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Propuneri referitor la crearea platformei de comunicare 

pentru membrii Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare 

și Comisiilor Regionale Sectoriale (CRD/CRS) 

 
 

 

 

 

 

Implemented by 

In cooperation with MLPS Project is co-financed by 
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Platforma de comunicare pentru membrii 

Consiliului Regional de Dezvoltare  

1. Conceptul platformei de comunicare pentru membrii 

CRD 

2. Compartimentele platformei de comunicare 

3. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile viitorului 

sistem 

29/10/2018 

Implemented by 
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1. Conceptul platformei de comunicare 

29/10/2018 

Implemented by 

• Destinația viitorului sistem informatic 

• Obiectivele viitorului sistem informatic 

• Sarcinile viitorului sistem informatic 

• Avantajele și beneficiile sistemului pentru 

membrii CRD 
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1.Conceptul platformei de comunicare 
Destinația viitorului sistem informatic 

 

29/10/2018 

Implemented by 

• Destinația primordială a sistemului informatic este asigurarea actorilor 

care participă la ședințele Consiliului Regional pentru Dezvoltare cu un 

instrument de comunicare care permite gestiunea ședințelor de lucru, 

gestiunea materialelor informative sub formă de bibliotecă, gestiunea 

agendei și comentarea documentelor anexate în cadrul ședinței. 

• Informarea membrilor înregistrați cu ajutorul modulului de comunicare, 

ce permite transmiterea membrilor din cadrul comisiilor mesaje 

direcționate.  

• Membrii comisiilor vor avea o interfață publică WEB care va permite 

accesul și vizualizarea informației pe panoul de bord unde vor fi 

distribuite notificări despre ședințele viitoare și cele din istoric. Vor 

putea accesa ultimele materiale și documente anexate, comenta 

documentele aferente ședințelor. Pentru fiecare ședință, membrul va 

avea posibilitatea de a adăuga comentarii la materialele ședinței.  
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1.Conceptul platformei de comunicare 
Obiectivele viitorului sistem informatic 

printre obiectivele majore ale soluției informatice elaborate s-ar putea menționa 

29/10/2018 

Implemented by 

• proiectarea și implementarea instrumentelor moderne de comunicare 

pentru Membrii comisiilor și anume distribuirea eficientă a informațiilor 

despre ședințe și materialele aferente acestora; 

• asigurarea posibilității de lucru în rețea, pentru exploatarea eficientă a 

resurselor comune; 

• creșterea vitezei de circulație a informației, reducerea duratei reacție a 

membrilor comisiilor la materialele ședințelor de lucru; 

• asigurarea unui mediu eficient de interacțiune între membrii comisiilor 

prin intermediul modulului de întrebări-răspunsuri și comentarii; 

• Stocarea de către sistem a datelor despre comisii, ședințe și membri, 

biblioteca materiale informative pe categorii, întrebări răspunsuri, 

gestiunea comentariilor, mesajele de informare și buletinele 

informative; 

• controlul activității membrilor autorizați; 
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1. Conceptul platformei de comunicare 
Sarcinile viitorului sistem informatic 

29/10/2018 

Implemented by 

• Implementarea sistemului informatic al Platformei de comunicare în 

cadrul CRD va permite automatizarea activităţii membrilor care 

participă în procesul de dezbateri în cadrul comisiilor şi va genera o 

listă de beneficii ce țin de luarea deciziilor pentru anumite domenii 

abordate. 

• Creșterea eficienței şi transparenței activităţii membrilor din cadrul CRD 

care participă în procesul de dezbateri pentru numite domenii de 

importanță regională; 

• Asigurarea schimbului electronic de date  

• Reducerea costurilor legate de informarea membrilor prin metodele 

clasice și anume transmiterea informaţiei pe suport material tradiţional 

(hîrtie)  
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1. Conceptul platformei de comunicare 
Sarcinile viitorului sistem informatic 

29/10/2018 

Implemented by 

• Gestiunea eficientă a registrelor aferente ședințelor CRD, agendei și 

proceselor verbale; 

• Gestiunea materialelor informative; 

• Gestiunea întrebărilor și a răspunsurilor parvenite de la membri; 

• Gestiunea comentariilor pentru toate tipurile de documente; 

• Gestiunea membrilor; 

• Gestiunea clasificatoarelor; 

• Gestiunea modulului de notificări, mesaje și buletine informative; 

• Gestiunea panoului informativ pentru membru 
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1.Conceptul platformei de comunicare 
Avantajele și beneficiile sistemului 

29/10/2018 

Implemented by 

• Avantajul principal al Platformei comune constă în faptul că, în 

perspectivă, fiecare membru CRD va putea, prin intermediul unei 

interfeţe WEB, să se informeze referitor la domeniul de activitate în 

cadrul comisiilor, accesul la materiale informative și să valorifice baza 

de cunoștințe oferită prin intermediul compartimentului întrebări 

răspunsuri. 

• Ca avantaj se poate de menționat claritate și facilitate în urmărirea 

informațiilor, Instrument de lucru eficient la distanță 

• Siguranța păstrării informațiilor, Găsirea rapidă a datelor, Optimizare și 

automatizare 

• Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va monitoriza 

activitatea membrilor CRD 

• Crearea unei resurse de documentare pe domenii cu impact regional 
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3. Compartimentele platformei de comunicare 
Obiecte informaționale ale sistemului informatic 

 

 

 

29/10/2018 

Implemented by 

Ședința, Comisie, Membru,  

Fișiere  

(materiale atașate la ședință, agenda, decizii, procesul verbal). 

Comentarii. 

Ședințe Membru 

Comisii 

Grupa (CRD,etc.) 

Materiale (biblioteca) 

Întrebări Răspunsuri 

Comentarii 

Modul notificări email 
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3. Compartimentele platformei de comunicare 
Obiecte informaționale ale sistemului informatic 

 

 

 

29/10/2018 

Implemented by 

ȘEDINȚĂ  
Numărul ședinței; 

Data ședinței; 

Denumirea; 

Comisia în care are loc ședința; 

Conținutul textual; 

Statutul ședinței (în lucru, publică); 

Numărul membrilor prezenți; 

Numărul membrilor absenți nemotivat; 

Notă la membrii absenți nemotivat; 

Numărul membrilor absenți motivat; 

Notă la membrii absenți motivat; 

Fișiere atașate 

Comentarii la fișiere 

Comisie 
Denumire 

Grup 

Membrii 

comisiilor 
Nume persoană; 

Prenume persoană; 

Gen persoană; 

Functia; 

Adresa; 

Telefon de contact; 

Email; 

Comisiile din care face 

parte 

------- 

Login de acces; 

Parolă de acces; 

Stare cont 

activ/dezactivat; 

Rolul utilizatorului 

Întrebări-

Răspunsuri 
Denumire 

Categoria 

Data intrebare 

Statut intrebare 

Raspuns intrebare 

Membru Raspuns 

Data raspuns 

Statut raspuns Comentariu 
Data, Conținut 

Membrul 

Fișier 

Ședință 

Statut 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 
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1. Forma de administrare CRD/CRS in cadrul paginii 

ADR 

2. Prototip registru membri și forma de înregistrare 

3. Prototip clasificatoare 

4. Prototip registru ședințe 

5. Prototip mesagerie și buletin informativ 

6. Prototip panoul de bord al membrului 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

 

 

29/10/2018 

Implemented by 

1. Platforma de comunicare CRD/CRS 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 

Implemented by 

2. Registru membri și forma de înregistrare 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 

Implemented by 

2. Clasificatoare 

Exemplu de categorii, pot fi comisii, categorii pentru materiale utile, Intrebări Răspunsuri 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 

Implemented by 

3. Registru ședințe 

Exemplu de prototip pentru ședințe 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 

Implemented by 

3. Registru ședințe 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 
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4. Prototip mesagerie și buletin informativ 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 

Implemented by 

4. Prototip mesagerie și buletin informativ 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 
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4. Prototip mesagerie și buletin informativ 
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4. Aspecte tehnice legate de  funcționalitățile 

viitorului sistem 

 

29/10/2018 

Implemented by 

6. Prototip panoul de bord al membrului 

 


