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„Dezvoltarea sistemului electronic de
management al cauzelor ECRIS V”
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Date despre proiect:
❖Beneficiar: Ministerul Justiției (MJ) - lider de proiect
❖Parteneri de proiect:
✓ Consiliul Superior al Magistraturii (CSM);
✓ Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).
❖Durata proiectului: 34 luni (10 februarie 2021 – 10 decembrie 2023).
❖Valoarea totală a proiectului: 134.463.351,15 lei, din care:
✓ Valoarea eligibilă: 116.826.080,54 lei, din care:
o Fondul Social European (FSE): 98.115.055,24 lei;
o Cofinanțarea beneficiarilor: 18.711.025,30 lei.
✓ Valoarea neeligibilă: 17.637.270,61 lei – se asigură din bugetele MJ și PÎCCJ.
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De la nevoi la proiect:
❖Probleme identificate:
✓ Arhitectura sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS, conceput pentru
gestionarea documentelor și a informațiilor aferente cauzelor de la nivelul instanțelor și
parchetelor și implementat la nivel național (instanțe, parchete, CSM, MJ), a rămas
neschimbată de la momentului primei sale implementări, prin dezvoltările ulterioare tot mai
multe cerințe fiind introduse, sistemul devenind un melanj de funcționalități și de tehnologii, pe
fondul schimbărilor legislative în domeniul sistemului judiciar.
✓ Din punctul de vedere al funcționalităților și al experienței utilizatorului cu sistemul ECRIS
actual, au fost identificate probleme principale la nivelul unora dintre funcționalitățile existente,
precum și nevoia de implementare de noi facilități, în special determinate de schimbările
majore de natură legislativă și procedurală, sistemul actual trebuind să reflecte în mod
corespunzător aceste evoluții. De asemenea, este necesară creșterea posibilităților de
integrare a sistemului, atât între componentele acestuia, cât și cu alte sisteme, precum și
creșterea nivelului de automatizare a anumitor proceduri.
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De la nevoi la proiect:
❖Probleme identificate:
✓ Din perspectiva proiectării, sistemul actual nu este orientat către utilizator, iar informația nu
este furnizată întotdeauna la momentul, în locul și sub forma potrivite.
✓ Din punct de vedere tehnic, problemele prezentului sistem sunt generate de o arhitectură
depășită, atât în ceea ce privește performanța sistemului, cât și mentenanța acestuia.
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De la nevoi la proiect:
❖Probleme identificate:
✓ În consecință, în vederea îmbunătățirii semnificative a performanței acestuia, sistemul ECRIS
trebuie să fie reproiectat și rescris, utilizând o abordare unitară, atât din punct de vedere al
funcționalităților, cât și al soluției tehnice – etape:
1. Analiza la nivel macro a nevoilor de dezvoltare a viitorului sistem ECRIS, în vederea stabilirii
atât a caracteristicilor tehnice pentru dezvoltarea acestuia și a infrastructurii hardware
necesare susținerii sale, cât și a costurilor aferente, astfel încât noul sistem să corespundă
într-o cât mai mare măsură cerințelor actuale ale sistemului judiciar – această etapă este
finalizată, fiind realizată tot în cadrul unui proiect finanțat prin POCA, și anume proiectul
„Dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul
sistemului judiciar - SIMS” (SIPOCA 55);
2. Dezvoltarea efectivă a noului sistem ECRIS V, pornind de la rezultatele obținute în prima
etapă – se realizează în cadrul actualului proiect POCA, „Dezvoltarea sistemului electronic
de management al cauzelor ECRIS V” (SIPOCA 871).
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Obiectivele și rezultatele proiectului:
❖Obiectivul general:

✓ 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:
✓ Modernizarea și adaptarea sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS pentru a
răspunde actualelor nevoi ale sistemului judiciar.
❖Rezultatele așteptate ale proiectului:

✓ La nivelul programului POCA - Grad crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului
judiciar, conform celor mai bune practici;
✓ La nivelul proiectului – Dezvoltarea efectivă a noului sistem de management al cauzelor
ECRIS V.
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Grupul țintă al proiectului:
Este reprezentat de viitorii beneficiari ai sistemului ECRIS V și ai funcționalităților oferite de
acesta (judecători, procurori, grefieri, magistrați asistenți, specialiști IT, personal din cadrul
sistemului de probațiune, alte categorii de personal al instituțiilor centrale și al structurilor
acestora de la nivel central sau local):

✓ Personalul instituțiilor implicate în implementarea proiectului (Ministerul Justiției, Consiliul
Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție);
✓ Personalul instituțiilor sistemului judiciar (Înalta Curte de Casație și Justiție, instanțe, parchete,
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcția
Națională Anticorupție, Inspecția Judiciară, Direcția Națională de Probațiune, Agenția
Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate).
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Activitățile proiectului:
✓ Dezvoltarea, testarea și punerea în funcțiune a noului sistem electronic de management
al cauzelor ECRIS V - presupune:

o achiziția de servicii de consultanță IT;

o studiul și asimilarea de către viitorul consultant a documentelor de analiză rezultate din
proiectul precedent (SIPOCA 55);
o dezvoltarea efectivă a aplicațiilor aferente sistemului ECRIS V;
o testarea sistemului ECRIS V, atât intern, de către dezvoltator, cât și de către beneficiarii
acestuia, în locații pilot, în vederea corectării finale a erorilor;
o auditarea din punct de vedere tehnic și al securității a noului sistem ECRIS V;
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Activitățile proiectului:
o crearea infrastructurii hardware care va susține viitorul ECRIS V - 4 infrastructuri centralizate
separate:
1. Infrastructura instanțelor, Ministerului Justiției (MJ) și a instituțiilor subordonate - centralizată
la MJ;
2. Infrastructura Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) și a
parchetelor subordonate, respectiv a parchetelor de pe lângă curțile de apel, a parchetelor
de pe lângă tribunale și a parchetelor de pe lângă judecătorii – centralizată la PÎCCJ;
3. Infrastructura Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a unităților subordonate - centralizata
la DNA;
4. Infrastructura Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
(DIICOT) și a unităților subordonate - centralizata la DIICOT.
o implementarea la nivelul beneficiarilor finali a noului sistem ECRIS V, dezvoltat și testat –
presupune: instalarea aplicațiilor, migrarea datelor din vechiul sistem în cel nou și punerea în
producție a ECRIS V.
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Activitățile proiectului:
✓ Formarea personalului de la nivelul sistemului judiciar:

o instruirea a aproximativ 6.000 de persoane:
➢ utilizatori finali ai sistemului (magistrați și personal auxiliar de la nivelul instanțelor și
parchetelor, precum și alți lucrători care vor utiliza componente ale sistemului ECRIS V de
la nivelul altor instituții, precum: Ministerul Justiției, Direcția Națională de Probațiune,
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Consiliul Superior al
Magistraturii, Inspecția Judiciară);
➢ administratori ai sistemului (personal tehnic);
➢ personal de conducere.
o formarea a aproximativ 15-20 de formatori din cadrul Institutului Național al Magistraturii și
Școlii Naționale de Grefieri, pentru formarea continuă a magistraților și grefierilor de la
instanțe și parchete în ceea ce privește utilizarea ECRIS V.
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Avantajele preconizate ale noului sistem ECRIS V:
✓ Contribuție semnificativă la digitalizarea sistemului judiciar, având în vedere că una dintre
funcționalitățile majore ale noului sistem ECRIS o reprezintă dosarul electronic, ce le va
permite beneficiarilor o gestiune integral electronică a documentelor din dosare (la nivel de
instanțe și parchete), însă fără a exclude utilizarea hârtiei, pentru a nu îngrădi accesul la
justiție al persoanelor care nu au posibilitatea utilizării tehnologiei;
✓ Reflectarea corespunzătoare și unitară a tuturor evoluțiilor care au avut și care vor mai avea
loc în urma modificărilor cadrului legislativ și procedural;
✓ Interconectarea cu alte sisteme informatice existente, inclusiv implementarea unui standard al
datelor;
✓ 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.
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Modalitatea în care proiectul contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor:
✓ Viitorul sistem ECRIS V va fi integral digitalizat pentru a permite ca toate interacțiunile din
cadrul acestuia, inclusiv cele dintre instituțiile de la nivelul sistemului judiciar și cetățeni, să
poată fi realizate prin mijloace electronice, cu efecte pozitive pentru justițiabili, fiind create
premisele pentru creșterea accesului la justiție, a eficienței procedurilor judiciare, precum și a
transparenței și a integrității sistemului judiciar;
✓ Noul sistem ECRIS V va fi complet modernizat, urmând a avea o funcționalitate majoră nouă
reprezentată de dosarul electronic, care le va permite justițiabililor o gestiune integral
electronică a documentelor din dosare;
✓ Aplicația ECRIS Instanțe va fi integrată cu aplicația ECRIS Portal Instanțe, care va deveni
componenta cheie pentru digitalizarea sistemului judiciar și va putea fi folosită de persoanele
interesate (părțile unui dosar, avocați și alții) în relație cu instanțele, în calitate de punct unic
de interacțiune online – depunere de documente online, consultarea online a conținutului unui
dosar etc.;
✓ Similar, se va crea și un Portal al parchetelor, ce va permite interacțiunea online dintre părțile
interesate și parchetele din România.
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Sustenabilitatea proiectului:
Pentru a fi sustenabil, respectiv pentru a se preta utilizării pentru o perioada îndelungată de
timp, fără a necesita investiții suplimentare majore (cel puțin pe termen scurt și mediu), se va
urmări ca viitorul sistem ECRIS V să îndeplinească următoarele criterii de succes:
✓ să fie orientat către utilizator – ușor de înțeles, intuitiv și ușor de folosit, pentru a crește
eficiența de lucru și a oferi o experiență de utilizare satisfăcătoare;
✓ să permită automatizarea generării de documente sau obținerea lor într-o manieră interactivă;
✓ să fie unul performant și să permită ca operațiile uzuale să poată fi executate imediat, cu
respectarea criteriilor de performanță stabilite;
✓ să fie ușor scalabil atât orizontal (prin adăugarea de echipamente hardware suplimentare), cât
și vertical (prin creșterea caracteristicilor hardware existente);
✓ să fie flexibil și adaptabil la schimbări atât din punct de vedere al topologiei hardware, cât și al
arhitecturii software, permițând implementarea de noi funcționalități specifice procedurilor
legale în vigoare;
✓ să asigure trasabilitatea completă a tuturor acțiunilor și modificărilor efectuate, inclusiv a celor
eșuate din lipsa drepturilor de acces, care pot indica tentative frauduloase de accesare a unor
informații;
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Sustenabilitatea proiectului:
✓ să asigure trasabilitatea completă a tuturor acțiunilor și modificărilor efectuate, inclusiv a celor
eșuate din lipsa drepturilor de acces, care pot indica tentative frauduloase de accesare a unor
informații;
✓ să fie stabil și predictibil, în vederea reducerii pe cât posibil a sincopelor de funcționare;
✓ să fie ușor monitorizabil în ceea ce privește utilizarea resurselor de infrastructură (putere de
procesare, capacitate de stocare, comunicații etc.), funcționarea corectă a acestuia din punct
de vedere tehnic (monitorizarea erorilor, inconsistențelor la nivelul datelor etc.) și buna
funcționare din punct de vedere logic, prin implementarea de mecanisme auxiliare de
verificare a aplicării corecte a anumitor reguli de business importante;
✓ să fie ușor integrabil, având în vedere faptul că în sistemul judiciar există foarte multe integrări
tehnice necesare între diversele aplicații ale instituțiilor, integrări ce fac parte din sistemul
ECRIS, dar și cerințe de integrare între instituțiile sistemului judiciar și alte instituții;

✓ să asigure securitatea informațiilor stocate.
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Complementaritatea cu alte proiecte:
Proiectul este complementar cu următoarele proiecte derulate de Ministerul Justiției (MJ):
1) „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”, finanțat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014 - în cadrul acestui proiect s-a realizat un studiu cu recomandări
privind utilizarea sistemelor de management al cauzelor pentru îmbunătățirea eficienței
sistemului judiciar, s-a format personalul de specialitate implicat în dezvoltarea proiectelor IT și
s-a modernizat rețeaua de comunicație de arie extinsă a sistemului judiciar, aceasta fiind una
din premisele unui sistem IT de acoperire națională;
2) „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul
sistemului judiciar - SIMS” (SIPOCA 55), finanțat prin fonduri POCA – în cadrul acestui proiect sa realizat analiza la nivel macro a nevoilor de dezvoltare a viitorului sistem ECRIS V (arhitectura
tehnică, specificațiile tehnice aferente componentelor pentru scenariul de arhitectură ales și
pentru infrastructura hardware, cerințele funcționale și non-funcționale, costurile estimate etc.);
3) „Consolidarea capacității administrative a MJ prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a
proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente” (SIPOCA 57), finanțat prin fonduri POCA – în
cadrul acestui proiect, aflat în curs de derulare, se urmărește dezvoltarea unui sistem informatic
integrat la nivelul MJ, care să încorporeze registratura generală și toate aplicațiile utilizate de
departamentele de specialitate.
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Vă mulțumesc pentru atenție!
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