
Întrebarea 1: La punctul 4.1 din caietul de sarcini se mentioneaza ca programul 

trebuie să fie compatibil cu sistemele implementate de CJ Harghita. Vă rugăm sa precizati 

detalii despre sistemele pentru care trebuie asigurata compatibilitatea (format baze de 

date, limbaje de programare folosite, tipul software-ului – web-based sau instalat pe o 

mașina sub Windows, Linux sau iOS) etc.  

Răspuns:  

Programele pe care folosim, șI programul de registratură va trebui să comunice sunt 

următoare: 

 

Programul de contabilitate si gestiune 

Format baze de date: Microsoft SQL 2008R2 

Limbaj de programare: Visual Basic 

Tipul software: aplicație pe desktop 

Serverul de baze de date: Windows Server 2008 R2 

 

Programul corn și lapte 

Format baze de date: Microsoft SQL 2008R2 

Limbaj de programare: C# 

Tipul software: aplicație web-based 

Serverul: Windows Server 2016 

 

Programul task și management 

Format baze de date: MySQL 

Limbaj de programare: CMS Drupal 7 

Tipul software: aplicație web-based 

 

Programul investiții 

Format baze de date: MySQL 

Limbaj de programare: CMS Drupal 7 

Tipul software: aplicație web-based 

 

Întrebarea 2: Tot la punctul 4.1 din caietul de sarcini se mentioneaza ca programul 

trebuie sa asigure „folosirea unui modul de compatibilitate cu CMS-ul Drupal pentru 

compatibilitate cu sistemele deja existente în cadrul CJ Harghita și asigurarea 

interoperabilitatii cu aceste sisteme”. Nu înțelegem la ce se refera prima parte a afirmatiei și 

vă rugăm sa precizati dacă se dorește ca programul de registratura să fie dezvoltat pe CMS-

ul Drupal, sau dacă sistemele existente ale institutiei sunt dezvoltate pe Drupal.  



Răspuns:  

Programul de registratură va trebui să fie scris într-un limbaj open source. Unele 

sisteme folosite de instituție sunt scrise în CMS Drupal, aplicația cu care va trebui să 

comunice cât mai bine este Programul Task, care este scris în CMS Drupal, modulul de 

compatibilitate a fost cerut pentru situația în care programul de registratură nu va fi în 

Drupal. 

Întrebarea 3: Tot la punctul 4.1 din caietul de sarcini se mentioneaza ca programul 

trebuie sa asigure transferabilitatea fiecarui document din care rezulta o sarcina către 

sistemul de task al institutiei și sa genereze automat o sarcina în sistemul de task al 

consiliului. Vă rugăm sa oferiti detalii tehnice despre sistemul de task al institutiei (format 

baze de date, limbaje de programare folosite, tipul software-ului – web-based sau instalat pe 

o mașina sub Windows, Linux sau iOS) etc. 

Răspuns:  

Sistemul de task este scris în CMS Drupal 7, folosește bază de date tip MySQL, și este o 

aplicație web-based. 


