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În atenţia operatorilor economici interesaţi, 
 
 
 

SOLICITARE DE OFERTE 
 
 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM), cu sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, 
intenţionează să achiziţioneze - servicii de dezvoltare, implementare și punere în funcțiune a unei 
aplicații software pentru gestionarea deciziilor interne și a acțiunilor în justiție (cod CPV: 
72212000-4).  
Punct de contact:  Departamentul Achiziţii/ Serviciul Investiţii, Tel.  +40 372845398/341; 
În atenţia: Paula STOIAN sau Izabela NĂSTASE, E-mail: paula.stoian@ancom.org.ro, 
izabela.nastase@ancom.org.ro,  Fax:  +40 372845599/402. 
 
Tip anunţ: Cumpărare directă 
  

1. Tip contract: Contract  servicii 
 

2. Denumirea achiziţiei: dezvoltarea, implementarea și punerea în funcțiune a unei aplicații 
software pentru gestionarea deciziilor interne și a acțiunilor în justiție, inclusiv instruirea 
personalului ANCOM pentru utilizarea aplicației. 
 

3. Cod CPV: 72212000-4 – servicii de programare de software de aplicație (Rev. 2) 
 

4. Descrierea contractului 
Prestatorul va dezvolta, implementa și va pune în funcțiune o aplicație software pentru 
gestionarea deciziilor interne și a acțiunilor în justiție și va asigura instruirea personalului ANCOM 
pentru utilizarea aplicației. Aplicația astfel rezultată va contine 2 module, după cum urmează: un 
modul prin intermediul căruia să se administreze cu ușurință deciziile interne elaborate în cadrul 
organizației și un modul prin intermediul căruia să se gestioneze acțiunile în justiție în care este 
implicată ANCOM.  
 
Funcționalitățile aplicației, precum și cerințele tehnice minime și obligatorii ale acesteia sunt 
prevăzute în Anexa nr. 1 – Caietul de sarcini, atașată prezentei solicitări de oferte și care face 
parte integrantă din aceasta.  
 

5. Valoarea estimată, fără TVA:  104.130,00 RON 
6. Condiţii contract: 

În ofertă se va preciza termenul de realizare a aplicației, de implementare, configurare, 
testare și punere în funcțiune a acesteia, inclusiv de instruire a personalului ANCOM, 
termen care nu trebuie să fie mai mare de 100 (unasută) zile calendaristice de la data semnării 
contractului de către ambele părţi. 
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 Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie a aplicației 
software, prin care se constată că aplicația software împreună cu toate livrabilele și serviciile 
prestate sunt în conformitate cu caracteristicile tehnice și funcționale solicitate, este semnat fără 
obiecţiuni până la expirarea termenului asumat. 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare 
a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din 
obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia 
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 
Pentru aplicaţia dezvoltată și implementată, perioada de garanţie acordată este de cel 

puţin 12 luni şi curge de la data semnării fară obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a aplicației 
software. Pe toată perioada de garanţie, prestatorul are obligaţia de a asigura, fără costuri pentru 
ANCOM, următoarele: 

o soluţionarea erorilor de funcţionalitate ale sistemului (bug-uri, neconformităţi etc.) 
şi semnalarea acestora, dacă e cazul, către producătorii platformelor utilizate în 
soluţie; 

o corectarea datelor alterate din cauza acestora; 
o mentenanța și suportul tehnic, inclusiv livrarea și instalarea de update-uri şi /sau 

upgrade-uri. 
 

În perioada de garanţie prestatorul este obligat ca în termen de cel mult o zi lucrătoare 
de la data solicitării Achizitorului (data deschiderii unui tichet de eroare) să comunice cauza care 
a determinat apariţia incidentului şi să asigure fie corecţia aplicaţiei, fie o modalitate de lucru 
recomandată (workaround) până la momentul aplicării corecţiei de software, pentru a se limita 
efectele negative şi a aduce aplicația în parametrii normali de funcţionare. Între momentul 
prezentării modalităţii de lucru recomandate şi momentul aplicării corecţiei de software nu pot 
trece mai mult de 5 zile calendaristice. 

 
Prestatorul are obligaţia de a livra codul sursă al aplicaţiei software dezvoltate la 

terminarea relaţiilor contractuale cu ANCOM. 
 
Locul de implementare, configurare, testare a aplicației, inclusiv de instruire a 

personalului: sediul ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3 Bucureşti. 

         Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA şi va 
include toate costurile ofertantului directe şi indirecte legate de realizarea aplicației, de prestarea 
tuturor serviciilor și furnizarea tuturor livrabilelor care fac obiectul prezentei achiziții. 
 

Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului. 
 
 Propunerea tehnică va fi prezentată în conformitate cu cerinţele minime obligatorii 
prevăzute în Anexa nr. 1: Caietul de sarcini.  
Pentru ca Propunerea tehnică să fie considerată conformă trebuie să îndeplinească toate 
cerinţele minime obligatorii prevăzute în Anexa nr. 1: Caietul de sarcini. 
 
În acest sens, se va completa şi prezenta, formularul din Anexa nr. 2 - Fişa de date privind 
conformitatea Propunerii tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, care va conţine un 
comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor conţinute în Anexa nr. 1: Caietul de sarcini, prin 
care să se demonstreze conformitatea Propunerii tehnice cu cerinţele solicitate.  



 3 / 54 
 

 
Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al 

ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate 
în prezenta solicitare de ofertă, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 3.  

 
Conditii de plată: - Prestatorul va transmite factura la sediul ANCOM din Strada Delea 

Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal 030925, Mun. Bucureşti. 
 
Plata pretului se va efectua numai după recepţia aplicatiei.  
 
Plata se va efectua în baza facturii transmise de prestator, primită şi acceptată de ANCOM.  
 
În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei, plata se va efectua în 

termen de maxim 30 de zile de la data recepţiei aplicației.  
 
În situaţia în care factura este primită după recepţia aplicației, ANCOM are dreptul de a 

efectua plata în termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii. 
 
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăți parțiale. 
 
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM. 

 
7. Condiţii de participare 

 
Documente care dovedesc capacitatea furnizorului: 
- în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală 
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

8. Criterii de adjudecare:  
 

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
preţul cel mai scăzut in Lei, fără TVA. 
 

9. Informatii suplimentare: 
 

Oferta se va transmite până la data de 22.02.2016 (inclusiv), prin una dintre următoarele 
modalităţi: 

 prin fax la numerele:+40 372 845 402 / 599; 
 prin e-mail la adresele: paula.stoian@ancom.org.ro sau izabela.nastase@ancom.org.ro;  
 prin depunere direct sau prin poştă la Registratură – sediul ANCOM din Mun. Bucureşti, Cod poştal 

030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2. 
 
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 22.02.2016 (inclusiv),  nu 

va fi luată în considerare. 
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să 

prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic. De asemenea, pe plic se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/ 
Serviciul Investiții”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi 
asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. 
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Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 23.05.2016. 
 
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa 

www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice. 
Anexe la prezenta solicitare:  
- Caietul de sarcini – Anexa nr. 1 
- Formulare Anexa nr. 2 – Anexa nr.3; 
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                                       Anexa nr. 1 

 

CAIET DE SARCINI 

1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:  

 
Îl constituie dezvoltarea, implementarea şi punerea în funcţiune a unei aplicaţii software realizata 
pe baza specificatiilor descrise in prezentul caiet de sarcini, inclusiv instruirea personalului ANCOM  
pentru utilizarea aplicaţiei. Aplicatia va contine  2 module, dupa cum urmeaza: un modul prin 
intermediul caruia sa se administreaze cu usurinta deciziile interne elaborate  in cadrul organizatiei 
si un modul prin intermediul caruia sa se gestioneze actiunile in justitie in care este implicat 
ANCOM (cod CPV: 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicaţie). 

2. FUNCŢIONALITĂŢI  ALE  APLICAŢIEI  

 

Aplicația trebuie să conțină 2 module și să ofere posibilitatea de a alege modulul dorit: 
 DOSARE INSTANȚĂ prin intermediul căruia se gestioneză acțiunile în justiție în care este 
implicat ANCOM. 
 DECIZII PREȘEDINTE ANCOM prin intermediul căruia se administrează cu ușurința 
deciziile interne elaborate. 
  

 
Fig.1 

 

Din pagina principală se selectează modulul aplicației care prezintă interes pentru utilizator sau 
se poate proceda la terminarea sesiunii curente caz în care delogarea acestuia se va realiza 
automat de către aplicație. 
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Aplicația trebuie să fie capabilă să facă scroll în situția în care informația disponibilă depașește 
cadrul monitorului. 

 
2.1  Descriere funcționalități modul DOSARE INSTANȚĂ 
 
Pagina principală a acestui modul (Fig.2)  trebuie să conțină următoarele interfețe : 
INTRODUCERE DOSAR, EVIDENȚA DOSARE, CAUTARE DOSAR, SITUAȚII 
 
 

 
Fig.2 

 
Utilizatorul să aibă posibilitatea sa revină la ecranul anterior, respectiv la pagina de pornire (unde 
sunt identificate cele doua module ale aplicației). 
 
2.1.1 Descriere interfață INTRODUCERE DOSAR 
 
Interfața Introducere dosar  (Fig.3) va trebui să conțină următoarele câmpuri : 
 

 Nr.crt - numărul de ordine atribuit de aplicație. Acest număr se atribuie automat de 
aplicație, în ordine cronologică. Utilizatorul nu poate modifica acest număr. Dacă un dosar 
este șters, iar după numărul atribuit respectivului dosar au fost alocate alte numere, 
dosarele ulterioare nu vor suferi o renumerotare (respectivul număr va ramâne nealocat). 
Totodată, numerele rămase nealocate ca urmare a ștergerii unor dosare nu vor fi realocate 
altor dosare care se vor înregistra în aplicație. Dacă dosarul șters are atribuit ultimul număr 
de dosar de către aplicație, atunci acest număr va fi alocat următorului dosar care se va 
înregistra. Acest număr de ordine alocat trebuie să fie asociat cu data sistemului la 
momentul introducerii dosarului  în vederea emiterii de rapoarte cu dosare înregistrate în 
aplicație între ziua x și ziua y . 

 Titular Dosar - consilierul care administrează dosarul în cauză. Acest câmp se va 
completa prin selectarea unui nume dintr-o lista predefinită cu numele consilierilor. 
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 Parte - acest câmp se va completa în mod liber de utilizator cu numele persoanei care se 
judecă în contradictoriu cu ANCOM. În mod implicit acest câmp are un singur rând. În 
situația în care sunt mai multe părți, prin accesarea opțiunii, utilizatorul are posibilitatea 
să mai adauge un rând unde poate completa numele unei alte persoane (aplicația trebuie 
să ofere posibilitatea adăugării a cel puțin 9 rânduri). 

 Materie – materia din care face parte obiectul dosarului. Acest câmp se va completa prin 
selectarea unei materii dintr-o listă predefinită cu următoarele elemente : DECIZII DE 
REGLEMENTARE; DECIZII DE LITIGIU; OBLIGAȚII DE PLATĂ CĂTRE ANCOM; 
SANCȚIONARE CONTRAVENȚIONALĂ/ADMINISTRATIVĂ; LITIGII DE MUNCĂ; 
INSOLVENȚĂ; ALTE LITIGII. 

 Obiect – obiectul dosarului. Acest câmp se va completa în mod liber de utilizator.  

 Valoare patrimonială – acest câmp se va completa în mod liber de utilizator cu suma 
aferentă dosarului (în cazul în care obiectul acestuia este evaluabil in bani). În cazul în 
care obiectul nu este evaluabil în bani se pune o linie. 

 Soluționat definitiv – DA sau NU această opțiune se utilizează prin bifarea uneia dintre 
cele doua opțiuni. În mod implicit (la momentul la care se deschide acest modul pentru 
introducerea datelor cu privire la un dosar) este bifată opțiunea NU. 

 Stadiu procesual - există 4 astfel de tipuri : STADIU PROCESUAL - FOND; STADIU 
PROCESUAL - APEL; STADIU PROCESUAL - RECURS și STAGIU PROCESUAL - CĂI DE ATAC 
EXTRAORDINARE. În mod implicit, când se accesează interfața, doar tipul de STADIU 
PROCESUL – FOND afișează elementele din componența sa (acesta figurând ca ACTIV), 
celelalte tipuri fiind afișate în modul INACTIV. Prin accesarea opțiunii inactiv din dreptul 
fiecărui tip de stadiu  vor fi  afișate elementele aferente acestui tip (mențiunea INACTIV 
fiind modificată în mențiunea ACTIV). Prin accesarea opțiunii ACTIV din dreptul fiecărui 
tip de stadiu  acesta va ascunde elementele aferente (mențiunea ACTIV fiind modificată 
în mențiunea INACTIV). Tipul de stadiu nu poate fi trecut în mod INACTIV dacă cel puțin 
unul dintre elementele din componența sa este completat. 

 
Informațiile care apar afișate în cadrul celor 4 tipuri de stadiu procesual prin accesarea 
opțiunii ACTIV sunt :  
 

 Calitate ANCOM – calitatea în care este chemată ANCOM în instanță în cadrul dosarului 
respectiv și poate fi selectată dintr-o lista predefinită după cum urmează :    

- Pentru STADIU PROCESUAL- FOND lista predefinită va avea opțiunile  : 
RECLAMANT,PÂRÂT; 

- Pentru STADIU PROCESUAL – APEL lista predefinita va avea opțiunile: 
APELANT,INTIMAT; 

- Pentru STADIU PROCESUAL – RECURS lista predefinită va avea opțiunile : 
RECURENT,INTIMAT; 

- Pentru STADIU PROCESUAL – CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE lista predefintă va 
avea opțiunile : REVIZUENT, CONTESTATOR, INTIMAT R, INTIMAT C; 
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 Număr dosar – numărul atribuit de instanța sesizată. Informația completată aici va avea 
4 spații disponibile separate prin „ / ” astfel  : 

             - primul spațiu să permită cel puțin 5 caractere numerice 
             - al doilea spațiu să permită numai caractere numerice dintr-o  listă          predefinită 

de opțiuni. Pe măsură ce utilizatorul introduce caractere, lista se reduce la cele 
care au in compoziție caracterele deja introduse. Lista de opțiuni predefinite 
reprezintă o înșiruire de caractere numerice aferente fiecărei instanțe (sunt cele 
notate în dreptul fiecărei instanțe din lista anexata).  

             - al treilea spațiu se completează alegând anul din meniul pop-up    predefinit (prima 
opțiune afișată este anul curent) 

             - al patrulea spațiu se completează cu caractere alfanumerice sau semne. 
 
În cazul tipurilor : STADIU PROCESUAL – APEL și STADIU PROCESUAL – RECURS, în mod 
implicit, va apare  informația deja completată  pentru tipul  STADIU PROCESUAL – FOND 
și care poate fi apoi moficată de utilizator. 

 Portal instanța – se introduce adresa URL a portalului instanței unde este localizat 
dosarul (astfel încât, să poată fi accesată cu ușurință de utilizator).  

 Instanța – instanța de judecată investită cu soluționarea cauzei în stadiul procesual 
respectiv. Această informație are o listă predefinita de opțiuni după cum urmează: 

                             
- Pentru STADIU PROCESUAL – FOND  apare precompletat cu instanța căreia îi  

corespunde indicativul introdus de utilizator în cadrul celui de-al doilea spațiu aferent din 
Număr dosar dar cu posibilitatea de modificare de către utilizator. 

          - Pentru STADIU PROCESUAL – APEL apare precompletat cu instanța imediat superioara 
celei înscrise la Instanță dar din cadrul tipului STADIU PROCESUAL – FOND cu 
posibilitatea de modificare de către utilizator.  

- Pentru STADIU PROCESUAL – RECURS apare precompletat cu instanța imediat 
superioara celei înscrise la Instanță din cadrul tipului STADIU PROCESUAL – APEL, 
respectiv STADIU PROCESUAL – FOND dacă STADIU PROCESUAL – APEL este INACTIV 
cu posibilitatea de modificare de către utilizator. 

         - Pentru STADIU PROCESUAL – CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE  apare precompletat cu 
aceeași instanță care a fost introdusă la  tipul  de stadiu anterior ce este in modul ACTIV. 

 
 Termene – termenele de judecată acordate de instanță. Utilizatorului să i se oferă acces 

la un calendar de unde urmează a selecta data corespunzătoare termenului. În mod 
implicit această informație apare pe un singur rând. În situația în care sunt mai multe 
termene, să ofere posibilitatea de adăugare unui rând nou pentru  adăugare de termen 
de judecată. 

 Observații – se completează liber de utilizator (se permite utilizarea oricărui fel de 
caracter sau semn). 

 Soluție – soluția pronunțata de instanță în fiecare stadiu procesual. Acest sub-camp are 
trei spatii: 

1. Primul spațiu se completează liber de utilizator (se permite utilizarea oricărui fel 
de caracter sau semn) 

2. Al doilea spațiu are înscris înaintea sa sintagma ”HOTARAREA NR.” și se 
completează de utilizator în mod liber 
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3. Al treilea spațiu are înscris înaintea sa sintagma ”DIN” și să ofere utilizatorului 
acces  la un calendar pentru selectarea datei. 

 Orientare soluție – utilizatorul să aibă posibilitatea sa aleagă între două opțiuni: 
FAVORABILĂ sau NEFAVORABILĂ. Acest tip de informație devine activ doar după ce 
Soluție a fost completat. 

 
După ce toate câmpurile de mai sus au fost completate, aplicația trebuie să ofere posibilitatea 
utilizatorului de salvare a acestora după care se trece în interfața FIȘA DOSAR (Fig.4) .  
În cazul când Titular dosar  și Parte  nu au fost completate iar unul din tipurile de stadiu 
procesual nu este setat ca ACTIV și completate informațiile Calitate ANCOM, Număr dosar și 
Instanță  din componența lor aplicația să nu permită posibilitatatea de salvare a informațiilor 
introduse. 
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Fig.3 
 
În interfața FIȘA DOSAR (Fig.4) vor apărea următoarele informații: 

  Dosar Nr. – numărul de ordine atribuit de aplicație 
Titularul Dosarului  – consilierul care administrează dosarul în cauză (în cazul de față, pentru 
un aspect mai puțin încărcat al aplicației nu a mai fost individualizată ca atare și titulatura acestui 
câmp, fiind redată numai informația aferentă acestuia) 
Obiect – obiectul dosarului 
Materie – materia din care face parte obiectul dosarului 
Valoare patrimonială –în cazul dosarelor al căror obiect este evaluabil în bani se va indica suma 
aferentă 
Stadiul procesual  – acesta nu este un câmp customizabil, ci este prezentată sub forma unui 
cap de tabel. Cuprinde patru rubrici: FOND, APEL, RECURS, CAI DE ATAC EXTRAORDINARE 
Calitate ANCOM – poziția procesuală pe care instituția o are în cadrul dosarului respectiv, în 
raport de stadiul procesual în care acesta se afla 
Numar dosar – numărul atribuit de instanță în cadrul fiecărui stadiu procesual 
Instanță – instanța de judecată care se pronunță asupra acțiunii formulate în diverse stadii 
procesuale 
Termene – termenele acordate în cadrul dosarului în fiecare stadiu procesual 
Observații – observațiile inserate de titularul dosarului 
Soluție – hotărârea pronunțată de instanță în fiecare stadiu procesual 
Orientare soluție  – modul în care este privită soluția din perspectiva intereselor ANCOM 
 
Aplicația trebuie să afișeze în interfața FIȘĂ DOSAR mențiunea SOLUȚIONAT DEFINITIV  în cazul 
în care  titularul dosarului a introdus această informație în aplicație. În cazul în care titularul a 
bifat optiunea "NU" cu privire la soluționarea definitivă a dosarului, mențiunea SOLUTIONAT 
DEFINITIV nu va fi afisată (și nici altă mențiune de aceeași natură). 
Interfața FIȘA DOSAR (Fig.4) trebuie să conțină următoarele opțiuni : 

- ștergere dosar unde aplicația va solicita o confirmare de ștergere anterior executării 
comenzii 
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    - modificare dosar unde va fi afișată interfața INTRODUCERE DOSAR (Fig.3) iar informațiile 
afișate aici vor fi cele completate anterior. 

   -  întoarcere la pagina anterioara 
   -  pagina de pornire de selectare a modulului de către utilizator 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.4 
 
2.1.2 Descriere interfață EVIDENȚĂ DOSARE 
 
În cadrul interfeței EVIDENȚĂ DOSARE (Fig.5) să fie afișate sub forma unui tabel următoarele 
informații : 
 
  Nr.crt – număr de ordine atribuit de aplicație 
  Număr dosar – număr atribuit de instanță la care este stabilit ultimul termen de    judecată 

                     Instanță – instanța la care este stabilit ultimul termen de judecată (dacă dosarul se află ,spre 
ex.,în faza apelului, având următorul termen de judecată stabilit pentru acest stadiu procesual, 
instanța afișată în această rubrică o să fie instanța de apel, nu instanța de fond unde a fost 
inițial înregistrat dosarul) 

                      Parte – persoana/ele care se judecă în contradictoriu cu ANCOM 
                     Termen – următorul termen de judecată stabilit pentru dosarul respectiv. În acest tabel vor fi 

afișate doar dosarele care au stabilit un termen de judecată concomitent sau ulterior zilei 
curente. Dosarele care nu au stabilit încă un termen de judecată, care au fost soluționate 
definitiv ori cele pentru care ultimul termen de judecată introdus este anterior datei curente nu 
vor fi afișate în acest tabel 

                     Obiect – obiectul dosarului 
                    Titular dosar – consilierul care administrează dosarul în cauză  
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                    Fișă dosar – link către fișa dosarului   
                    Portal instanță – link către pagina (http) a dosarului aflat pe portalul instanței (fie www.scj.ro  

în cazul Înaltei Curți de Casație sau Justiție, fie www.portaljust.ro în cazul celorlalte instanțe) 
 
                  Informațiile din cuprinsul tabelului (Fig.5) sunt preluate din fișele de dosar. 
                  În mod implicit, când se accesează interfața evidența dosare, informațiile din tabelul de mai sus 

sunt ordonate după criteriul Termen, în ordine cronologică. 
    

                
 

Fig.5 
 
2.1.3 Descriere interfață CĂUTARE DOSAR 
 
Cautarea dosarelor din interfața CĂUTARE DOSAR (Fig.6) se va face după următoarele elemente: 
Nr.crt – număr de ordine atribuit de aplicație 
Număr dosar – numărul atribuit de instanță la care a fost înregistrat inițial dosarul (spre 
exemplu, chiar dacă dosarul se află în faza apelului sau a recursului, acest criteriu va declansa 
cautarea in campul unde este introdus numarul dosarului atribuit de instanta de fond) 
Instanța – instanța la care a fost inițial înregistrat dosarul. Pe măsură ce se completează parte 
din denumirea instanței să se afișeze lista cu instanțele care corespund ca denumire  (spre ex., 
daca utilizatorul a tastat TRIBUNALUL BU, atunci lista predefinită care se va derula va cuprinde 
numai TRIBUNALUL BUCURESTI si TRIBUNALUL BUZAU, intre care utilizatorul va fi nevoit sa 
selecteze) 
 Parte  – persoana/ele care se judeca in contradictoriu cu ANCOM 
Obiect – obiectul dosarului  
Materie – materia din care face parte obiectul dosarului. Completarea presupune, de fapt, 
alegerea unui element dintr-o lista predefinită : decizii de litigiu, litigii de muncă, insolvență, etc. 
(care se deschide în momentul în care cursorul se află pe elementul  respectiv). 
Termen – oricare dintre termenele introduse în cadrul fișei dosarului (indiferent dacă data 
introdusa în cadrul acestui câmp este asociată unui termen de la instanța de fond, apel, recurs, 
etc). Practic, utilizatorul poate vedea, cât timp inițiază o căutare după acest câmp, toate dosarele 
care au avut termen în ziua respectivă (indiferent de stadiul procesual). 
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Titular dosar – consilierul care administrează dosarul in cauză 
 
Aplicația trebuie să poată realiza căutări și după informații parțiale introduse într-unul dintre 
câmpurile: NUMAR DOSAR, PARTE, OBIECT, TITULAR DOSAR 
Aplicația trebuie să poată realiza și căutări încrucișate, după informațiile cuprinse in două sau mai 
multe câmpuri 
După finalizarea căutării, rezultatele vor fi afișate în tabelul de pe aceeași pagină. 
 

 
  

Fig.6 
 
2.1.4 Descriere interfață SITUAȚII 
 
Din această interfață (Fig.7) se pot genera diverse rapoarte cu privire la informațiile introduse în 
aplicație. Interfața are în componență 3 interfețe cu ajutorul cărora se pot genera astfel de 
rapoarte : 
CRITERII – identifică informațiile care urmează a fi cuprinse în situația generată (ex. după data 
introducerii dosarului în aplicație, după modalitatea de soluționare a dosarului, după titularul 
dosarului, etc) 
INFORMAȚII – identifică rubricile situației care urmează a fi generate  
FORMAT – formatul în care urmează a fi generată situația (excel,word-formă tabelară,pdf) 
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Fig.7 
 

    2.1.4.1 Descriere interfață CRITERII 
 
În cadrul interfeței CRITERII (Fig.8), utilizatorul identifică acele câmpuri în raport de care aplicația 
va căuta în baza de date pentru a genera situația dorită astfel : 
Dosare înregistrate – acest câmp vizează datele referitoare la momentul când un anumit dosar 
a fost înregistrat în aplicație. Se completează prin selectarea unei date de început și a uneia de 
sfârșit din meniu pop-up conținând calendarul 
Nr.crt – numărul de înregistrare al dosarelor atribuit de aplicație. Câmpul se completează liber 
de către utilizator. Daca cifra care închide intervalul este una mai mare decât cea atribuita 
ultimului dosar înregistrat, aplicația va corecta acest lucru, iar în cadrul cifrei care închide 
intervalul nu va afișa cifra introdusă de utilizator, ci cea aferentă ultimului dosar înregistrat. 
Titular dosar – se selectează de către utilizator una sau mai multe opțiuni. Dacă se selectează 
mai multe opțiuni, rezultatele căutarii vor avea în vedere acele dosare la care una dintre opțiunile 
selectate este valabilă (spre ex., daca se bifeaza NICOLETA BRANISTE si INGA POPOVICI, 
rezultatele căutarii vor viza toate dosarele în care una dintre cele doua persoane este trecută ca 
titular) 
Parte – se completează în mod liber de către utilizator 
Materie  – se selectează de către utilizator una sau mai multe opțiuni. Dacă se selectează mai 
multe opțiuni, rezultatele căutării vor avea în vedere acele dosare la care una dintre opțiunile 
selectate este valabilă 
Obiect – se completează în mod liber de către utilizator 
Stadiu procesual activ – se selectează de către utilizator una sau mai multe opțiuni. Dacă se 
selectează mai multe opțiuni, rezultatele căutării vor avea în vedere acele dosare la care cel puțin 
una dintre opțiunile selectate este valabilă 
Soluționat definitiv – se poate selecta una dintre cele doua opțiuni sau niciuna 
Calitate ANCOM – se selectează una sau mai multe dintre opțiunile disponibile (se poate selecta 
doar câte o singura opțiune în cadrul fiecărui stadiu procesual). Selectarea mai multor opțiuni 
limitează căutarea realizată de aplicație (aplicația realizează o căutare încrucișată în acest caz). 
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Dacă sunt selectate mai multe opțiuni, dosarele care constituie rezultatul căutării trebuie sa 
îndeplinească fiecare, deopotrivă, toate criteriile selectate din cadrul acestui câmp. 
Număr dosar – acest câmp vizează anul de înregistrare al dosarelor pe rolul instanței de fond 
(căutarea se realizează doar în sub-câmpul NUMAR DOSAR din cadrul câmpului STADIU 
PROCESUAL – FOND). Se completează prin selectarea unui an de început și a unui an de sfârșit 
dintr-o lista pop-up 
Instanța – se completează liber de utilizator (dacă se completează doar ”trib” căutarea va viza 
toate dosarele care au fost pe rolul unui tribunal, indiferent care anume, într-unul dintre stadiile 
procesuale FOND/APEL/RECURS/CAI DE ATAC EXTRAORDINARE) 
Termen – acest câmp vizează termenele introduse pentru dosare în oricare dintre stadiile 
procesuale s-au aflat acestea. Se completează prin selectarea unei date de început și a uneia de 
sfârșit din meniu pop-up conținând calendarul. Este suficient ca un singur termen acordat într-un 
stadiu procesual să se regăsească în intervalul stabilit de utilizator pentru ca dosarul respectiv să 
facă parte din rezultatele căutării 
Soluție – acest câmp vizează soluțiile introduse pentru dosare în oricare dintre stadiile procesuale 
s-au aflat acestea. Se completează prin selectarea unei date de început și a uneia de sfârșit din 
meniu pop-up conținând calendarul. Este suficient ca o singură soluție pronunțată într-un stadiu 
procesual să se regăsească în intervalul stabilit de utilizator pentru ca dosarul respectiv să facă 
parte din rezultatele căutării 
Orientare soluție  – se selectează una sau mai multe dintre opțiunile disponibile (se poate 
selecta doar câte o singură opțiune în cadrul fiecărui stadiu procesual). Dacă se selectează mai 
multe opțiuni, rezultatele căutării vor avea în vedere acele dosare la care una dintre opțiunile 
selectate este valabilă 
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Fig.8 

În cazul în care utilizatorul înțelege să selecteze opțiuni din cadrul mai multor câmpuri, acest 
aspect determină o limitare a căutarii realizate de aplicație (aplicația realizează o căutare 
încrucișată în acest caz). Dacă sunt selectate mai multe opțiuni, dosarele care constituie 
rezultatul căutarii trebuie să îndeplinească fiecare, deopotrivă, criteriile din cadrul tuturor 
câmpurilor marcate de utilizator (spre ex., daca la campul TITULAR se selectează o persoană, 
iar la campul SOLUȚIONAT DEFINITIV se selectează opțiunea DA, atunci aplicația va identifica 
toate dosarele soluționate definitiv al căror titular este persoana respectivă. Dacă la câmpul 
TITULAR se selectează două persoane, iar la câmpul SOLUȚIONAT DEFINITIV se selectează 
opțiunea DA, atunci aplicația va identifica toate dosarele soluționate definitiv al căror titular 
este una dintre persoanele selectate) 
 
2.1.4.2  Descriere interfață INFORMAȚII 
 
În cadrul interfeței INFORMATII (Fig.9), utilizatorul selectează acele câmpuri (aferente fiecărui 
dosar care urmează a fi identificat dupa opțiunea CRITERII) pe care le dorește a fi redate în 
cadrul situației pe care o generează aplicația. 
Astfel, situația generată va avea drept "capete de tabel" câmpurile selectate de utilizator in 
cadrul aceste interfețe 
Câmpurile pe care le poate selecta utilizatorul sunt: NR. CRT.; TITULAR DOSAR; PARTE; 
MATERIE; OBIECT; VALOARE PATRIMONIALĂ; SOLUȚIONAT DEFINITIV; CALITATE ANCOM 
FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; NUMAR DOSAR 
FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; INSTANȚĂ FOND/APEL/RECURS/CĂI 
DE ATAC EXTRAORDINARE; TERMENE FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; 
SOLUȚIE FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; ORIENTARE SOLUȚIE 
FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE 
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Fig.9 
 
 
 
2.1.4.3  Descriere ecran FORMAT 
 

 
Fig.10 
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2.2  Descriere funcționalități modul DECIZII PREȘEDINTE ANCOM 
 
Pagina principală a acestui modul (Fig.11)  trebuie să conțină următoarele interfețe : DECIZIE 
NOUĂ, CAUTĂ, SITUAȚII. 
 

 
Fig.11 

Utilizatorul să aibă posibilitatea sa revină la ecranul anterior, respectiv la pagina de pornire 
(unde sunt identificate cele două module ale aplicației) 
         
          2.2.1 Descriere interfață DECIZIE NOUĂ 
 
Interfața Decizie nouă  (Fig.12) va trebui să conțină următoarele elemente : 
 
 Număr decizie – numărul de ordine din registrul de decizii. Se completează în mod liber 

de utilizator. 

 Data – data emiterii deciziei. Utilizatorului  să i se ofere acces la un calendar de unde 
urmează a selecta data corespunzătoare. 

 Titular – angajatul din cadrul Direcției Juridice. Se va completa prin selectarea unui nume  
dintr-o lista predefinită cu personalul din Direcția Juridică . 

 Domeniu – domeniul din care face parte decizia. Se va  completa prin selectarea unui 
domeniu dintr-o listă predefinită cu următoarele elemente : DEPLASĂRI, DELEGĂRI, 
ACHIZIȚII, DREPTUL MUNCII, ADMINISTRATIV, REGLEMENTARE, NUMEROTAȚIE, 
SPECTRU RADIO, RESURSE TEHNICE, LITIGII COMUNICAȚII, LITIGII INFRASTRUCTURĂ, 
SANCȚIUNI CONTRAVENȚIONALE, SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE, 
SUSPENDARE/RETRAGERE DREPTURI, ALTELE. 

 Obiect – se va completa în mod liber de utilizator cu obiectul deciziei 
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 Persoane avizate – persoanele la care se face referire în cuprinsul deciziei. Se 
completează în mod liber de utilizator iar pe măsura introducerii de caractere să fie asociată 
cu lista persoanelor din ANCOM (să aibă acces la lista contactelor din  clientul e-mail) . Daca 
secvența de caractere introduse nu poate fi asociată nici unui angajat ANCOM, acest câmp 
se completează liber de utilizator cu numele pe care il dorește acesta. În mod implicit, acest 
câmp are un singur rând, dar să se ofere posibilitatea utilizatorului să mai poată adauga și 
alte rânduri. 

 Destinatari – se completează cu persoanele cărora urmează a le fi transmisă decizia în 
format pdf (scanată). În mod implicit, aplicația afisează persoanele din cadrul instituției 
introduse la câmpul PERSOANE VIZATE, însă utilizatorul le poate elimina sau poate adauga 
alte persoane. Dacă niciuna dintre persoanele introduse la câmpul PERSOANE VIZATE nu 
este din cadrul instituției atunci se va afisa un singur rand, urmând ca utilizatorul să poată 
avea posibilitatea de adăugare de rânduri noi . Având acces la contactele clientului de mail, 
aplicația poate  utiliza adresele de corespondență din aceasta bază de date. 

 Modifică decizia/ Completează decizia/ Abrogă decizia – aceste câmpuri se 
completează de utilizator cu deciziile aflate în legatură cu decizia nouă. La accesarea acestor 
câmpuri se deschide un meniu pop-up de unde utilizatorul selecteaza anul deciziei si 
numarul acesteia (numarul este afisat in acest meniu fară dată; de ex. 112, 245, etc). După 
selectarea deciziei dorite, aceasta va fi afișată sub forma nr./data emiterii. Aceste câmpuri 
nu permit utilizatorilor să introduca alte date decât cele ale unor decizii deja introduse în 
aplicație. În cadrul fiecărui câmp pot fi selectate mai multe decizii. Daca decizia introdusă 
nu modifică/completează/abrogă alte decizii, utilizatorul este obligat sa selecteze optiunea 
”-” care indică faptul ca nici o decizie nu a fost afectată de prezenta. 

 Atașează decizia – prin accesarea acestei opțiuni se permite utilizatorului selectarea 
fișierului din calculator care conține imaginea scanată a deciziei (pdf). 

 Fișier – acest câmp nu se completează de utilizator, ci afișează calea fișierului selectat din 
calculator. 
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Fig.12 
După ce toate câmpurile anterior prezentate au fost completate, aplicația să îi ofere utilizatorului 
posibilitatea de a salva informația introdusă. Aplicația nu trebuie să permită utilizatorului să 
salveze informația dacă cel puțin următoarele câmpuri nu au fost completate: Număr decizie, 
Data, Titular, Domeniu, Obiect, Modifică decizia, Completează decizia, Abrogă decizia. 
Dupa salvarea informatiilor, aplicatia va afisa interfața FIȘA DECIZIE(Fig.13). 
În cadrul acestei interfețe FIȘA DECIZIE (Fig.13) se redau urmatoarele informații: 

 Numarul deciziei, Data și Obiectul – numărul atribuit deciziei în cauză, data 
emiterii acesteia și obiectul menționat de utilizator în cadrul campului intitulat ca atare. În 
cazul de față, pentru un aspect mai puțin încărcat al aplicației nu a mai fost individualizată 
ca atare si titulatura acestor câmpuri, fiind redată numai informația aferentă acestora, 
respectiv DECIZIA NR.126/25.03.2015 DEPLASARE BRUXELLES 03-06.04.2015. 

 Titular – utilizatorul care a redactat decizia 
 Domeniu – domeniul selectat de utilizator în sfera căruia se regăseste obiectul deciziei 
 Persoane vizate – persoanele la care se face referire in cuprinsul deciziei 
 Comunicată către – adresele de e-mail ale persoanelor introduse la câmpul 

DESTINATARI (către care s-a reușit transmiterea deciziei în format pdf). Dacă aplicația nu 
reușeste să comunice unuia dintre destinatari decizia acest lucru va fi semnalat de aplicație 
prin marcarea adresei respectivului destinatar cu o altă culoare. Aplicația trebuie să 
realizele 3 încercări de comunicare automate, la intervat de 1 minut. Dacă prin încercările 
ulterioare se reușește comunicarea, va fi înlăturat automat marcajul adresei de e-mail 
respective (aceasta va fi colorată ca celelalte). 

 Acțiuni – aici vor fi redate acțiunile pe care le-a generat decizia respectivă și, totodată, 
acțiunile pe care le-a suferit prin deciziile ulterioare acesteia. După introducerea unei 
decizii în aplicație vor fi redate informații numai în câmpurile 
MODIFICĂ/COMPLETEAZĂ/ABROGĂ. Însă, ulterior, pe măsură ce alte decizii sunt 
introduse în aplicație, decizii care afectează decizia anterioară, fișa primei decizii va fi 
actualizată, astfel încât să indice și acțiunile pe care le-a suferit prin deciziile ulterioare 
(MODIFICATĂ DE/COMPLETATĂ DE/ ABROGATĂ DE). 
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Fig.13 

În partea dreapta a ecranului utilizatorul are posibilitatea previzualizării primei pagini a fișierului 
încărcat în aplicație care conține imaginea scanată a deciziei respective. Prin accesarea imaginii 
afișate, aplicația va deschide documentul încărcat într-o fereastră separată (care să permită și 
imprimarea). 
Aplicația permite ștergerea deciziei, prin accesarea butonului/opțiunii ȘTERGE DECIZIE, respectiv 
modificarea datelor introduse în aplicație cu privire la decizia respectivă, prin accesarea 
butonului/opțiunii MODIFICĂ INFORMAȚII. 
În cazul accesarii butonului/opțiunii MODIFICĂ INFORMAȚII, aplicația va comuta la ecranul 
DECIZIE NOUĂ. Dupa comutare, în cadrul ecranului DECIZIE NOUĂ, în dreptul fiecărui câmp 
disponibil va apărea precompletată informația introdusă anterior. 
În cazul accesarii butonului/opțiunii ȘTERGE DECIZIE, aplicația va solicita o confirmare de 
ștergere, anterior executării comenzii. 
 
2.2.2 Descriere interfață CAUTĂ 
 
În interfața CAUTĂ (Fig.14) căutarea se va realiza după unul sau mai multe câmpuri specifice 
astfel : 

 Număr decizie – numărul atribuit de utilizator deciziei. 

 Dată – data emiterii deciziei identificată de utilizator. 

 Titular – utilizatorul care a redactat decizia în cauză. Aplicația va oferi utilizatorului 
posibilitatea să aleagă unul din numele identificate în lista predefinită. 

 Domeniu – domeniul din care face parte decizia. Aplicația va oferi utilizatorului 
posibilitatea să aleagă unul din domeniile identificate în lista predefinită. 

 Obiect – obiectul deciziei 

 Persoana vizată – persoanele la care se face referire în cuprinsul deciziei. 
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Fig.14 

 
Aplicația trebuie să poată realiza căutari și după informații parțiale introduse într-unul dintre 
câmpurile: NUMAR DOSAR, OBIECT, PERSOANA VIZATA. 
Aplicația trebuie să poată realiza și căutari încrucișate, după informațiile cuprinse în două sau mai 
multe câmpuri. 
În mod implicit, acest modul va afișa după câmpurile anterior menționate, în format tabelar, toate 
deciziile introduse în aplicație, în ordine invers cronologică. În tabel trebuie să se poată afișa 500 
de rânduri (cu opțiunea de derulare – minim 50 vizibile). Dacă numărul deciziilor introduse în 
aplicație este mai mare de 500, după tabel se va afișa opțiunea comutării la urmatoarea pagină 
(urmatoarele 500 de decizii). 
Pe măsură ce utilizatorul introduce informații în câmpurile disponibile, aplicația restrânge în mod 
automat lista deciziilor afișate la cele care respectă criteriile introduse de utilizator. 
 
2.2.3 Descriere interfață SITUAȚII 

 
Interfața SITUAȚII (Fig.15) conține 3 ecrane  unde  pot fi identificate  datele introduse în aplicație 
pentru generarea unor situații diverse astfel : 
 

 Criterii – modalitatea de identificare informațiile care urmează a fi cuprinse în situația 
generată (spre ex. după data emiterii deciziei, după domeniul din care face parte decizia 
etc) 

 Informații – identifică rubricile situației  care urmează a fi generate ( după ce aplicația 
limitează căutările în funcție de informațiile introduse în ecranul Criterii,  spre exemplu 
la 5 decizii, aceasta va genera o situație  care va afișa informațiile indicate în acest ecran 
despre cele 5 decizii identificate  ). 

 Format – identifică formatul în care urmează a fi generate situația (excel, word-forma 
tabelară, pdf). 
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Fig.15 

 
 
 
2.2.3.1  Descriere ecran Criterii (Fig.16) 
 
   În acest ecran (Fig.16) utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea de a identifica acele informații 
în funcție de care aplicația va genera situația dorită după cum urmează: 

 Număr decizie – numărul de ordine atribuit de utilizator deciziei. Câmpul se completeaza 
liber de catre utilizator. 

 Decizii emise – acest câmp vizează datele atribuite de utilizator deciziilor (data emiterii 
deciziilor). Să aibă acces la un calendar de unde va fi selectată data de început și  de sfarșit. 

 Titular –  se selectează de către utilizator una sau mai multe opțiuni. Dacă se selectează 
mai multe opțiuni, rezultatele căutarii vor avea în vedere acele decizii la care una dintre 
optiunile selectate este valabila (spre ex., daca se bifează NICOLETA BRANISTE si INGA 
POPOVICI, rezultatele cautarii vor viza toate deciziile la care una dintre cele doua persoane 
este trecuta ca titular) 

 Domeniu – se selectează de către utilizator una sau mai multe opțiuni. Dacă se selectează 
mai multe opțiuni, rezultatele căutarii vor avea în vedere acele decizii la care una dintre 
opțiunile selectate este valabilă. 

 Obiect – se completează în mod liber de către utilizator (aplicația va căuta după 
succesiunea de caractere introdusă de utilizator în cadrul acestui câmp) 

 Persoana vizată – se completează în mod liber de utilizator. Pe măsură ce se 
completează acest câmp se deschide o listă cu persoanele din cadrul instituției care au în 
componența numelui caracterele inserate de utilizator. Dacă secvența de caractere 
introduse nu poate fi asociată nici unui angajat ANCOM, aplicația va căuta după această 
succesiune de caractere. 
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 Au fost – utilizatorul poate selecta una sau mai multe dintre cele 3 opțiuni 
(MODIFICATE/COMPLETATE/ABROGATE). Aplicația va identifica acele decizii care au fost 
modificate/completate sau abrogate (în funcție de selecția utilizatorului) alte decizii 
introduse în aplicație (acestea sunt deciziile care au completate câmpurile MODIFICĂ 
DECIZIA/ COMPLETEAZĂ DECIZIA/ ABROGĂ DECIZIA cu ocazia introducerii în aplicație a 
altor decizii) 

 Au determinat – utilizatorul poate selecta una sau mai multe dintre cele 3 opțiuni 
(MODIFICAREA/COMPLETAREA/ABROGAREA). Aplicația va identifica acele decizii prin 
intermediul cărora au fost modificate/completate sau abrogate  (în funcție de selecția 
utilizatorului) alte decizii introduse în aplicație (acestea sunt deciziile care au completate 
câmpurile MODIFICĂ DECIZIA/ COMPLETEAZĂ DECIZIA/ ABROGĂ DECIZIA cu ocazia 
introducerii în aplicație a acestora). 
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Fig.16 

În cazul în care utilizatorul înțelege să selecteze opțiuni din cadrul mai multor câmpuri, acest 
aspect determină o limitare a căutarii realizate de aplicație (aplicația realizează o căutare 
încrucișată în acest caz). Dacă sunt selectate mai multe opțiuni, deciziile care constituie rezultatul 
căutării trebuie să îndeplinească fiecare, deopotrivă, criteriile din cadrul tuturor câmpurilor 
marcate de utilizator (spre ex., dacă la câmpul TITULAR se selectează o persoană, iar la câmpul 
AU FOST se selectează opțiunea ABROGATE, atunci aplicația va identifica toate deciziile abrogate 
al căror titular este persoana respectivă. Dacă la câmpul TITULAR se selectează două persoane, 
iar la câmpul AU FOST se selectează opțiunea ABROGATE, atunci aplicația va identifica toate 
deciziile abrogate al căror titular este una dintre persoanele selectate). 
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2.2.3.2  Descriere ecran Format (Fig.17) 
 

 
Fig.17 

 
3. ARHITECTURA APLICAŢIEI 

 

Aplicaţia va avea o arhitectură deschisă, asigurând compatibilitatea cu platforma 
hardware/software existentă în cadrul ANCOM şi va respecta standardele existente pentru 
formatele datelor şi ale interfeţelor de programare. Aplicaţia va îndeplini următoarele cerinţe: 

 să aibă o arhitectură web-oriented; 

 să asigure accesul prin interfaţa web în mod securizat; 

 să nu fie dependentă de un singur navigator web, ci să permită folosirea sa din cel 
puţin 3 navigatoare web având producători diferiţi, (de ex. minimum Mozilla Firefox, 
Google Chrome şi Microsoft Internet Explorer); 

 să fie compatibilă cel puțin cu sistemul de operare Windows 8.1/64 biți; 

 aplicația va trebui să permită autentificarea cu credențialele din Active Directory  2012 
R2 implementat în ANCOM; 

 stabilirea drepturilor de acces ale utilizatorilor la modulele la care i s-a stabilit dreptul 
de lucru se va realiza printr-un modul separat, de administrare. Accesul la acest modul 
va fi alocat doar grupului de administratori al aplicaţiei; 

 să conţină o procedură de salvare şi restaurare a bazei de date şi a aplicaţiei care va 
fi inclusă în modulul de administrare a aplicaţiei; 
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4. SPECIFICAŢII TEHNICE  

 

ANCOM are implementată o soluţie integrată de infrastructură hardware şi software, 
bazată pe servere fizice cu arhitectură Intel x64 şi Vmware versiunea 5.5, prin care s-a realizat 
virtualizarea serverelor operaţionale din cadrul sistemului informatic al instituţiei. 

Pentru instalarea şi implementarea aplicaţiei solicitate (cu platformele aferente), din 
infrastructura de virtualizare prezentată se pot pune la dispoziție următoarele resurse, pentru o 
mașină virtuală de tip server: 

 Resurse de procesare: maximum 2 procesoare virtuale (vCPU) 

 Resurse de memorie: maximum 8 GB RAM 

 Resurse stocare pe SAN: maximum 100 GB 

 Resurse rețea: 1xGigabit network 

 Acces la o instanţă Microsoft SQL 2014 în cadrul SGBD ANCOM 

 

5. CERINŢE DE LICENŢIERE 

 

 În cazul în care soluţia tehnică propusă presupune utilizarea unor platforme ce necesită 
licenţiere sau suport, acestea vor face obiectul ofertei şi contravaloarea lor va fi inclusă în preţul 
global al aplicaţiei oferite. Toate licenţele trebuie să fie NON-OEM. Toate licenţele software incluse 
în ofertă trebuie să confere dreptul de utilizare perpetuă, irevocabilă şi nelimitată în timp a 
produselor corespunzătoare. Suportul pentru platformele software ofertate vor fi cele acordate 
pe canalul oficial al producătorului şi vor fi asigurate cel puţin pentru toată perioada de garanție 
a aplicatiei solicitate.  Platformele software ofertate trebuie să fie cele mai recente versiuni la 
producător în momentul ofertării. În cazul în care licențierea este per user numarul să fie de 25.  

6. SERVICII SOLICITATE: 

 

- Instalarea aplicaţiei la sediul central al achizitorului - cu livrarea procedurii de instalare 
pe fiecare componentă, astfel încât, la nevoie, să poată fi reinstalat în alt context de 
către achizitor; 

- Configurare în conformitate cu cerințele de funcționalitate specificate - cu livrarea către 
achizitor a unui document cu configurările necesar a fi făcute la instalarea pe o altă 
maşină; 

- Testarea funcționalităților solicitate şi a capabilităţilor aplicației (test de stres, test de 
performanţă etc.); 

- Instruirea, în Bucuresti, a personalului achizitorului care va fi implicat în administrarea 
şi exploatarea curentă a aplicatiei, cu privire la aceste activitați specifice, respectiv: 

o utilizatori : minim 10 persoane, cel puțin cate 2 zile/om; 
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o personal IT – administratori aplicaţie: minim 2 persoane, cel puţin câte 2 zile 
/om 

- Suport tehnic și mentenanță pe toată durata implementării şi garanţiei. 

 

7. LIVRABILE 

Ofertantul va furniza achizitorului: 

o specificaţiile detaliate ale aplicaţiei; 

o licenţele/suportul pentru eventuale platforme/softuri utilizate de la terţi şi toată 
documentaţia aferentă.  

o lista completă a scenariilor de test (test case) aferente functionalităţilor livrate; 

o manualul de administrare redactat în limba română; 

o manualul de utilizare redactat în limba română; 

o documentaţia tehnică specifică aplicaţiei software dezvoltate, redactată în limba româna 
şi cuprinzând cel puţin descrierea următoarelor elemente: 

 arhitectura soluţiei; 

 componentele şi interfeţele soluţiei; 

 structura de directoare; 

 modelul bazei de date; 

 tabelele; 

 diagrama de legături - relaţii între tabele şi semnificaţia informaţiei stocate în aceste 
tabele. 

o documentaţia tehnică a platformelor comerciale incluse în soluţie, redactată în limba 
română sau engleză; 

o documentaţia procedurii de instalare și configurare pentru fiecare componentă a soluției 
oferite; 

o documentaţia procedurii de salvare şi restaurare a bazei de date şi a aplicatiei. 

8. CONDIŢII DE GARANŢIE 

Pentru aplicaţia dezvoltată și implementată, perioada de garanţie acordată este de cel 
puţin 12 luni şi curge de la data semnării fară obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a aplicației 
software. Pe toată perioada de garanţie, prestatorul are obligaţia de a asigura, fără costuri pentru 
ANCOM, următoarele: 

o soluţionarea erorilor de funcţionalitate ale sistemului (bug-uri, neconformităţi etc.) 
şi semnalarea acestora, dacă e cazul, către producătorii platformelor utilizate în 
soluţie; 

o corectarea datelor alterate din cauza acestora; 
o mentenanța și suportul tehnic, inclusiv livrarea și instalarea de update-uri şi /sau 

upgrade-uri. 
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În perioada de garanţie prestatorul este obligat ca în termen de cel mult o zi lucrătoare 

de la data solicitării Achizitorului (data deschiderii unui tichet de eroare) să comunice cauza care 
a determinat apariţia incidentului şi să asigure fie corecţia aplicaţiei, fie o modalitate de lucru 
recomandată (workaround) până la momentul aplicării corecţiei de software, pentru a se limita 
efectele negative şi a aduce aplicația în parametrii normali de funcţionare. Între momentul 
prezentării modalităţii de lucru recomandate şi momentul aplicării corecţiei de software nu pot 
trece mai mult de 5 zile calendaristice. 

 
Prestatorul are obligaţia de a livra codul sursă al aplicaţiei software dezvoltate la 

terminarea relaţiilor contractuale cu ANCOM. 
 
 

9. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII 

 Termenul de realizare a aplicației, de implementare, configurare, testare și 
punere în funcțiune a acesteia, inclusiv de instruire a personalului ANCOM, nu trebuie 
să fie mai mare de 100 (unasută) zile calendaristice de la data semnării contractului 
de către ambele părţi; 

 Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie a aplicației 
software, prin care se constată că aplicația software împreună cu toate livrabilele și serviciile 
prestate sunt în conformitate cu caracteristicile tehnice și funcționale solicitate, este semnat fără 
obiecţiuni până la expirarea termenului asumat. 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% 
din valoarea contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare 
a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din 
obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia 
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 

Locul de  implementare, configurare, testare a aplicației, inclusiv de instruire a 
personalului: sediul ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3 Bucureşti. 
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Anexa la Caietul de sarcini 

 

INSTANTA 
SUPREMA INDICATIV CURTI DE APEL 

SUBORDONATE INDICATIV2 TRIBUNALE 
SUBORDONATE INDICATIV3 JUDECATORII SUBORDONATE INDICATIV4 

INALTA CURTE 
DE CASATIE SI 
JUSTITIE 

1 CURTEA DE 
APEL ALBA IULIA 

57 TRIBUNALUL 
ALBA 

107 JUDECATORIA AIUD 175 
JUDECATORIA ALBA IULIA 176 
JUDECATORIA BLAJ 191 
JUDECATORIA CAMPENI 203 
JUDECATORIA SEBES 298 

TRIBUNALUL 
HUNEDOARA 

97 JUDECATORIA BRAD 195 
JUDECATORIA DEVA 221 
JUDECATORIA HATEG 240 
JUDECATORIA HUNEDOARA 243 
JUDECATORIA ORASTIE 272 
JUDECATORIA PETROSANI 278 

TRIBUNALUL 
SIBIU 

85 JUDECATORIA AGNITA 174 
JUDECATORIA MEDIAS 257 
JUDECATORIA SALISTE 294 
JUDECATORIA SIBIU 306 
JUDECATORIA AVRIG 787 

CURTEA DE 
APEL BACAU 

32 TRIBUNALUL 
BACAU 

110 JUDECATORIA BACAU 180 
JUDECATORIA BUHUSI 199 
JUDECATORIA MOINESTI 260 
JUDECATORIA ONESTI 270 
JUDECATORIA PODUL TURCULUI 829 

TRIBUNALUL 
NEAMT 

103 JUDECATORIA BICAZ 188 
JUDECATORIA PIATRA NEAMT 279 
JUDECATORIA ROMAN 291 
JUDECATORIA TARGU NEAMT 321 

64 62 JUDECATORIA BRASOV 197 
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CURTEA DE 
APEL BRASOV 

TRIBUNALUL 
BRASOV 

JUDECATORIA FAGARAS 226 
JUDECATORIA RUPEA 293 
JUDECATORIA ZARNESTI 338 

TRIBUNALUL 
COVASNA 

119 
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI 

248 

JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE 305 
JUDECATORIA TARGU SECUIESC 322 

CURTEA DE 
APEL 
BUCURESTI 

  TRIBUNALUL 
BUCURESTI 

3 JUDECATORIA SECTORULUI 1 299 
JUDECATORIA SECTORULUI 2 300 
JUDECATORIA SECTORULUI 3 301 
JUDECATORIA SECTORULUI 4 4 
JUDECATORIA SECTORULUI 5 302 
JUDECATORIA SECTORULUI 6 303 

TRIBUNALUL 
CALARASI 

116 JUDECATORIA CALARASI 202 
JUDECATORIA LEHLIU-GARA 249 
JUDECATORIA OLTENITA 269 

TRIBUNALUL 
IALOMITA 

98 JUDECATORIA FETESTI 229 
JUDECATORIA SLOBOZIA 312 
JUDECATORIA URZICENI 330 

TRIBUNALUL 
GIURGIU 

122 JUDECATORIA BOLINTIN VALE 192 
JUDECATORIA GIURGIU 236 

TRIBUNALUL 
ILFOV 

93 JUDECATORIA BUFTEA 94 
JUDECATORIA CORNETU 1748 

TRIBUNALUL 
TELEORMAN 

87 JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE 292 
JUDECATORIA TURNU MAGURELE 329 
JUDECATORIA VIDELE 335 
JUDECATORIA ZIMNICEA 339 
JUDECATORIA ALEXANDRIA 740 

CURTEA DE 
APEL CLUJ 

33 TRIBUNALUL 
BISTRITA 
NASAUD 

112 JUDECATORIA BECLEAN 186 
JUDECATORIA BISTRITA 190 
JUDECATORIA NASAUD 265 
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TRIBUNALUL 
SPECIALIZAT 
CLUJ 

1285 
  

TRIBUNALUL 
CLUJ 

117 JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA 211 
JUDECATORIA DEJ 219 
JUDECATORIA GHERLA 235 
JUDECATORIA HUEDIN 242 
JUDECATORIA TURDA 328 

TRIBUNALUL 
MARAMURES 

100 JUDECATORIA BAIA MARE 182 
JUDECATORIA DRAGOMIRESTI 224 
JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI 307 
JUDECATORIA TARGU LAPUS 319 
JUDECATORIA VISEU DE SUS 336 

TRIBUNALUL 
SALAJ 

84 JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI 309 
JUDECATORIA ZALAU 337 
JUDECATORIA JIBOU 1752 

CURTEA DE 
APEL 
CONSTANTA 

36 TRIBUNALUL 
CONSTANTA 

118 JUDECATORIA CONSTANTA 212 
JUDECATORIA MANGALIA 254 
JUDECATORIA MEDGIDIA 256 
JUDECATORIA HARSOVA 842 

TRIBUNALUL 
TULCEA 

88 JUDECATORIA BABADAG 179 
JUDECATORIA MACIN 253 
JUDECATORIA TULCEA 327 

CURTEA DE 
APEL CRAIOVA 

54 TRIBUNALUL 
DOLJ 

63 JUDECATORIA BAILESTI 183 
JUDECATORIA CALAFAT 201 
JUDECATORIA CRAIOVA 215 
JUDECATORIA FILIASI 230 
JUDECATORIA SEGARCEA 304 

TRIBUNALUL 
GORJ 

95 JUDECATORIA MOTRU 263 
JUDECATORIA NOVACI 267 
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI 317 
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JUDECATORIA TARGU JIU 318 
TRIBUNALUL 
MEHEDINTI 

101 JUDECATORIA BAIA DE ARAMA 181 
JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN 225 
JUDECATORIA ORSOVA 274 
JUDECATORIA STREHAIA 313 
JUDECATORIA VANJU MARE 332 

TRIBUNALUL 
OLT 

104 JUDECATORIA BALS 184 
JUDECATORIA CARACAL 207 
JUDECATORIA CORABIA 213 
JUDECATORIA SLATINA 311 

CURTEA DE 
APEL GALATI 

44 TRIBUNALUL 
BRAILA 

113 JUDECATORIA BRAILA 196 
JUDECATORIA FAUREI 228 
JUDECATORIA INSURATEI 247 

TRIBUNALUL 
GALATI 

121 JUDECATORIA GALATI 233 
JUDECATORIA TARGU BUJOR 316 
JUDECATORIA TECUCI 324 
JUDECATORIA LIESTI 838 

TRIBUNALUL 
VRANCEA 

91 JUDECATORIA ADJUD 173 
JUDECATORIA FOCSANI 231 
JUDECATORIA PANCIU 275 

CURTEA DE 
APEL IASI 

45 TRIBUNALUL IASI 99 JUDECATORIA PASCANI 866 
JUDECATORIA HARLAU 239 
JUDECATORIA IASI 245 
JUDECATORIA RADUCANENI 286 

TRIBUNALUL 
VASLUI 

89 JUDECATORIA BARLAD 189 
JUDECATORIA HUSI 244 
JUDECATORIA VASLUI 333 

CURTEA DE 
APEL ORADEA 

35 TRIBUNALUL 
BIHOR 

111 JUDECATORIA ALESD 177 
JUDECATORIA BEIUS 187 
JUDECATORIA MARGHITA 255 
JUDECATORIA ORADEA 271 
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JUDECATORIA SALONTA 833 
TRIBUNALUL 
SATU MARE 

83 JUDECATORIA CAREI 218 
JUDECATORIA NEGRESTI-OAS 266 
JUDECATORIA SATU-MARE 296 

CURTEA DE 
APEL PITESTI 

46 TRIBUNALUL 
SPECIALIZAT 
ARGES 

1259 
  

TRIBUNALUL 
ARGES 

109 JUDECATORIA CAMPULUNG 205 
JUDECATORIA COSTESTI 214 
JUDECATORIA CURTEA DE ARGES 216 
JUDECATORIA PITESTI 280 
JUDECATORIA TOPOLOVENI 828 

TRIBUNALUL 
VALCEA 

90 JUDECATORIA BALCESTI 185 
JUDECATORIA BREZOI 198 
JUDECATORIA DRAGASANI 223 
JUDECATORIA HOREZU 241 
JUDECATORIA RAMNICU VALCEA 288 

CURTEA DE 
APEL PLOIESTI 

42 TRIBUNALUL 
BUZAU 

114 JUDECATORIA BUZAU 200 
JUDECATORIA PATARLAGELE 277 
JUDECATORIA POGOANELE 282 
JUDECATORIA RAMNICU SARAT 287 

TRIBUNALUL 
PRAHOVA 

105 JUDECATORIA CAMPINA 204 
JUDECATORIA MIZIL 259 
JUDECATORIA PLOIESTI 281 
JUDECATORIA SINAIA 310 
JUDECATORIA VALENII DE MUNTE 331 

TRIBUNALUL 
DAMBOVITA 

120 JUDECATORIA GAESTI 232 
JUDECATORIA MORENI 262 
JUDECATORIA PUCIOASA 283 
JUDECATORIA RACARI 284 
JUDECATORIA TARGOVISTE 315 
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CURTEA DE 
APEL SUCEAVA 

39 TRIBUNALUL 
BOTOSANI 

40 JUDECATORIA BOTOSANI 193 
JUDECATORIA DARABANI 217 
JUDECATORIA DOROHOI 222 
JUDECATORIA SAVENI 297 

TRIBUNALUL 
SUCEAVA 

86 JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC 206 
JUDECATORIA FALTICENI 227 
JUDECATORIA GURA HUMORULUI 237 
JUDECATORIA RADAUTI 285 
JUDECATORIA SUCEAVA 317 
JUDECATORIA VATRA DORNEI 334 

CURTEA DE 
APEL TARGU 
MURES 

43 TRIBUNALUL 
HARGHITA 

96 JUDECATORIA GHEORGHENI 234 
JUDECATORIA MIERCUREA CIUC 258 
JUDECATORIA ODORHEIU SECUIESC 268 
JUDECATORIA TOPLITA 326 

TRIBUNALUL 
SPECIALIZAT 
MURES 

1371 
  

TRIBUNALUL 
MURES 

102 JUDECATORIA LUDUS 251 
JUDECATORIA REGHIN 289 
JUDECATORIA SIGHISOARA 308 
JUDECATORIA TARGU MURES 320 
JUDECATORIA TARNAVENI 323 

CURTEA DE 
APEL 
TIMISOARA 

59 TRIBUNALUL 
ARAD 

108 JUDECATORIA CHISINEU CRIS 210 
JUDECATORIA GURA HONT 238 
JUDECATORIA INEU 246 
JUDECATORIA LIPOVA 250 
JUDECATORIA ARAD 55 

TRIBUNALUL 
CARAS SEVERIN 

115 JUDECATORIA CARANSEBES 208 
JUDECATORIA MOLDOVA-NOUA 261 
JUDECATORIA ORAVITA 273 
JUDECATORIA RESITA 290 
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TRIBUNALUL 
TIMIS 

30 JUDECATORIA FAGET 832 
JUDECATORIA DETA 220 
JUDECATORIA LUGOJ 252 
JUDECATORIA SAMNICOLAUL MARE 295 
JUDECATORIA TIMISOARA 325 
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Anexa nr.2                              

                 OFERTANT, 
 _____________________         

      (denumirea/numele)  

FIŞĂ DE DATE 
PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE  

 
CERINŢE MINIME OBLIGATORII PRECIZĂRILE OFERTANTULUI 
1. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: Îl constituie dezvoltarea, implementarea şi punerea în funcţiune a unei 
aplicaţii software realizata pe baza specificatiilor descrise in prezentul caiet de sarcini, inclusiv instruirea personalului 
ANCOM  pentru utilizarea aplicaţiei. Aplicatia va contine  2 module, dupa cum urmeaza: un modul prin intermediul 
caruia sa se administreaze cu usurinta deciziile interne elaborate  in cadrul organizatiei si un modul prin intermediul 
caruia sa se gestioneze actiunile in justitie in care este implicat ANCOM (cod CPV: 72212000-4 Servicii de programare 
de software de aplicaţie). 

2. FUNCȚIONALITĂȚI ALE APLICAȚIEI 

Aplicația trebuie să conțină 2 module și să ofere posibilitatea de a 
alege modulul dorit: 
DOSARE INSTANȚĂ prin intermediul căruia se gestioneză 
acțiunile în justiție în care este implicat ANCOM. 
DECIZII PREȘEDINTE ANCOM prin intermediul căruia se 
administrează cu ușurința deciziile interne elaborate (Fig. 1 din 
Caietul de sarcini). 
Din pagina principală se selectează modulul aplicației care 
prezintă interes pentru utilizator sau se poate proceda la 
terminarea sesiunii curente caz în care delogarea acestuia se va 
realiza automat de către aplicație. 
Aplicația trebuie să fie capabilă să facă scroll în situția în care 
informația disponibilă depașește cadrul monitorului. 

 

2.1 Descrierea funcționalității modul DOSARE INSTANȚĂ 
Pagina principală a acestui modul (Fig.2 din Caietul de sarcini)  
trebuie să conțină următoarele interfețe : INTRODUCERE 
DOSAR, EVIDENȚA DOSARE, CAUTARE DOSAR, SITUAȚII. 
Utilizatorul să aibă posibilitatea sa revină la ecranul anterior, 
respectiv la pagina de pornire (unde sunt identificate cele doua 
module ale aplicației). 
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2.1.1 Descriere interfață INTRODUCERE DOSAR 
Interfața Introducere dosar  (Fig.3 din Caietul de sarcini) va 
trebui să conțină următoarele câmpuri : 

 Nr.crt - numărul de ordine atribuit de aplicație. Acest 
număr se atribuie automat de aplicație, în ordine 
cronologică. Utilizatorul nu poate modifica acest număr. 
Dacă un dosar este șters, iar după numărul atribuit 
respectivului dosar au fost alocate alte numere, dosarele 
ulterioare nu vor suferi o renumerotare (respectivul 
număr va ramâne nealocat). Totodată, numerele rămase 
nealocate ca urmare a ștergerii unor dosare nu vor fi 
realocate altor dosare care se vor înregistra în aplicație. 
Dacă dosarul șters are atribuit ultimul număr de dosar de 
către aplicație, atunci acest număr va fi alocat următorului 
dosar care se va înregistra. Acest număr de ordine alocat 
trebuie să fie asociat cu data sistemului la momentul 
introducerii dosarului  în vederea emiterii de rapoarte cu 
dosare înregistrate în aplicație între ziua x și ziua y . 

 Titular Dosar - consilierul care administrează dosarul în 
cauză. Acest câmp se va completa prin selectarea unui 
nume dintr-o lista predefinită cu numele consilierilor. 

 Parte - acest câmp se va completa în mod liber de 
utilizator cu numele persoanei care se judecă în 
contradictoriu cu ANCOM. În mod implicit acest câmp are 
un singur rând. În situația în care sunt mai multe părți, 
prin accesarea opțiunii, utilizatorul are posibilitatea să mai 
adauge un rând unde poate completa numele unei alte 
persoane (aplicația trebuie să ofere posibilitatea adăugării 
a cel puțin 9 rânduri). 

 Materie – materia din care face parte obiectul dosarului. 
Acest câmp se va completa prin selectarea unei materii 
dintr-o listă predefinită cu următoarele elemente : 
DECIZII DE REGLEMENTARE; DECIZII DE LITIGIU; 
OBLIGAȚII DE PLATĂ CĂTRE ANCOM; SANCȚIONARE 
CONTRAVENȚIONALĂ/ADMINISTRATIVĂ; LITIGII DE 
MUNCĂ; INSOLVENȚĂ; ALTE LITIGII. 

 Obiect – obiectul dosarului. Acest câmp se va completa 
în mod liber de utilizator  

 Valoare patrimonială – acest câmp se va completa în 
mod liber de utilizator cu suma aferentă dosarului (în 
cazul în care obiectul acestuia este evaluabil in bani). În 
cazul în care obiectul nu este evaluabil în bani se pune o 
linie. 

 Soluționat definitiv – DA sau NU această opțiune se 
utilizează prin bifarea uneia dintre cele doua opțiuni. În 
mod implicit (la momentul la care se deschide acest 
modul pentru introducerea datelor cu privire la un dosar) 
este bifată opțiunea NU. 

 Stadiu procesual - există 4  astfel de tipuri : STADIU 
PROCESUAL - FOND; STADIU PROCESUAL - APEL; 
STADIU PROCESUAL - RECURS și STAGIU PROCESUAL - 
CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE. În mod implicit, când se 
accesează interfața, doar tipul de STADIU PROCESUL – 
FOND afișează elementele din componența sa (acesta 
figurând ca ACTIV), celelalte tipuri fiind afișate în modul 
INACTIV. Prin accesarea opțiunii inactiv din dreptul 
fiecărui tip de stadiu  vor fi  afișate elementele aferente 
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acestui tip (mențiunea INACTIV fiind modificată în 
mențiunea ACTIV). Prin accesarea opțiunii ACTIV din 
dreptul fiecărui tip de stadiu  acesta va ascunde 
elementele aferente (mențiunea ACTIV fiind modificată în 
mențiunea INACTIV). Tipul de stadiu nu poate fi trecut în 
mod INACTIV dacă cel puțin unul dintre elementele din 
componența sa este completat. 
 
Informațiile care apar afișate în cadrul celor 4 tipuri de 
stadiu procesual prin accesarea opțiunii ACTIV sunt :  

 Calitate ANCOM – calitatea în care este chemată 
ANCOM în instanță în cadrul dosarului respectiv și poate 
fi selectată dintr-o lista predefinită după cum urmează :    

- Pentru STADIU PROCESUAL- FOND lista predefinită 
va avea opțiunile  : RECLAMANT,PÂRÂT; 

- Pentru STADIU PROCESUAL – APEL lista predefinita 
va avea opțiunile: APELANT,INTIMAT; 

- Pentru STADIU PROCESUAL – RECURS lista 
predefinită va avea opțiunile : 
RECURENT,INTIMAT; 

- Pentru STADIU PROCESUAL – CĂI DE ATAC 
EXTRAORDINARE lista predefintă va avea opțiunile 
: REVIZUENT, CONTESTATOR, INTIMAT R, 
INTIMAT C; 

 Număr dosar – numărul atribuit de instanța sesizată. 
Informația completată aici va avea 4 spații disponibile 
separate prin „ / ” astfel  : 

             - primul spațiu să permită cel puțin 5 caractere 
numerice 
             - al doilea spațiu să permită numai caractere 

numerice dintr-o  listă          predefinită de opțiuni. 
Pe măsură ce utilizatorul introduce caractere, lista 
se reduce la cele care au in compoziție caracterele 
deja introduse. Lista de opțiuni predefinite 
reprezintă o înșiruire de caractere numerice 
aferente fiecărei instanțe (sunt cele notate în 
dreptul fiecărei instanțe din lista anexata).  

             - al treilea spațiu se completează alegând anul din 
meniul pop-up    predefinit (prima opțiune afișată 
este anul curent) 

             - al patrulea spațiu se completează cu caractere 
alfanumerice sau semne. 

 
În cazul tipurilor : STADIU PROCESUAL – APEL și STADIU 
PROCESUAL – RECURS, în mod implicit, va apare  
informația deja completată  pentru tipul  STADIU 
PROCESUAL – FOND și care poate fi apoi moficată de 
utilizator. 

 Portal instanța – se introduce adresa URL a portalului 
instanței unde este localizat dosarul (astfel încât, să poată 
fi accesată cu ușurință de utilizator).  

 Instanța – instanța de judecată investită cu soluționarea 
cauzei în stadiul procesual respectiv. Această informație 
are o listă predefinita de opțiuni după cum urmează: 

                             
- Pentru STADIU PROCESUAL – FOND  apare 

precompletat cu instanța căreia îi  corespunde 
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indicativul introdus de utilizator în cadrul celui de-al 
doilea spațiu aferent din Număr dosar dar cu 
posibilitatea de modificare de către utilizator. 

          - Pentru STADIU PROCESUAL – APEL apare precompletat 
cu instanța imediat superioara celei înscrise la Instanță 
dar din cadrul tipului STADIU PROCESUAL – FOND cu 
posibilitatea de modificare de către utilizator.  

- Pentru STADIU PROCESUAL – RECURS apare 
precompletat cu instanța imediat superioara celei înscrise 
la Instanță din cadrul tipului STADIU PROCESUAL – APEL, 
respectiv STADIU PROCESUAL – FOND dacă STADIU 
PROCESUAL – APEL este INACTIV cu posibilitatea de 
modificare de către utilizator. 

         - Pentru STADIU PROCESUAL – CĂI DE ATAC 
EXTRAORDINARE  apare precompletat cu aceeași 
instanță care a fost introdusă la  tipul  de stadiu anterior 
ce este in modul ACTIV 

 
 Termene – termenele de judecată acordate de instanță. 

Utilizatorului să i se oferă acces la un calendar de unde 
urmează a selecta data corespunzătoare termenului. În 
mod implicit această informație apare pe un singur rând. 
În situația în care sunt mai multe termene, să ofere 
posibilitatea de adăugare unui rând nou pentru  adăugare 
de termen de judecată. 

 Observații – se completează liber de utilizator (se 
permite utilizarea oricărui fel de caracter sau semn). 

 Soluție – soluția pronunțata de instanță în fiecare stadiu 
procesual. Acest sub-camp are trei spatii: 

1. Primul spațiu se completează liber de utilizator 
(se permite utilizarea oricărui fel de caracter 
sau semn) 

2. Al doilea spațiu are înscris înaintea sa 
sintagma ”HOTARAREA NR.” și se 
completează de utilizator în mod liber 

3. Al treilea spațiu are înscris înaintea sa 
sintagma ”DIN” și să ofere utilizatorului acces  
la un calendar pentru selectarea datei. 

 Orientare soluție – utilizatorul să aibă posibilitatea sa 
aleagă între două opțiuni: FAVORABILĂ sau 
NEFAVORABILĂ. Acest tip de informație devine activ doar 
după ce Soluție a fost completat. 

 
 
După ce toate câmpurile de mai sus au fost completate, aplicația 
trebuie să ofere posibilitatea utilizatorului de salvare a acestora 
după care se trece în interfața FIȘA DOSAR (Fig.4 din Caietul de 
sarcini) .  
În cazul când Titular dosar  și Parte  nu au fost completate iar 
unul din tipurile de stadiu procesual nu este setat ca ACTIV și 
completate informațiile Calitate ANCOM, Număr dosar și 
Instanță  din componența lor aplicația să nu permită 
posibilitatatea de salvare a informațiilor introduse. 
 
În interfața FIȘA DOSAR (Fig.4 din Caietul de sarcini) vor apărea 
următoarele informații: 

  Dosar Nr. – numărul de ordine atribuit de aplicație 
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Titularul Dosarului  – consilierul care administrează dosarul în 
cauză (în cazul de față, pentru un aspect mai puțin încărcat al 
aplicației nu a mai fost individualizată ca atare și titulatura 
acestui câmp, fiind redată numai informația aferentă acestuia) 
Obiect – obiectul dosarului 
Materie – materia din care face parte obiectul dosarului 
Valoare patrimonială –în cazul dosarelor al căror obiect este 
evaluabil în bani se va indica suma aferentă 
Stadiul procesual  – acesta nu este un câmp customizabil, ci 
este prezentată sub forma unui cap de tabel. Cuprinde patru 
rubrici: FOND, APEL, RECURS, CAI DE ATAC EXTRAORDINARE 
Calitate ANCOM – poziția procesuală pe care instituția o are în 
cadrul dosarului respectiv, în raport de stadiul procesual în care 
acesta se afla 
Numar dosar – numărul atribuit de instanță în cadrul fiecărui 
stadiu procesual 
Instanță – instanța de judecată care se pronunță asupra 
acțiunii formulate în diverse stadii procesuale 
Termene – termenele acordate în cadrul dosarului în fiecare 
stadiu procesual 
Observații – observațiile inserate de titularul dosarului 
Soluție – hotărârea pronunțată de instanță în fiecare stadiu 
procesual 
Orientare soluție  – modul în care este privită soluția din 
perspectiva intereselor ANCOM 
 
Aplicația trebuie să afișeze în interfața FIȘĂ DOSAR mențiunea 
SOLUȚIONAT DEFINITIV  în cazul în care  titularul dosarului a 
introdus această informație în aplicație. În cazul în care titularul 
a bifat optiunea "NU" cu privire la soluționarea definitivă a 
dosarului, mențiunea SOLUTIONAT DEFINITIV nu va fi afisată 
(și nici altă mențiune de aceeași natură). 
Interfața FIȘA DOSAR (Fig.4 din Caietul de sarcini) trebuie să 
conțină următoarele opțiuni : 

- ștergere dosar unde aplicația va solicita o confirmare de 
ștergere anterior executării comenzii 

    - modificare dosar unde va fi afișată interfața 
INTRODUCERE DOSAR (Fig.3 din Caietul de sarcini) iar 
informațiile afișate aici vor fi cele completate anterior. 

   -  întoarcere la pagina anterioara 
   -  pagina de pornire de selectare a modulului de către 
utilizator 
 
2.1.2 Descriere interfață EVIDENȚĂ DOSARE 
 
În cadrul interfeței EVIDENȚĂ DOSARE (Fig.5 din Caietul de 
sarcini) să fie afișate sub forma unui tabel următoarele 
informații: 
 
  Nr.crt – număr de ordine atribuit de aplicație 
  Număr dosar – număr atribuit de instanță la care este stabilit 

ultimul termen de    judecată 
Instanță – instanța la care este stabilit ultimul termen de 

judecată (dacă dosarul se află ,spre ex.,în faza apelului, având 
următorul termen de judecată stabilit pentru acest stadiu 
procesual, instanța afișată în această rubrică o să fie instanța 
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de apel, nu instanța de fond unde a fost inițial înregistrat 
dosarul) 

Parte – persoana/ele care se judecă în contradictoriu cu ANCOM 
Termen – următorul termen de judecată stabilit pentru dosarul 

respectiv. În acest tabel vor fi afișate doar dosarele care au 
stabilit un termen de judecată concomitent sau ulterior zilei 
curente. Dosarele care nu au stabilit încă un termen de 
judecată, care au fost soluționate definitiv ori cele pentru care 
ultimul termen de judecată introdus este anterior datei curente 
nu vor fi afișate în acest tabel. 

Obiect – obiectul dosarului 
Titular dosar – consilierul care administrează dosarul în cauză  
Fișă dosar – link către fișa dosarului   
Portal instanță – link către pagina (http) a dosarului aflat pe 

portalul instanței (fie www.scj.ro  în cazul Înaltei Curți de 
Casație sau Justiție, fie www.portaljust.ro în cazul celorlalte 
instanțe) 

 Informațiile din cuprinsul tabelului (Fig.5 din Caietul de sarcini) 
sunt preluate din fișele de dosar. 

n În mod implicit, când se accesează interfața evidența dosare, 
informațiile din tabelul de mai sus sunt ordonate după criteriul 
Termen, în ordine cronologică. 
 
2.1.3 Descriere interfață CĂUTARE DOSAR 
 
Cautarea dosarelor din interfața CĂUTARE DOSAR (Fig.6 din 
Caietul de sarcini) se va face după următoarele elemente : 
Nr.crt – număr de ordine atribuit de aplicație 
Număr dosar – numărul atribuit de instanță la care a fost 
înregistrat inițial dosarul (spre exemplu, chiar dacă dosarul se 
află în faza apelului sau a recursului, acest criteriu va declansa 
cautarea in campul unde este introdus numarul dosarului atribuit 
de instanta de fond) 
Instanța – instanța la care a fost inițial înregistrat dosarul. Pe 
măsură ce se completează parte din denumirea instanței să se 
afișeze lista cu instanțele care corespund ca denumire  (spre ex., 
daca utilizatorul a tastat TRIBUNALUL BU, atunci lista predefinită 
care se va derula va cuprinde numai TRIBUNALUL BUCURESTI si 
TRIBUNALUL BUZAU, intre care utilizatorul va fi nevoit sa 
selecteze) 
 Parte  – persoana/ele care se judeca in contradictoriu cu 
ANCOM 
Obiect – obiectul dosarului  
Materie – materia din care face parte obiectul dosarului. 
Completarea presupune, de fapt, alegerea unui element dintr-o 
lista predefinită : decizii de litigiu, litigii de muncă, insolvență, 
etc. (care se deschide în momentul în care cursorul se află pe 
elementul  respectiv). 
Termen – oricare dintre termenele introduse în cadrul fișei 
dosarului (indiferent dacă data introdusa în cadrul acestui câmp 
este asociată unui termen de la instanța de fond, apel, recurs, 
etc). Practic, utilizatorul poate vedea, cât timp inițiază o căutare 
după acest câmp, toate dosarele care au avut termen în ziua 
respectivă (indiferent de stadiul procesual). 
Titular dosar – consilierul care administrează dosarul in cauză 
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Aplicația trebuie să poată realiza căutări și după informații 
parțiale introduse într-unul dintre câmpurile: NUMAR DOSAR, 
PARTE, OBIECT, TITULAR DOSAR 
Aplicația trebuie să poată realiza și căutări încrucișate, după 
informațiile cuprinse in două sau mai multe câmpuri 
După finalizarea căutării, rezultatele vor fi afișate în tabelul de 
pe aceeași pagină. 
 
2.1.4 Descriere interfață SITUAȚII 
 
Din această interfață (Fig.7 din Caietul de sarcini) se pot genera 
diverse rapoarte cu privire la informațiile introduse în aplicație. 
Interfața are în componență 3 interfețe cu ajutorul cărora se pot 
genera astfel de rapoarte : 
CRITERII – identifică informațiile care urmează a fi cuprinse în 
situația generată (ex. după data introducerii dosarului în 
aplicație, după modalitatea de soluționare a dosarului, după 
titularul dosarului, etc) 
INFORMAȚII – identifică rubricile situației care urmează a fi 
generate  
FORMAT – formatul în care urmează a fi generată situația 
(excle,word-formă tabelară,pdf) 
 
 
    2.1.4.1 Descriere interfață CRITERII 
  
În cadrul interfeței CRITERII (Fig.8 din Caietul de sarcini), 
utilizatorul identifică acele câmpuri în raport de care aplicația va 
căuta în baza de date pentru a genera situația dorită astfel : 
Dosare înregistrate – acest câmp vizează datele referitoare la 
momentul când un anumit dosar a fost înregistrat în aplicație. Se 
completează prin selectarea unei date de început și a uneia de 
sfârșit din meniu pop-up conținând calendarul 
Nr.crt – numărul de înregistrare al dosarelor atribuit de 
aplicație. Câmpul se completează liber de către utilizator. Daca 
cifra care închide intervalul este una mai mare decât cea 
atribuita ultimului dosar înregistrat, aplicația va corecta acest 
lucru, iar în cadrul cifrei care închide intervalul nu va afișa cifra 
introdusă de utilizator, ci cea aferentă ultimului dosar înregistrat. 
Titular dosar – se selectează de către utilizator una sau mai 
multe opțiuni. Dacă se selectează mai multe opțiuni, rezultatele 
căutarii vor avea în vedere acele dosare la care una dintre 
opțiunile selectate este valabilă (spre ex., daca se bifeaza 
NICOLETA BRANISTE si INGA POPOVICI, rezultatele căutarii vor 
viza toate dosarele în care una dintre cele doua persoane este 
trecută ca titular) 
Parte – se completează în mod liber de către utilizator 
Materie  – se selectează de către utilizator una sau mai multe 
opțiuni. Dacă se selectează mai multe opțiuni, rezultatele căutării 
vor avea în vedere acele dosare la care una dintre opțiunile 
selectate este valabilă 
Obiect – se completează în mod liber de către utilizator 
Stadiu procesual activ – se selectează de către utilizator una 
sau mai multe opțiuni. Dacă se selectează mai multe opțiuni, 
rezultatele căutării vor avea în vedere acele dosare la care cel 
puțin una dintre opțiunile selectate este valabilă 
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Soluționat definitiv – se poate selecta una dintre cele doua 
opțiuni sau niciuna 
Calitate ANCOM – se selectează una sau mai multe dintre 
opțiunile disponibile (se poate selecta doar câte o singura 
opțiune în cadrul fiecărui stadiu procesual). Selectarea mai 
multor opțiuni limitează căutarea realizată de aplicație (aplicația 
realizează o căutare încrucișată în acest caz). Dacă sunt 
selectate mai multe opțiuni, dosarele care constituie rezultatul 
căutării trebuie sa îndeplinească fiecare, deopotrivă, toate 
criteriile selectate din cadrul acestui câmp. 
Număr dosar – acest câmp vizează anul de înregistrare al 
dosarelor pe rolul instanței de fond (căutarea se realizează doar 
în sub-câmpul NUMAR DOSAR din cadrul câmpului STADIU 
PROCESUAL – FOND). Se completează prin selectarea unui an 
de început și a unui an de sfârșit dintr-o lista pop-up 
Instanța – se completează liber de utilizator (dacă se 
completează doar ”trib” căutarea va viza toate dosarele care au 
fost pe rolul unui tribunal, indiferent care anume, într-unul dintre 
stadiile procesuale FOND/APEL/RECURS/CAI DE ATAC 
EXTRAORDINARE) 
Termen – acest câmp vizează termenele introduse pentru 
dosare în oricare dintre stadiile procesuale s-au aflat acestea. Se 
completează prin selectarea unei date de început și a uneia de 
sfârșit din meniu pop-up conținând calendarul. Este suficient ca 
un singur termen acordat într-un stadiu procesual să se 
regăsească în intervalul stabilit de utilizator pentru ca dosarul 
respectiv să facă parte din rezultatele căutării 
Soluție – acest câmp vizează soluțiile introduse pentru dosare 
în oricare dintre stadiile procesuale s-au aflat acestea. Se 
completează prin selectarea unei date de început și a uneia de 
sfârșit din meniu pop-up conținând calendarul. Este suficient ca 
o singură soluție pronunțată într-un stadiu procesual să se 
regăsească în intervalul stabilit de utilizator pentru ca dosarul 
respectiv să facă parte din rezultatele căutării 
Orientare soluție  – se selectează una sau mai multe dintre 
opțiunile disponibile (se poate selecta doar câte o singură 
opțiune în cadrul fiecărui stadiu procesual). Dacă se selectează 
mai multe opțiuni, rezultatele căutării vor avea în vedere acele 
dosare la care una dintre opțiunile selectate este valabilă. 
În cazul în care utilizatorul înțelege să selecteze opțiuni din cadrul 
mai multor câmpuri, acest aspect determină o limitare a căutarii 
realizate de aplicație (aplicația realizează o căutare încrucișată în 
acest caz). Dacă sunt selectate mai multe opțiuni, dosarele care 
constituie rezultatul căutarii trebuie să îndeplinească fiecare, 
deopotrivă, criteriile din cadrul tuturor câmpurilor marcate de 
utilizator (spre ex., daca la campul TITULAR se selectează o 
persoană, iar la campul SOLUȚIONAT DEFINITIV se selectează 
opțiunea DA, atunci aplicația va identifica toate dosarele 
soluționate definitiv al căror titular este persoana respectivă. Dacă 
la câmpul TITULAR se selectează două persoane, iar la câmpul 
SOLUȚIONAT DEFINITIV se selectează opțiunea DA, atunci 
aplicația va identifica toate dosarele soluționate definitiv al căror 
titular este una dintre persoanele selectate). 

2.1.4.2  Descriere interfață INFORMAȚII 
În cadrul interfeței INFORMATII (Fig.9 din Caietul de sarcini), 
utilizatorul selectează acele câmpuri (aferente fiecărui dosar care 



 45 / 54 
 

urmează a fi identificat dupa opțiunea CRITERII) pe care le 
dorește a fi redate în cadrul situației pe care o generează aplicația. 
Astfel, situația generată va avea drept "capete de tabel" câmpurile 
selectate de utilizator in cadrul aceste interfețe 
Câmpurile pe care le poate selecta utilizatorul sunt: NR. CRT.; 
TITULAR DOSAR; PARTE; MATERIE; OBIECT; VALOARE 
PATRIMONIALĂ; SOLUȚIONAT DEFINITIV; CALITATE ANCOM 
FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; NUMAR 
DOSAR FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; 
INSTANȚĂ FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; 
TERMENE FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; 
SOLUȚIE FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC EXTRAORDINARE; 
ORIENTARE SOLUȚIE FOND/APEL/RECURS/CĂI DE ATAC 
EXTRAORDINARE. 
2.1.4.3  Descriere ecran FORMAT  
(conform Fig. 10 din Caietul de sarcini) 
 
2.2  Descriere funcționalități modul DECIZII 
PREȘEDINTE ANCOM 
 
Pagina principală a acestui modul (Fig.11 din Caietul de sarcini)  
trebuie să conțină următoarele interfețe : DECIZIE NOUĂ, 
CAUTĂ, SITUAȚII. 
Utilizatorul să aibă posibilitatea sa revină la ecranul anterior, 
respectiv la pagina de pornire (unde sunt identificate cele două 
module ale aplicației) 
                   
2.2.1 Descriere interfață DECIZIE NOUĂ 
 
Interfața Decizie nouă  (Fig.12 din Caietul de sarcini) va trebui 
să conțină următoarele elemente : 
 
 Număr decizie – numărul de ordine din registrul de decizii. 

Se completează în mod liber de utilizator. 
 Data – data emiterii deciziei. Utilizatorului  să i se ofere 

acces la un calendar de unde urmează a selecta data 
corespunzătoare. 

 Titular – angajatul din cadrul Direcției Juridice. Se va 
completa prin selectarea unui nume  dintr-o lista predefinită 
cu personalul din Direcția Juridică . 

 Domeniu – domeniul din care face parte decizia. Se va  
completa prin selectarea unui domeniu dintr-o listă 
predefinită cu următoarele elemente : DEPLASĂRI, 
DELEGĂRI, ACHIZIȚII, DREPTUL MUNCII, 
ADMINISTRATIV, REGLEMENTARE, NUMEROTAȚIE, 
SPECTRU RADIO, RESURSE TEHNICE, LITIGII 
COMUNICAȚII, LITIGII INFRASTRUCTURĂ, SANCȚIUNI 
CONTRAVENȚIONALE, SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE, 
SUSPENDARE/RETRAGERE DREPTURI, ALTELE. 

 Obiect – se va completa în mod liber de utilizator cu 
obiectul deciziei 

 Persoane avizate – persoanele la care se face referire în 
cuprinsul deciziei. Se completează în mod liber de utilizator 
iar pe măsura introducerii de caractere să fie asociată cu 
lista persoanelor din ANCOM (să aibă acces la lista 
contactelor din  clientul e-mail) . Daca secvența de 
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caractere introduse nu poate fi asociată nici unui angajat 
ANCOM, acest câmp se completează liber de utilizator cu 
numele pe care il dorește acesta. În mod implicit, acest 
câmp are un singur rând, dar să se ofere posibilitatea 
utilizatorului să mai poată adauga și alte rânduri. 

 Destinatari – se completează cu persoanele cărora 
urmează a le fi transmisă decizia în format pdf (scanată). În 
mod implicit, aplicația afisează persoanele din cadrul 
instituției introduse la câmpul PERSOANE VIZATE, însă 
utilizatorul le poate elimina sau poate adauga alte persoane. 
Dacă niciuna dintre persoanele introduse la câmpul 
PERSOANE VIZATE nu este din cadrul instituției atunci se 
va afisa un singur rand, urmând ca utilizatorul să poată avea 
posibilitatea de adăugare de rânduri noi . Având acces la 
contactele clientului de mail, aplicația poate  utiliza adresele 
de corespondență din aceasta bază de date. 

 Modifică decizia/ Completează decizia/ Abrogă 
decizia – aceste câmpuri se completează de utilizator cu 
deciziile aflate în legatură cu decizia nouă. La accesarea 
acestor câmpuri se deschide un meniu pop-up de unde 
utilizatorul selecteaza anul deciziei si numarul acesteia 
(numarul este afisat in acest meniu fară dată; de ex. 112, 
245, etc). După selectarea deciziei dorite, aceasta va fi 
afișată sub forma nr./data emiterii. Aceste câmpuri nu 
permit utilizatorilor să introduca alte date decât cele ale 
unor decizii deja introduse în aplicație. În cadrul fiecărui 
câmp pot fi selectate mai multe decizii. Daca decizia 
introdusă nu modifică/completează/abrogă alte decizii, 
utilizatorul este obligat sa selecteze optiunea ”-” care indică 
faptul ca nici o decizie nu a fost afectată de prezenta. 

 Atașează decizia – prin accesarea acestei opțiuni se 
permite utilizatorului selectarea fișierului din calculator care 
conține imaginea scanată a deciziei (pdf). 

 Fișier – acest câmp nu se completează de utilizator, ci 
afișează calea fișierului selectat din calculator. 

După ce toate câmpurile anterior prezentate au fost completate, 
aplicația să îi ofere utilizatorului posibilitatea de a salva informația 
introdusă. Aplicația nu trebuie să permită utilizatorului să salveze 
informația dacă cel puțin următoarele câmpuri nu au fost 
completate: Număr decizie, Data, Titular, Domeniu, Obiect, 
Modifică decizia, Completează decizia, Abrogă decizia. 
Dupa salvarea informatiilor, aplicatia va afisa interfața FIȘA 
DECIZIE(Fig.13 din Caietul de sarcini). 
În cadrul acestei interfețe FIȘA DECIZIE (Fig.13 din Caietul de 
sarcini) se redau urmatoarele informații: 

 Numarul deciziei, Data și Obiectul – numărul atribuit 
deciziei în cauză, data emiterii acesteia și obiectul 
menționat de utilizator în cadrul campului intitulat ca 
atare. În cazul de față, pentru un aspect mai puțin 
încărcat al aplicației nu a mai fost individualizată ca atare 
si titulatura acestor câmpuri, fiind redată numai 
informația aferentă acestora, respectiv DECIZIA 
NR.126/25.03.2015 DEPLASARE BRUXELLES 03-
06.04.2015. 

 Titular – utilizatorul care a redactat decizia 
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 Domeniu – domeniul selectat de utilizator în sfera căruia 
se regăseste obiectul deciziei 

 Persoane vizate – persoanele la care se face referire in 
cuprinsul deciziei 

 Comunicată către – adresele de e-mail ale persoanelor 
introduse la câmpul DESTINATARI (către care s-a reușit 
transmiterea deciziei în format pdf). Dacă aplicația nu 
reușeste să comunice unuia dintre destinatari decizia 
acest lucru va fi semnalat de aplicație prin marcarea 
adresei respectivului destinatar cu o altă culoare. Aplicația 
trebuie să realizele 3 încercări de comunicare automate, 
la intervat de 1 minut. Dacă prin încercările ulterioare se 
reușește comunicarea, va fi înlăturat automat marcajul 
adresei de e-mail respective (aceasta va fi colorată ca 
celelalte). 

 Acțiuni – aici vor fi redate acțiunile pe care le-a generat 
decizia respectivă și, totodată, acțiunile pe care le-a 
suferit prin deciziile ulterioare acesteia. După 
introducerea unei decizii în aplicație vor fi redate 
informații numai în câmpurile 
MODIFICĂ/COMPLETEAZĂ/ABROGĂ. Însă, ulterior, pe 
măsură ce alte decizii sunt introduse în aplicație, decizii 
care afectează decizia anterioară, fișa primei decizii va fi 
actualizată, astfel încât să indice și acțiunile pe care le-a 
suferit prin deciziile ulterioare (MODIFICATĂ 
DE/COMPLETATĂ DE/ ABROGATĂ DE). 

În partea dreapta a ecranului utilizatorul are posibilitatea 
previzualizării primei pagini a fișierului încărcat în aplicație care 
conține imaginea scanată a deciziei respective. Prin accesarea 
imaginii afișate, aplicația va deschide documentul încărcat într-o 
fereastră separată (care să permită și imprimarea). 
Aplicația permite ștergerea deciziei, prin accesarea 
butonului/opțiunii ȘTERGE DECIZIE, respectiv modificarea datelor 
introduse în aplicație cu privire la decizia respectivă, prin 
accesarea butonului/opțiunii MODIFICĂ INFORMAȚII. 
În cazul accesarii butonului/opțiunii MODIFICĂ INFORMAȚII, 
aplicația va comuta la ecranul DECIZIE NOUĂ. Dupa comutare, în 
cadrul ecranului DECIZIE NOUĂ, în dreptul fiecărui câmp 
disponibil va apărea precompletată informația introdusă anterior. 
În cazul accesarii butonului/opțiunii ȘTERGE DECIZIE, aplicația va 
solicita o confirmare de ștergere, anterior executării comenzii. 
 
2.2.2 Descriere interfață CAUTĂ 
 
În interfața CAUTĂ (Fig.14 din Caietul de sarcini) căutarea se va 
realiza după unul sau mai multe câmpuri specifice astfel : 

 Număr decizie – numărul atribuit de utilizator deciziei. 
 Dată – data emiterii deciziei identificată de utilizator. 
 Titular – utilizatorul care a redactat decizia în cauză. 

Aplicația va oferi utilizatorului posibilitatea să aleagă unul 
din numele identificate în lista predefinită. 

 Domeniu – domeniul din care face parte decizia. 
Aplicația va oferi utilizatorului posibilitatea să aleagă unul 
din domeniile identificate în lista predefinită. 

 Obiect – obiectul deciziei 
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 Persoana vizată – persoanele la care se face referire în 
cuprinsul deciziei. 

Aplicația trebuie să poată realiza căutari și după informații parțiale 
introduse într-unul dintre câmpurile: NUMAR DOSAR, OBIECT, 
PERSOANA VIZATA. 
Aplicația trebuie să poată realiza și căutari încrucișate, după 
informațiile cuprinse în două sau mai multe câmpuri. 
În mod implicit, acest modul va afișa după câmpurile anterior 
menționate, în format tabelar, toate deciziile introduse în aplicație, 
în ordine invers cronologică. În tabel trebuie să se poată afișa 500 
de rânduri (cu opțiunea de derulare – minim 50 vizibile). Dacă 
numărul deciziilor introduse în aplicație este mai mare de 500, 
după tabel se va afișa opțiunea comutării la urmatoarea pagină 
(urmatoarele 500 de decizii). 
Pe măsură ce utilizatorul introduce informații în câmpurile 
disponibile, aplicația restrânge în mod automat lista deciziilor 
afișate la cele care respectă criteriile introduse de utilizator. 
 
2.2.3 Descriere interfață SITUAȚII 
 
Interfața SITUAȚII (Fig.15 din Caietul de sarcini) conține 3 ecrane  
unde  pot fi identificate  datele introduse în aplicație pentru 
generarea unor situații diverse astfel : 
 

 Criterii – modalitatea de identificare informațiile care 
urmează a fi cuprinse în situația generată (spre ex. după 
data emiterii deciziei, după domeniul din care face parte 
decizia etc) 

 Informații – identifică rubricile situației  care urmează a 
fi generate ( după ce aplicația limitează căutările în funcție 
de informațiile introduse în ecranul Criterii,  spre 
exemplu la 5 decizii, aceasta va genera o situație  care va 
afișa informațiile indicate în acest ecran despre cele 5 
decizii identificate  ). 

 Format – identifică formatul în care urmează a fi 
generate situația (excel, word-forma tabelară, pdf). 

 
2.2.3.1  Descriere ecran Criterii (Fig.16 din Caietul de 
sarcini) 
 
   În acest ecran (Fig.16 din Caietul de sarcini) utilizatorul trebuie 
să aibă posibilitatea de a identifica acele informații în funcție de 
care aplicația va genera situația dorită după cum urmează: 

 Număr decizie – numărul de ordine atribuit de utilizator 
deciziei. Câmpul se completeaza liber de catre utilizator. 

 Decizii emise – acest câmp vizează datele atribuite de 
utilizator deciziilor (data emiterii deciziilor). Să aibă acces 
la un calendar de unde va fi selectată data de început și  
de sfarșit . 

 Titular –  se selectează de către utilizator una sau mai 
multe opțiuni. Dacă se selectează mai multe opțiuni, 
rezultatele căutarii vor avea în vedere acele decizii la care 
una dintre optiunile selectate este valabila (spre ex., daca 
se bifează NICOLETA BRANISTE si INGA POPOVICI, 
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rezultatele cautarii vor viza toate deciziile la care una 
dintre cele doua persoane este trecuta ca titular) 

 Domeniu – se selectează de către utilizator una sau mai 
multe opțiuni. Dacă se selectează mai multe opțiuni, 
rezultatele căutarii vor avea în vedere acele decizii la care 
una dintre opțiunile selectate este valabilă. 

 Obiect – se completează în mod liber de către utilizator 
(aplicația va căuta după succesiunea de caractere 
introdusă de utilizator în cadrul acestui câmp) 

 Persoana vizată – se completează în mod liber de 
utilizator. Pe măsură ce se completează acest câmp se 
deschide o listă cu persoanele din cadrul instituției care 
au în componența numelui caracterele inserate de 
utilizator. Dacă secvența de caractere introduse nu poate 
fi asociată nici unui angajat ANCOM, aplicația va căuta 
după această succesiune de caractere. 

 Au fost – utilizatorul poate selecta una sau mai multe 
dintre cele 3 opțiuni 
(MODIFICATE/COMPLETATE/ABROGATE). Aplicația va 
identifica acele decizii care au fost modificate/completate 
sau abrogate (în funcție de selecția utilizatorului) alte 
decizii introduse în aplicație (acestea sunt deciziile care 
au completate câmpurile MODIFICĂ DECIZIA/ 
COMPLETEAZĂ DECIZIA/ ABROGĂ DECIZIA cu ocazia 
introducerii în aplicație a altor decizii) 

 Au determinat – utilizatorul poate selecta una sau mai 
multe dintre cele 3 opțiuni 
(MODIFICAREA/COMPLETAREA/ABROGAREA). Aplicația 
va identifica acele decizii prin intermediul cărora au fost 
modificate/completate sau abrogate  (în funcție de 
selecția utilizatorului) alte decizii introduse în aplicație 
(acestea sunt deciziile care au completate câmpurile 
MODIFICĂ DECIZIA/ COMPLETEAZĂ DECIZIA/ ABROGĂ 
DECIZIA cu ocazia introducerii în aplicație a acestora). 

 
În cazul în care utilizatorul înțelege să selecteze opțiuni din cadrul 
mai multor câmpuri, acest aspect determină o limitare a căutarii 
realizate de aplicație (aplicația realizează o căutare încrucișată în 
acest caz). Dacă sunt selectate mai multe opțiuni, deciziile care 
constituie rezultatul căutării trebuie să îndeplinească fiecare, 
deopotrivă, criteriile din cadrul tuturor câmpurilor marcate de 
utilizator (spre ex., dacă la câmpul TITULAR se selectează o 
persoană, iar la câmpul AU FOST se selectează opțiunea 
ABROGATE, atunci aplicația va identifica toate deciziile abrogate 
al căror titular este persoana respectivă. Dacă la câmpul TITULAR 
se selectează două persoane, iar la câmpul AU FOST se selectează 
opțiunea ABROGATE, atunci aplicația va identifica toate deciziile 
abrogate al căror titular este una dintre persoanele selectate) 
2.2.3.2  Descriere ecran Format (în conformitate cu Fig.17 
din Caietul de sarcini) 
 

3. ARHITECTURA APLICAŢIEI 

Aplicaţia va avea o arhitectură deschisă, asigurând 
compatibilitatea cu platforma hardware/software existentă în 
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cadrul ANCOM şi va respecta standardele existente pentru 
formatele datelor şi ale interfeţelor de programare. Aplicaţia va 
îndeplini următoarele cerinţe: 

 să aibă o arhitectură web-oriented; 

 să asigure accesul prin interfaţa web în mod 
securizat; 

 să nu fie dependentă de un singur navigator web, ci 
să permită folosirea sa din cel puţin 3 navigatoare 
web având producători diferiţi, (de ex. minimum 
Mozilla Firefox, Google Chrome şi Microsoft Internet 
Explorer); 

 să fie compatibilă cel puțin cu sistemul de operare 
Windows 8.1/64 biți; 

 aplicația va trebui să permită autentificarea cu 
credențialele din Active Directory  2012 R2 
implementat în ANCOM; 

 stabilirea drepturilor de acces ale utilizatorilor la 
modulele la care i s-a stabilit dreptul de lucru se va 
realiza printr-un modul separat, de administrare. 
Accesul la acest modul va fi alocat doar grupului de 
administratori al aplicaţiei; 

 să conţină o procedură de salvare şi restaurare a 
bazei de date şi a aplicaţiei care va fi inclusă în 
modulul de administrare a aplicaţiei; 
 

4. SPECIFICAŢII TEHNICE  

ANCOM are implementată o soluţie integrată de 
infrastructură hardware şi software, bazată pe servere fizice cu 
arhitectură Intel x64 şi Vmware versiunea 5.5, prin care s-a 
realizat virtualizarea serverelor operaţionale din cadrul sistemului 
informatic al instituţiei. 

Pentru instalarea şi implementarea aplicaţiei solicitate (cu 
platformele aferente), din infrastructura de virtualizare prezentată 
se pot pune la dispoziție următoarele resurse, pentru o mașină 
virtuală de tip server: 

 Resurse de procesare: maximum 2 procesoare 
virtuale (vCPU) 

 Resurse de memorie: maximum 8 GB RAM 

 Resurse stocare pe SAN: maximum 100 GB 

 Resurse rețea: 1xGigabit network 

 Acces la o instanţă Microsoft SQL 2014 în cadrul 
SGBD ANCOM 
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5. CERINŢE DE LICENŢIERE 

 În cazul în care soluţia tehnică propusă presupune utilizarea 
unor platforme ce necesită licenţiere sau suport, acestea vor face 
obiectul ofertei şi contravaloarea lor va fi inclusă în preţul global 
al aplicaţiei oferite. Toate licenţele trebuie să fie NON-OEM. Toate 
licenţele software incluse în ofertă trebuie să confere dreptul de 
utilizare perpetuă, irevocabilă şi nelimitată în timp a produselor 
corespunzătoare. Suportul pentru platformele software ofertate 
vor fi cele acordate pe canalul oficial al producătorului şi vor fi 
asigurate cel puţin pentru toată perioada de garanție a aplicatiei 
solicitate.  Platformele software ofertate trebuie să fie cele mai 
recente versiuni la producător în momentul ofertării. În cazul în 
care licențierea este per user numarul să fie de 25.  

6. SERVICII SOLICITATE: 

- Instalarea aplicaţiei la sediul central al achizitorului - 
cu livrarea procedurii de instalare pe fiecare 
componentă, astfel încât, la nevoie, să poată fi 
reinstalat în alt context de către achizitor; 

- Configurare în conformitate cu cerințele de 
funcționalitate specificate - cu livrarea către achizitor 
a unui document cu configurările necesar a fi făcute 
la instalarea pe o altă maşină; 

- Testarea funcționalităților solicitate şi a capabilităţilor 
aplicației (test de stres, test de performanţă etc.); 

- Instruirea, în Bucuresti, a personalului achizitorului 
care va fi implicat în administrarea şi exploatarea 
curentă a aplicatiei, cu privire la aceste activitați 
specifice, respectiv: 

o utilizatori : minim 10 persoane, cel puțin cate 
2 zile/om; 

o personal IT – administratori aplicaţie: minim 
2 persoane, cel puţin câte 2 zile /om 

- Suport tehnic și mentenanță pe toată durata 
implementării şi garanţiei. 

7. LIVRABILE 

Ofertantul va furniza achizitorului: 

o specificaţiile detaliate ale aplicaţiei; 

o licenţele/suportul pentru eventuale platforme/softuri 
utilizate de la terţi şi toată documentaţia aferentă.  

o lista completă a scenariilor de test (test case) aferente 
functionalităţilor livrate; 

o manualul de administrare redactat în limba română; 
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o manualul de utilizare redactat în limba română; 

o documentaţia tehnică specifică aplicaţiei software 
dezvoltate, redactată în limba româna şi cuprinzând cel 
puţin descrierea următoarelor elemente: 

 arhitectura soluţiei; 

 componentele şi interfeţele soluţiei; 

 structura de directoare; 

 modelul bazei de date; 

 tabelele; 

 diagrama de legături - relaţii între tabele şi 
semnificaţia informaţiei stocate în aceste tabele. 

o documentaţia tehnică a platformelor comerciale incluse 
în soluţie, redactată în limba română sau engleză; 

o documentaţia procedurii de instalare și configurare 
pentru fiecare componentă a soluției oferite; 

o documentaţia procedurii de salvare şi restaurare a bazei 
de date şi a aplicatiei. 

8. CONDIŢII DE GARANŢIE 

Pentru aplicaţia dezvoltată și implementată, perioada de 
garanţie acordată este de cel puţin 12 luni şi curge de la data 
semnării fară obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie a aplicației 
software. Pe toată perioada de garanţie, prestatorul are obligaţia 
de a asigura, fără costuri pentru ANCOM, următoarele: 

o soluţionarea erorilor de funcţionalitate ale 
sistemului (bug-uri, neconformităţi etc.) şi 
semnalarea acestora, dacă e cazul, către 
producătorii platformelor utilizate în soluţie; 

o corectarea datelor alterate din cauza acestora; 
o mentenanța și suportul tehnic, inclusiv livrarea și 

instalarea de update-uri şi /sau upgrade-uri. 
 

În perioada de garanţie prestatorul este obligat ca în 
termen de cel mult o zi lucrătoare de la data solicitării Achizitorului 
(data deschiderii unui tichet de eroare) să comunice cauza care a 
determinat apariţia incidentului şi să asigure fie corecţia aplicaţiei, 
fie o modalitate de lucru recomandată (workaround) până la 
momentul aplicării corecţiei de software, pentru a se limita 
efectele negative şi a aduce aplicația în parametrii normali de 
funcţionare. Între momentul prezentării modalităţii de lucru 
recomandate şi momentul aplicării corecţiei de software nu pot 
trece mai mult de 5 zile calendaristice. 

 
Prestatorul are obligaţia de a livra codul sursă al aplicaţiei 

software dezvoltate la terminarea relaţiilor contractuale cu 
ANCOM. 

 
9. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII 
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 Termenul de realizare a aplicației, de implementare, 
configurare, testare și punere în funcțiune a acesteia, 
inclusiv de instruire a personalului ANCOM, nu trebuie să fie 
mai mare de 100 (unasută) zile calendaristice de la data semnării 
contractului de către ambele părţi; 

 Termenul se consideră respectat în măsura în care 
procesul-verbal de recepţie a aplicației software, prin care se 
constată că aplicația software împreună cu toate livrabilele și 
serviciile prestate sunt în conformitate cu caracteristicile tehnice 
și funcționale solicitate, este semnat fără obiecţiuni până la 
expirarea termenului asumat. 

Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora 
penalităţi de întârziere de 0,15% din valoarea contractului, fără 
TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare 
a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi 
reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio 
formalitate prealabilă de punere în întârziere.   

În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse 
din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 
10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM. 

 

Locul de  implementare, configurare, testare a 
aplicației, inclusiv de instruire a personalului: sediul 
ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3 Bucureşti. 

 
 
 
 
 
Data completării: ________________. 

 
OFERTANT, 

______________________ 

(semnătura autorizată)    
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Anexa nr. 3 
 

 
             

               OFERTANT, 
    __________________ 
      (denumirea/numele) 

 
 
 
 

DECLARAŢIE  
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate  
cerinţele/condiţiile precizate în solicitarea de ofertă.  

 
 

Subsemnatul(a)_______________________________, reprezentant lega/împuternicit al 
________________________________________, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului 
economic), în calitate de ofertant la achiziţia de servicii de dezvoltare, implementare și punere în 
funcțiune a unei aplicații software pentru gestionarea deciziilor interne și a acțiunilor în justiție (cod 
CPV: 72212000-4), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a 
sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile 
precizate în solicitarea de oferte. 

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

  
 
   Data completării:______________. 
 
 
 
 

 
OFERTANT, 

_________________________ 
(semnătura autorizată ) 

 
 


