate digitale pentru ECRIS, în cazul nostru STS, va pune la dispoziție toate 

serviciile PKI necesare (server de amprenta de timp, server OCSP, liste de distribuție CRL, etc.) pentru 

funcționarea proceselor de adăugare și respectiv validare a semnăturii digitale.  

Cerințele specifice implementării sistemului de semnături digitale sunt:  

• Soluția de semnare digitală trebuie să fie strict legată de fluxul de documente în ECRIS și să 

permită adăugarea semnăturii la finalizarea fluxului sau în puncte intermediare de aprobare.  

• Semnarea digitală trebuie să se realizeze într-un mod securizat, direct în token-ul criptografic 

și doar după introducerea PIN-ului de către posesorul token-ului.  

• Soluția trebuie să permită crearea automată de versiuni noi a documentelor semnate.  

• Documentele standard de tip Formular din ECRIS trebuie să includă automat delimitatorul de 

adăugare semnătură digitală (place holder). Pentru documentele non standard acesta trebuie 

definit de utilizator.  

• Documentele semnate digital vor fi salvate în format PDF indiferent de formatul sursă al 

documentului. Conversia trebuie să se realizeze automat în ECRIS.  

• Procesul de semnare digitală trebuie implementat complet în ECRIS. Nu se acceptă adăugarea 

de componente software adiționale pe stațiile de lucru ale utilizatorilor. Singura excepție este 

legată de driverul de utilizare Smart Card sau USB Token.  
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9 Asigurarea continuității activității 

Asigurarea funcționării continue este un element cheie în cadrul sistemului ECRIS datorită importanței 

crescute pe care acesta o are în activitățile utilizatorilor. Acest lucru se poate obține prin definirea, 

implementarea și testarea periodică a unui plan de continuitate a afacerii și recuperare în caz de 

dezastru. Planul de  continuitate a afacerii va include proceduri și procese tehnice sau de business care 

permit comutarea rapidă, transparent pentru utilizatori și în siguranță a sistemului ECRIS din locația 

principală către locația BCDR și invers în momentul restaurării serviciilor.  

Elementelor specifice arhitecturii BCDR se regăsesc în capitolul 7.2.3 Noduri BCDR din cadrul 

„L2.3.A-Arhitectura ECRIS Distrib si Centralizat”.  

Sistemul ECRIS trebuie aibă o arhitectură cu caracteristici de redundanță care să permită continuarea 

operării în caz de avarii non-critice fără să se realizeze comutarea în locația BCDR.  

În cadrul sistemului ECRIS trebuie inclus un sistem de backup și restaurare care să trebuie să permită 

reconstituirea datelor și stării la o dată anterioară. Specificațiile hardware și de dimensionare se 

regăsesc în cadrul documentului „L2.3.A-Arhitectura ECRIS Distrib si Centralizat”. 

  


