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Puteți obține informații suplimentare și descărca
MoReq2 și materiale de testare pe site-urile:
http://www.DLM-Network.org/moreq2
http://ec.europa.eu/transparency/archival
_policy/moreq

MoReq2 a fost elaborat pentru Comisia Europeană de
Serco Consulting, dispunând de ﬁnanțare din programul IDABC al Uniunii Europene.

MoReq2 Actualizarea și extinderea Modelului de cerințe pentru gestionarea documentelor electronice
MoReq2 Mise à jour et extension du Modèle d’exigences pour l’organisation de l’archivage électronique

Forumul DLM este responsabil de guvernanța MoReq2.
Mai multe informații pot ﬁ obținute direct de la DLM
Forum (www.dlm-network.org).
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Versiunea originală a constituit un veritabil succes
și a fost utilizată la scară largă în Europa și în afara
granițelor sale. A fost adeseori citată și a ajuns să
joace un rol central în gestionarea documentelor
electronice. Însă, din 2001 până astăzi, au intervenit multe schimbări. Dezvoltarea și schimbările
în domeniul tehnologiei au avut efecte profunde
asupra creării, înregistrării și gestionării documentelor electronice. Au fost dezvoltate noi standarde și bune practici. Pentru a menține poziția
MoReq, a fost necesară actualizarea modelului
de cerințe și extinderea acestuia pentru a acoperi
noi domenii, care au devenit importante în cursul
ultimilor ani.

MoReq2
MoReq2 abordează impactul schimbărilor tehnologice și ia în
considerare noile standarde și bune practici. MoReq2 a fost
revizuit în momente esențiale ale existenței sale de zeci de
utilizatori, consultanți, furnizori, cadre universitare și organisme profesionale din toată lumea. Acest fapt îi conferă un
nivel de autoritate fără precedent, iar MoReq2 va avea o mare
valoare pentru toți cei implicați în gestionarea documentelor
electronice.
MoReq2 este destinat utilizării de către o gamă largă de
organizații din sectorul public și privat care doresc să dezvolte un sistem de gestionare a documentelor electronice
(ERMS). Acesta poate ﬁ utilizat pentru pregătirea cererilor de
oferte, evaluarea sistemelor existente, pregătirea materialelor pentru cursuri de formare privind gestionarea documentelor etc. MoReq2 e menit să devină principiul director utilizat
de cei care furnizează și dezvoltă un sistem de gestionare a
documentelor electronice (ERM). MoReq2 este destinat utilizării în întreaga Uniune Europeană și va juca, probabil, un
rol important la nivel mondial.

Flexibilitate
MoReq2 este destinat utilizării în întreaga Europă. Pentru
aceasta, trebuie să dispună de un anumit grad de ﬂexibilitate pentru a lua în considerare diferitele cerințe legale în
ceea ce privește gestionarea documentelor, diverse tradiții de
gestionare a documentelor, precum și necesități diferite. Prin

urmare, MoReq2 a fost creat ca speciﬁcație modulară, astfel încât să poată ﬁ adaptat unor contexte diverse. Dispune
de un modul de bază, care conține cerințele esențiale pentru a putea furniza o gestionare credibilă a documentelor
electronice, și de module opționale care pot ﬁ adăugate
dacă se dorește o funcționalitate suplimentară.
De asemenea, MoReq2 introduce așa-numitul „Capitol
Zero” (Chapter Zero). Acesta are drept obiectiv să permită
statelor membre să adauge cerințe naționale unice, luând
astfel în considerare diferitele limbi, legislații, reglementări și tradiții de gestionare a documentelor.

Testele de conformitate
Pentru prima dată, MoReq2 permite posibilitatea de a
testa softul, care urmează să ﬁe pusă în aplicare. Este
programat astfel încât să permită efectuarea unor teste
de conformitate independente. În acest scop au fost
create module de teste de conformitate, în paralel cu
modelul de cerințe.

Forum DLM
MoReq2 a fost elaborat de Comisia Europeană la cererea
Forumului DLM, o organizație europeană independentă a
arhivelor și altor organizații de stat și private interesate
de gestionarea arhivelor și a documentelor și informațiilor.

