INTERCONECTARE EUROPEANA - Ministerul Justitiei, ANP si Ministerul Public, la solicitarea Ministerului
Afacerilor Interne, vor actualiza baza de date electronica a cazierului judiciar, iar cetatenii vor primi cazierul
sau copie dupa cazier de la orice unitate de politie conectata. Sistemul ROCRIS a devenit functional dupa
implementarea unui proiect realizat de IGPR cu contributia de 2,6 milioane euro a Comisiei Europene
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Inchiderea proiectului „ROCRIS - Sistemul Informatic al
Cazierului Judiciar Roman” a fost marcat de un eveniment desfasurat la hotelul Ramada Majestic – Bucuresti, in
prezenta conducerii Politiei Romane, a reprezentantilor Ministerului Afacerilor Interne si ai autoritatilor de aplicare a
legii. Contractul de Grant a fost semnat intre Inspectoratul General al Politei Romane condus de chestorul
principal de politie Petre Toba (foto) in calitate de beneficiar, si Comisia Europeana, la data de 10.12.2010, iar
activitatile au fost realizate pe o perioada de 33 de luni. Prin intermediul acestui proiect a fost realizata o baza
de date informatizata a persoanelor inscrise in evidentele cazierului judiciar national (ROCRIS), care sa
poata fi capabila sa se interconecteze, sa respecte si sa asigure functionarea ECRIS (Sistemul European de
informatii cu privire la cazierele judiciare).
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de date informatizata a persoanelor inscrise in evidentele cazierului judiciar national (ROCRIS), care sa
poata fi capabila sa se interconecteze, sa respecte si sa asigure functionarea ECRIS (Sistemul European de
informatii cu privire la cazierele judiciare).
Bugetul total al proiectului a fost de 3.721.116 euro, din care Comisia Europeana a acoperit 69,90%
(2.601.060,08 euro), iar restul de 30,1% (1.120.055 euro) fiind a fost suportat de Inspectoratul General al
Politiei Romane. La ora actuala, prin functionarea ROCRIS s-a eficientizat fluxul de comunicare la nivelul intregii
Politii Romane, putand fi schimbate datele de interes operativ prevazute de lege, conform legislatiei in
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vigoare. Sistemul informatic ROCRIS a creat premisele ca toate institutiile din sistemul national de aparare,
ordine publica, siguranta nationala si justitie sa aiba acces, in mod operativ, la baza de date creata, prin
transferarea pe suport magnetic a evidentelor manuale ale cazierului judiciar.
De asemenea, ROCRIS permite, in sistem automatizat, in conditii de siguranta si in mod operativ, din orice
punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice,
cetateni romani, straini sau apatrizi si persoane juridice, in conditiile legii si copii securizate de pe cazierul
judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si
justitiei.
Avantajele sistemului ROCRIS
Prin acest nou sistem ROCRIS s-a realizat si interconectarea bazelor de date privind cazierele judiciare ale
Statelor Membre in vederea realizarii ECRIS (Sistemul European de informatii cu privire la cazierele judiciare).
Implementarea ROCRIS evidentiaza o serie de avantaje, cum ar fi:
- eliberarea, in sistem automat si rapid, a certificatelor de cazier judiciar
pentru persoanele fizice si juridice;
-conectarea la sistem a tuturor unitatilor si subunitatilor de politie si
crearea conditiilor tehnice pentru conectarea parchetelor, precum si a celorlalte institutii din sistemul de aparare,
ordine publica, siguranta nationala ale M.A.I. si justitie care au dreptul legal de a accesa/opera datele existente in
cazier, respectand conditiile legale de acordare a accesului diferentiat, pe nivele de informatii;
- eliberarea certificatelor de cazier judiciar si de copii de pe cazierul
judiciar de la orice unitate de politie conectata la sistem;
- furnizarea, in sistem automat si rapid, a copiilor securizate de pe cazierul
judiciar, intr-un format standard, care sa contina informatiile reglementate prin lege, pentru institutiile din sistemul
de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie;
- realizarea accesului concurential si diferentiat in functie de drepturi
legale, integrarea sistemului de cazier judiciar cu alte sisteme informatice ale institutiilor din sistemul de aparare,
ordine publica, siguranta nationala si justitie;
-folosirea, pentru introducerea si actualizarea datelor, a infrastructurii
IT&C a unitatilor de politie;
-punerea la dispozitie a unei interfete standard pentru organele de urmarire
penala, instantele de judecata, institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie;
- punerea la dispozitie a unei o interfete informatice standard pentru
furnizarea de catre Ministerul Justitiei (Instantele Judecatoresti, Administratia Nationala a Penitenciarelor)
si Ministerul Public, la solicitarea M.A.I., a datelor necesare actualizarii permanente a bazei de date a
cazierului judiciar in format electronic, conform prevederilor legale;
-interoperabilitatea cu celelalte baze de date ale agentiilor de aplicare a
legii cu atributii in domeniu.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

