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Ministerul Justitiei a lansat in urma cu cateva zile portalul instantelor de judecata “actualizat”, pe care l-a prezentat
initial ca fiind un bonus oferit de compania care a realizat controversatul ECRIS IV: European Dynamics SA, in
parteneriat cu Total Soft SA. Pe nou portal se poate intra aici: http://noulportal.just.ro/ Desi Ministerul Justitiei a
platit grecilor de la European Dynamics peste 1.600.000 de euro, programul ECRIS IV a fost lansat cu o intarziere
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de trei ani pe care oficialii MJ nu au explicat-o pana in ziua de azi, fara sa fie respectate toate cerintele din caietul
de sarcini pentru obtinerea contractului ECRIS IV, in care se prevedea, printre multe altele, imbunatatirea
portalului instantelor. Portalul instantelor in formula veche realizata de firma INDACO este, in esenta, acelasi cu
portalul instantelor in formula noua, cu deosebirea fundamentala ca cel vechi avea culoarea albastra, iar cel nou
are culoarea portocalie – a partidului de guvernamant care l-a instalat in functie pe ministrul Catalin Predoiu. Intre
cele doua forme ale portalului exista, la nivel de interfata, trei diferente: in prima formula, ferestrele sunt in
dreapta paginii, iar in formula noua, ferestrele sunt in stanga; a doua diferenta este ca portalul vechi nu
avea incorporat portalul european e-justitie (desi acesta exista pe site-ul MJ) insa in formula noua are acest
site incorporat; ultima si cea mai importanta diferenta dintre cele doua forme ale portalului este culoarea
celor doua pagini: daca in prima forma a portalului acesta era albastru, in cea de-a doua forma, pagina a
devenit portocalie, culoarea de referinta a actualului partid de guvernamant. Fara a face vreun proces de
intentie ministrului Catalin Predoiu, trebuie mentionat ca alegerea culorii portocalie chiar in acest moment tulbure
din punct de vedere politic nu pare deloc inspirata.

Portalul portocaliu, identic cu formula veche a paginii web, dar fara instantele militare

Una dintre cerintele regasite in caietul de sarcini pentru obtinerea contractului in vederea crearii ECRIS IV a
fost: “imbunatatirea sistemului de export pe site-ul web/portalul instantelor, dezvoltarea portalului
instantelor
si a site-ului ministerului cu toate componentele acestuia, refacerea/ imbuna
tatirea interfe
telor
grafice, dezvoltarea de motoare de cautare dup
a cuvinte, dezvoltarea unei arhive a informat
iilor care nu
mai sunt de actualitate, cu posibilitatea de cautare pentru utilizatori”. Cu alte cuvinte, noua formula a
portalului instantelor de judecata ar fi trebuit sa contina mult mai multe facilitati pentru utilizatori decat formula
initiala a portalului. In realitate, insa, singurul lucru care s-a schimbat in mod vizibil este culoarea portalului, din
albastru in portocaliu. In rest, cele patru ferestre care existau in portalul vechi, respectiv “Lista instante”,
“Jurisprudenta”, “Atlas Judiciar” si “Ghiduri pentru Justitiabili” se regasesc, in exact aceeasi componenta
si structura si in noul portal al instantelor. Unica diferenta consta in faptul ca in cadrul portalului vechi,
ferestrele erau amplasate in dreapta ecranului, iar in noua formula a portalului, acestea sunt amplasate in
stanga ecranului. Cea de-a doua diferenta consta in faptul ca, in formula mai veche a portalului, acesta nu
avea incorporat site-ul e-justitie, dar acesta exista pe pagina de internet a Ministerului Justitiei, iar in
formula noua a portalului instantelor acest site este incadrat. Informatiile din acesta sunt insa identice, atat
in prima formula a portalului, cat si in cea mai recenta.

Cea mai evidenta diferenta dintre cele doua portaluri este culoarea portocalie care iti loveste retina cand
accesezi noua forma a portalului instantelor. In rest, in programul ECRIS IV, platit cu 1.650.000 de euro de
Ministerul Justitiei si tergiversat trei ani, portalul instantelor de judecata nu a “suferit” nicio imbunatatire.
Ba din contra, daca accesezi lista instantelor din Capitala, din ele lipsesc instantele militare!

Imbunatatirile prevazute in caietul de sarcini care nu se regasesc in ECRIS IV

2/4

In caietul de sarcini se prevedeau multe alte up-date-uri pentru ca sistemul ECRIS IV sa difere de ECRIS III si sa
fie un sistem mai usor de utilizat si mai complex. Cateva dintre update-urile cerute pe hartie de MJ, si care au
ramas numai pe hartie, erau:

- imbunatatirea modulului de repartizare aleatoare, astfel incat sa se tina seama in repartizare si de obiectele
dosarelor, nu numai de complexitatea lor si numarul maxim de dosare nou intrate maxim admise pe sedinta;

- crearea posibilitatii de a atasa la un dosar, pentru fiecare termen in parte, documente audio si video
, care
sa poata fi accesate numai pe baza de drepturi asignate in modulul de administrare;

- imbunatatirea aplicatiei
pentru faliment, astfel incat sa se realizeze transferul de date securizat intre cele doua
aplicatii si extragerea datelor de tip statistic din aplicatia ECRIS;

- modificarea modulului pentru corelarea cu situatia transmiterii in format electronic a dosarelor intre
instante;

- imbunatatirea optiunilor de administrare;

- cresterea vitezei de generare si cautare a documentelor tip adresa si stocarea acestora intr-un format
optimizat;

- integrarea ECRIS cu sistemele de arhivare si stocare;

- prevederea de optiuni de export catre sistemul electronic de afisare a informatiilor la usa salii de judecata

.

3/4

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

