
Aplicația trebuie să aibă următoarele caracteristici minime: 
 
1. să poată rula pe serverul autorității contractante (Windows server 2012 R2) 

2. trebuie să fie dezvoltat în tehnologie web (să fie accesat prin intermediul unui browser); 
3. capacitate de lucru într-o structură deschisă, pe mai multe nivele; 

4. delimitare a responsabilităților fiecărui operator cât și înregistrarea tuturor acțiunilor 
operatorilor (loguri, istoricul operațiunilor); 

5. poate fi exploatat, într-un mediu interconectat prin rețea locală și/sau la distantă (LAN, 

WAN); 
6. asigură un sistem de jurnalizare a operațiunilor efectuate asupra datelor; 

7. procesul de gestionare a datelor, să se desfășoare în timp real; 
8. acces concurențial la informații, cu evitarea blocărilor reciproce. 
9. protecție  împotriva încercărilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat la datele pe 

care acesta le înmagazinează; 
10. securitatea datelor să se facă printr-un sistem de limitări ale accesului bazat pe drepturi și 

parole, defalcat pe mai multe niveluri; 
11.sistemul de drepturi trebuie să poată fi gestionat la nivel de grupuri (roluri) de utilizatori; 
12.jurnalizarea operațiilor zilnice, individual pentru fiecare utilizator cu drept de acces la 

modificarea înregistrărilor, cu marcarea orei la care a fost executată fiecare operație precum 
și a identității utilizatorului care a inițiat-o; 

13.administratorul de sistem trebuie să poată să: 
a. creeze/adauge noi utilizatori; 
b. încadreze utilizatorii pe nivele, asigneze drepturi de acces și responsabilități; 

c. stabilească drepturile de acces pentru fiecare utilizator/rol/grup/tip de 
document/dosar/secțiune/registru/opțiune de meniu; 

14.utilizatorii trebuie să poată să: 
a. înregistreze documente; 
b. scaneze și să atașeze fișiere; 

c. trimită documente pentru repartizare; 
d. întocmească borderou de expediere; 

e. caute documente înregistrate; 
f. opereze documentele proprii; 
g. răsfoiască electronic prin fișierele scanate; 

15.anularea unei operațiuni trebuie să fie posibilă și din interfață grafică a sistemului; 
16.salvarea bazelor de date trebuie să se realizeze automat și periodic; 

17.urmărirea documentelor:  
a. se va putea vizualiza în orice moment stadiul prelucrării unui document;  

b. se va păstra istoricul documentelor intrate;  
c. va exista lista documentelor care trebuie procesate de fiecare operator pe categorii 

de operatori; 

d. se va înregistra modul de expediere și momentul expedierii documentelor operate 
(evidență borderouri expediție); 

e. se va înregistra evidența retururilor pentru documentele expediate; 
18.rapoarte:  

a. va exista posibilitatea listării registrului; 

b. vor exista rapoarte privind modul de rezolvare al documentelor / utilizator; 
c. va exista o statistică privind numărul de cereri/departament; 

d. vor exista scadențare / departament / utilizator; 
e. se vor distribui documentele către birourile și serviciile corespunzătoare; Acest lucru 

se va realiza prin selectarea persoanei din cadrul unui departament având la dispoziție 

organigrama instituției. Această organigramă va fi definită în aplicație și va păstra un 
istoric pentru modificările asupra ei. 

 
La depunerea ofertelor se vor furniza si date de acces de tip „demo” pentru testarea aplicației. 
 


