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Comunicat de presă privind începerea proiectului „Dezvoltarea sistemului electronic de 

management al cauzelor ECRIS V” (cod SMIS 142520/ SIPOCA 871), cofinanțat din Fondul 

Social European, prin Programul Operațional „Capacitate Administrativă” 

Ministerul Justiției emite acest comunicat de presă pentru a anunța faptul că, în data de 10 februarie 

2021, a demarat proiectul „Dezvoltarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS V”, 

cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-

2020.   

Proiectul are o perioadă de implementare de 34 luni, iar beneficiarii acestuia sunt Ministerul Justiției 

(lider), în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție. 

Valoarea totală a proiectului este de 134.463.351,15 lei, din care 116.826.080,54 lei reprezintă 

valoarea eligibilă, iar 17.637.270,61 lei constituie valoarea neeligibilă, ce va fi asigurată din bugetul 

Ministerului Justiției și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.     

Valoarea totală eligibilă a proiectului, în cuantum de 116.826.080,54 lei, se compune din: 

 98.115.055,24 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 

 18.711.025,30 lei – cofinanțarea eligibilă a beneficiarilor. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea sistemului judiciar prin punerea la dispoziția 

acestuia a unui sistem informatic modern și adaptat nevoilor actuale, care să susțină activitatea specifică a 

acestuia. 

Obiectivul specific al proiectului constă în modernizarea și adaptarea sistemului electronic de 

management al cauzelor ECRIS pentru a răspunde actualelor nevoi ale sistemului. 

Prin implementarea proiectului se dorește atingerea rezultatului privind dezvoltarea noului sistem de 

management al cauzelor ECRIS V, printre ale cărui avantaje preconizate menționăm:  

 dosarul electronic, ce le va permite beneficiarilor o gestiune integral electronică a documentelor 

din dosare (la nivel de instanțe și parchete), fără a exclude însă utilizarea hârtiei, pentru a nu 

îngrădi accesul la justiție al persoanelor care nu au posibilitatea utilizării tehnologiei; 

 interconectarea cu alte sisteme informatice existente; 

 instrument indispensabil pus la dispoziția managementului sistemului judiciar, oferind, prin 

informațiile furnizate, atât un tablou de ansamblu, cât și o imagine a unor situații specifice, în 

vederea luării deciziilor referitoare la funcționarea acestuia în condiții optime. 

Date de contact pentru detalii suplimentare: e-mail: prog.eur@just.ro; fax: +4 037 200 0180. 
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