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ABSTRACT: Realizarea unui act de justiţie transparent, îmbunătăţirea accesului 
cetăţeanului la justiţie, diminuarea corupţiei reprezintă obiective principale şi prioritare în 
procesul de informatizare a sistemului juridic.  
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I. INTRODUCERE 

Reforma sistemului judiciar reprezintă o prioritate în cadrul procesului de reformă 
instituţională din România, ale cărei obiective au fost stabilite prin Strategia adoptată la 
sfârşitul lunii martie 2005.  

Realizarea unui act de justiţie transparent, îmbunătăţirea accesului cetăţeanului la 
justiţie, reducerea corupţiei reprezintă obiective principale şi prioritare în procesul de 
informatizare a sistemului juridic.  

Reforma justiţiei cuprinde obiective necesare modernizării şi informatizării 
sistemului judiciar, în contextul accelerării procesului de integrare europeană.  

Utilizarea tehnologiilor informatice moderne va accelera procesul de reformă prin 
asigurarea standardizării procedurilor la nivelul întregului sistem, unificarea acestora, 
precum şi prin introducerea unor indicatori de măsurare a eficienţei actului de justiţie.  

Informatizarea sistemului judiciar are ca scop:  
 
A. Eficientizarea procedurilor judiciare  

- Creşterea calităţii actului de justiţie şi micşorarea intervalului de timp în 
care să se rezolve cauzele aflate pe rolul instanţelor; 

- Creşterea ritmului de desfăşurare a procedurilor judiciare;  
- Permiterea  accesului simultan al specialiştilor din domeniul juridic la 

informaţiile de interes public privind actul de justiţie; 
- Standardizarea procedurilor, formularelor, nomenclatoarelor la nivelul 

întregului sistem judiciar;  
- Gestionarea în format electronic a dosarelor şi a celorlalte documente 

specifice şi eliminarea treptată a gestionarii datelor în format de hârtie;  
- Asigurarea unui acces rapid şi uşor la legislaţie, jurisprudenţă şi la 

informaţii privind cazurile aflate pe rol pentru personalul instanţelor şi 
parchetelor;  
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- Utilizarea mijloacelor electronice securizate pentru a se permite 
comunicarea rapidă între unităţile sistemului judiciar;  

- Eliberarea magistraţilor de responsabilităţile administrative prin  
reorganizarea activităţii judiciare ; 

- Formarea  şi perfecţionarea  în domeniul informatic al magistraţilor şi 
personalului auxiliar, în scopul utilizării eficiente a noilor tehnologii;  

- Reducerea costurilor audierii martorilor sau inculpaţilor aflaţi în detenţie.  
 
B. Creşterea gradului de transparenţă  

- Permiterea accesului cetăţenilor, mass-mediei şi ONG-urilor la informaţiile 
publice despre activitatea de judecată şi alte activităţi cu caracter public ale 
justiţiei prin prezentarea online a acestora;  

- Pentru informarea corectă şi exactă a opiniei publice  să se dezvolte relaţiile 
de colaborare între instituţiile din sistemul judiciar şi mass-media;  

- Asigurarea de servicii electronice pentru cetăţeni, avocaţi şi alţi specialişti 
implicaţi în actul de justiţie (exemplu depunerea de citaţii online, cu 
utilizarea semnăturii electronice);  

- Utilizarea sistemelor informatice pentru a prelua şi a transmite informaţii 
către acestea într-o tehnologie standard.  

C. Securizarea informaţiilor cu caracter personal şi a celor cu caracter secret  
- Gradul de securizare al reţelelor utilizate să fie cat mai mare;  
- Nivelul accesului în sistem pentru fiecare utilizator să se realizeze în 

funcţie de competenţele specifice.  
D. Eliminarea corupţiei  

- Repartizarea aleatoare a cauzelor pe complete de judecată;  
- Repartizarea aleatorie a dosarelor penale în cadrul parchetelor;  
- Eliminarea posibilităţilor de intervenţie neautorizata asupra datelor din 

dosare.  
E. Gestionarea eficienta a resurselor umane, financiare, materiale:  

- Evidenta informatizată a documentelor interne;  
- Optimizarea proceselor de alocare, lichidare, ordonanţare şi plată;  
- Planificarea multianuală a investiţiilor şi bugetului pe baza analizelor de 

execuţie şi a prognozelor;  
- Organizarea  proceselor de achiziţii publice în funcţie de nevoile reale şi de 

calendarul bugetar;  
- Remunerarea şi motivarea personalului să se realizeze în funcţie de 

activitatea prestată şi de performanţele realizate;  
- Gestionarea corespunzătoare a patrimoniului.  

Activitatea informatică a instanţelor este coordonată de câtre Direcţia de Exploatare 
a Tehnologiei Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei. Compartimentul informatic al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie coordonează activitatea 
informatică a parchetelor. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Parchetul Naţional Anticorupţie îşi gestionează autonom propria activitate 
informatică şi dispun de personal de specialitate informatic propriu. 
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În cadrul instanţelor s-au alocat în total aproximativ 300 de posturi de informaticieni 
care sunt repartizate la nivelul curţilor de apel şi tribunalelor. Informaticienii din cadrul 
tribunalelor îşi desfăşoară activitatea inclusiv în judecătoriile din raza teritorială a 
tribunalului.  

În cadrul parchetelor, deoarece personalul acestora reprezintă aproximativ 1/3 faţă 
de cel al instanţelor, există câte un post de informatician în cadrul fiecărui parchet de pe 
lângă curtea de apel şi de pe lângă tribunal, cu excepţia PCA Bucureşti şi PT Bucureşti 
unde există câte două posturi.  

Potrivit dispoziţiilor legale, numărul de informaticieni din instanţe şi parchete se 
stabileşte de câtre preşedintele instanţei sau de câtre conducătorul parchetului. Selectarea 
acestora, promovarea, numirea informaticienilor şefi din instanţe şi parchete se face cu 
implicarea compartimentelor informatice de la nivelul Ministerului Justiţiei şi a 
Ministerului Public. 

Biroul pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei al Parchetului Naţional 
Anticorupţie funcţionează în cadrul Serviciului informaţiilor clasificate şi de centralizare a 
datelor privind corupţia şi este compus din 6 specialişti IT (3 administratori de reţea, 3 
specialişti IT care au ca atribuţii administrarea şi programarea bazelor de date, actualizarea 
site-ului PNA şi realizarea de rapoarte de constatare în dosare penale ). Structurile 
teritoriale ale Parchetului Naţional Anticorupţie nu dispun de personal IT. Activitatea de 
introducere/validare a datelor în baza de dosare a PNA este realizată atât în structura 
centrală cât şi în cea teritorială de către grefieri. 

În subordinea Ministerului Justiţiei sunt organizate Administraţia Naţionala a 
Penitenciarelor şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Deşi nu fac parte din 
instituţiile cărora le-au fost stabilite competenţe în materie de organizare şi funcţionare a 
sistemului judiciar, în fapt aceste instituţii prin activităţile specifice şi datele pe care le 
furnizează sunt foarte importante pentru buna funcţionare a întregului sistem în ansamblu. 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor coordonează activitatea penitenciarelor. În 
cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este organizată Direcţia de Exploatare a 
Tehnologiei Informaţiei care coordonează activitatea informaticienilor din sistemul 
penitenciar. Fiecare unitate penitenciară are un informatician propriu şi un număr de 1-3 
operatori calculator. 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului dispune de o structura IT centrală 
formată din 30 de specialişti (din care 6 cu studii medii) precum şi personal IT în cadrul 
fiecărui registru teritorial, organizat la nivelul fiecărui judeţ (1-3 persoane în funcţie de 
mărimea judeţului). Pe fluxul de procesare a cererilor de înregistrare, operarea datelor în 
calculator se realizează funcţie de organigrama fiecărui Oficiu al Registrului Comerţului, 
fie de operatori, fie de referenţi. 
II. Infrastructura de comunicaţii  

Infrastructura de comunicaţii este eterogenă reflectând dotarea cu tehnică de calcul 
şi posibilităţile financiare. Începând cu trimestrul I al anului 2004, s-a implementat un 
sistem modern de comunicaţii WAN, format dintr-o reţea privată, care operează la nivel 
naţional. Acesta conectează entitatea din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerul Public, 
Administraţia Naţionala a Penitenciarelor. Sunt conectate la sistemul WAN curţile de apel 
şi 8 parchete de pe lângă acestea, tribunalele şi unele parchetele aferente precum şi unele 
judecătorii din reşedinţele de judeţ şi unele parchete de pe lângă aceste instanţe. În total, din 
structura informatică a Ministerului Justiţiei şi a instanţelor 103 locaţii sunt cuprinse în 
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reţea iar din structura Ministerului Public 25 locaţii. De asemenea sunt conectate 46 de 
penitenciare. Nodurile centrale ale reţelei sunt la Ministerul Justiţiei pentru instanţele 
judecătoreşti, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru parchete şi 
la Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru penitenciare. 

Concomitent, în conformitate cu programul PHARE 2000, au fost realizate reţele 
locale LAN, în toate locaţiile care au beneficiat de dotări (45 unităţi penitenciare, 16 
instanţe, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 35 unitatea ale Ministerului 
Public). Realizarea acestor reţele locale a fost posibilă, în principal, ca urmare a asigurării 
elementelor de dotare necesare prin programul PHARE 2000, manopera fiind finanţată din 
resurse proprii. Ulterior s-au realizat reţele locale şi în alte instanţe şi parchete, astfel încât 
în prezent sunt funcţionale reţele LAN în 31 de instanţe şi 40 de parchete.  

La această reţea de arie extinsă este conectat şi Consiliul Superior al Magistraturii. 
Sediul acestei instituţii dispune de o reţea LAN proprie.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este conectată la reţeaua WAN a sistemului 
judiciar şi beneficiază de o conexiune internet proprie.  

Sediul central al Parchetului Naţional Anticorupţie deţine o reţea locală de 
calculatoare având conexiune Internet (linie telefonica închiriată – 512 kbps), ce permite 
interogarea bazelor de date gestionate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. După 
terminarea consolidării clădirii Parchetului Naţional Anticorupţie, infrastructura reţelei de 
date a sediului central a fost extinsă prin executarea lucrărilor de cablare structurată 
voce/date 

Structura centrală a Parchetului Naţional Anticorupţie este conectată (prin 
intermediul unei lini telefonice închiriate - 2 Mbps) cu Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Inspectoratul General al Politiei Române şi Autoritatea Naţionala a Vămilor. 
Informaţiile aflate în bazele de date gestionate de aceste instituţii pot fi accesate de câtre 
personalul autorizat prin intermediul acestei  reţele astfel:  

1. Date aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor:  
- baza de date cu evidenţa posesorilor permiselor de conducere şi deţinătorii 

de certificate de înmatriculare;  
- registrul permanent de evidenţă a populaţiei;  
- evidenţa deţinătorilor de paşapoarte simple (turistice); 

2. Date aparţinând Autoritarii Naţionale a Vămilor.  
Nu exista linii de comunicaţii de date între structura centrală a Parchetului Naţional 

Anticorupţie şi serviciile teritoriale, acestea neputând beneficia în timp real de aplicaţiile şi 
informaţiile existente la nivel central sau transmite date în format electronic.  

Comunicaţiile în sistemul registrului comerţului se realizează prin utilizarea 
Internetului, începând cu anul 1996.  Internetul se utilizează pentru transmisia zilnică a 
datelor de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, atribuirea codului unic de 
înregistrare (CUI) pentru comercianţi, furnizare de informaţii din bazele de date ale 
registrului central computerizat al comerţului, difuzarea aplicaţiilor şi actualizărilor 
acestora, poşta electronică şi intranet.  

Biroului Unic Bucureşti este conectat cu Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti printr-o conexiune radio de 8 Mbps (extra LAN) iar Oficiul Naţional 
al Registrului Comerţului împreună cu Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti au o conexiune Internet pe fibră optică de 2,5 Mbps. Majoritatea 
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oficiilor teritoriale au conexiuni permanente pe medii fizice diferite (fibra optica, linie 
telefonică închiriată, cablu TV, radio) cu rate de transfer variabile (de la 64 kbps la 196 
kbps). Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului teritoriale 
au furnizori proprii diferiţi de servicii Internet, selectaţi prin licitaţie.  
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