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1. Administrare 

1.1 Proces inregistrare utilizator BO 

Inregistrarea utilizatorului in cadrul aplicatiei se realizeaza pe baza invitatiei de accesarea a 

acesteia. Astfel: 

 Administratorul trimite link pe adresa de e-mail 

 Utilizatorul il acceseaza 

 
Imaginea 1: Primirea link-ului de accesare aplicatie 

 

 Utilizatorul introduce parola dorita pentru contul creat si confima. 

Parola contine obligatoriu:   

 o majuscula 

 o minuscula 

 o cifra 

 un caracter special  

 8 caractere 
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In cazul in care cele doua campuri- parola, respectiv confirma parola, nu coincid 

utilizatorul va primi mesaj de eroare de tipul “Parolele trebuie sa coincida!”. 

De asemenea, daca utilizatorul uita parola, sistemul pune la dispozitia acestuia optiunea “Ai 

uitat parola?”, Linkul de recuperarea a parolei se va regasi pe adresa de email pentru care a fost 

creat contul. 

 
Imaginea 2: Ai uitat parola? 

 

 



Pagina 5 / 89 

1.2 Autentificarea utilizatorului 

Autentificarea utilizatorului se va efectua prin accesarea link-ului: coordonare.pnrr.gov.ro, 

completarea credențialelor de autentificare de tipul: adresa de email și parola. Confirmarea logării 

în cadrul aplicației se realizează prin apăsarea butonului Autentificare.  

  
Imaginea 3: Autentificare 
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1.3 Delogarea 

Utilizatorul aplicatiei se va deconecta prin accesarea optiunii Delogare.

 
Imaginea 4: Delogare 

 

Pe langa deconectarea realizata voluntar de catre utilizator, se va realiza o deconectare 

automata. Sistemul va afisa un mesaj de tipul “Sesiunea a expirat!”. 

1.4 Profilul meu 

Completarea datelor de identificare: nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, 

numar de telefon, e-mail, respectiv datele de autentificare se realizeaza din sectiunea Profilul meu. 

Adresa de e-mail va fi preluata automat de catre sistem, utilizatorul neavand alternativa 

editarii acesteia-> fiind adresa de e-mail pe care a  fost trimisa invitatie de utilizare a modului 

BO. 

Datele de identificare introduse de utilizator vor fi validate de sistem, iar in cazul in care nu 

sunt conforme, va afisa mesaj de eroare si nu va permite crearea Profilului. 

Utilizatorul va completa datele din actul de identitate- CI/BI valabil la momentul introducerii 

datelor.  
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Imaginea 5: Profilul meu- date de identificare 

Imaginea 6: Profilul meu- Confidentialitate 

Dupa completarea tuturor campurilor, acceptarea politicii de utilizarea a sistemului (prin 

bifarea in casuta), utilizatorul apasa butonul Finalizeaza-> iar sistem afiseaza mesaj de confirmare 

a crearii Profilului. 

Deopotriva, dupa creare, Profiul utilizatorul poate fi modificat cu succes. 

1.5 Identificare electronica 

La accesarea sectiunii Identificare electronica, sistemul deschide interfata, iar utilizatorul 

parcurge pasii: 

 descarca formularul de inregistrare a certificatului utilizat la semnarea digitala 
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 semneaza digital documentul descarcat 

 incarca documentul semnat  

 

 
Imaginea 7: Identificare electronica 

Sistemul valideaza fisierul si inregistreaza certificatul, iar in cazul in care utilizatorul 

incarca alt fisier decat cel descarcat-> afiseaza mesaj de eroare. Deopotriva, invalidarea unui 

certificat digital va fi urmata de mesaj de eroare, utilizatorul fiind atentionat in acest sens in 

vederea remedierii si incarcarii unui certificat valid. 

Toate documentele încărcate în sistemul informatic Coordonare PNRR trebuie să fie asumate 

prin semnarea fiecăruia cu un certificat digital calificat deținut de utilizator.Certificatele calificate 

pentru semnătură electronică sunt cele emise de către prestatorii calificați de servicii de încredere, 

de pilda: AlfaTrust Certification S.A., Centrul de Calcul S.A., Certsign S.A., DigiSign S.A., Trans 

Sped S.R.L., Namirial S.R.L.. 

https://www.alfasign.ro/
https://www.certdigital.ro/
https://www.certsign.ro/
https://www.digisign.ro/
https://www.transsped.ro/
https://www.transsped.ro/
https://www.xyzmo.com/
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Imagine 8: Formular Identificare electronica 

Incarcarea formularului de inregistrare semnat va fi validat de catre sistem printr-un mesaj de 

forma “Fisierul a fost incarcat cu succes”, si va fi disponibil utilizatorului pentru: 

 descarcare 

 stergere 

Dupa incarcare, formularul se va regasi listat in tabel sub forma: 

 nume fisier 

 numar certificat 

 data inregistrare certificat 

 data expirare certificat 

 data incarcare fisier 

 actiuni: descarcare si stergere fisier. 
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1.6 Administrare conturi 

Sectiunea este disponibila pentru accesare doar persoanelor ce detin rol de administrator 

securitate, si pot vizualiza conturile create pentru gestionarea sistemului informatic. 

Informatiile sunt listate in tabel, sub forma: 

 nume 

 prenume 

 E-mail 

 
Imagine 9: Administrare conturi 

 

Utilizatorul poate filtra informatiile dupa criteriile indicate si poate selecta cate elemente 

doreste sa fie afisate pe pagina (5,10,15,20). 

Deopotriva, daca administratorul doreste sa vizualizeze detaliile aferente unui anume cont, 

apasa pe butonul Actiuni si sistemul deschide pagina Administrare cont.  

Revenirea la pagina anterioara->Administrare conturi se realizeaza cu ajutorul butonului 

Inapoi. 
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Imagine 10: Selectare cont 

 

 
Imagine 11: Administare cont 

 

Astfel, sunt afisate informatiile referitoare la contul selectat:  

 nume si prenume, e-mail, data de inregistrare. Informatiile nu pot fi editate. 

 Toate rolurile create in aplicatie, respectiv rolurile alocate utilizatorului contului selectat. 

Administratorul poate modifica rolurile si apelurile existente (adauga sau scoate din lista), 

cu salvarea ulterioara a modificarilor. 
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Insa, nu se pot modifica propriile conturi, sistemul afisand Nu puteți edita rolurile și 

apelurile pentru contul dumneavoastră. 

De asemenea, pot fi modificate toate apelurile create in aplicatie, respectiv apelurile alocate 

utilizatorului contului selectat. Inregistrarea modificarilor dorite va fi confirmata prin apasarea 

butonului Salveaza apelurile. 

Cautarea unui cont se va realiza prin apasarea Filtre de catre utilizator, iar sistemul afiseaza 

sectiunea de filtre pentru cautare: 

 Nume 

 Prenume 

 Telefon 

 E-mail 

 Rol 

 Apel 

 Data inregistrarii 

 
Imagine 12: Filtreaza conturi 

In vederea afisarii rezultatelor (dupa introducerea unuia/mai multor filtre de cautare), 

utilizatorul apasa butonul Aplica filtre (din aplicatie). 

1.7 Administrare roluri 

Gestionarea rolurilor->vizualizarea, modificarea este disponibila in cadrul acestei 

sectiuni. Administratorul de securitate selecteaza unul dintre rolurile disponibile in aplicatie si ii 
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acorda/retrage permisiunile conform activitatii pe care utilizatorul o intreprinde. Pentru 

intregistrarea modificarii, utilizatorul apasa butonul Salveaza permisiunile. 

 
Imagine 12: Administrare roluri 

 
Imagine 13: Modificare permisiuni rol 

 

1.8 Administrare invitatii 

Sectiunea este destinata: 

 Trimiterii invitatiei pe e-mail- Utilizatorul introduce adresa de e-mail si asigneaza un 

rol si un apel destinatarului. 
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 Listarii invitatiilor trimise, sortate pe urmatoarea structura: 

 E-mail 

 Creata la (informatie de tipul zi-luna-an, ora:minut) 

 Validata la (informatie de tipul zi-luna-an, ora:minut) 

 Roluri 

 Status 

 Actiuni  

Informatiile afisate nu pot fi modificate, iar utilizatorul le poate filtra in functie de criteriile 

selectate. Numarul de rezultate pe pagina este stabilit de catre utilizator (poate opta pentru afisare 

de la 5 pana la 20 de rezultate pe pagina). 

 
 

Imagine 14: Administrare invitatii 

 

Filtrarea invitatiilor se realizeaza prin apasarea de catre utilizator a butonului Filtre, iar 

sistemul deschide tabelul de cautare invitatii dupa:  

 E-mail (utilizatorul introduce manual adresa de e-mail) 

 De la (utilizatorul selecteaza din calendar informatia, iar sistemul o afiseaza de tipul Zi-

Luna-An) 

 Pana la (utilizatorul selecteaza din calendar informatia, iar sistemul o afiseaza de tipul Zi-

Luna-An) 
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Imagine 15: Filtreaza invitatii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Module BO 

Sectiunea poate fi vizibila si accesata din partea stanga a ecranului. 
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Imagine 16: Home page 

Utilizatorul poate vizualiza si gestiona informatiile cu privire la: 

 Toate proiectele 

 Proiecte transmise 

 Proiecte in evaluare 

 Clarificari 

 Contestatii 

 Transmitere Notificari/Decizii 

 Notificari/Decizii transmise 

 Comunicare 

2.1 Toate proiectele 

Modulul Toate proiectele este destinat listarii tututor proiectelor identificate in sistemul 

informatic pe baza filtrelor stabilite de catre utilizator: 

 Filtreaza dupa apel- utilizatorul introduce / selecteaza o valoare din lista: 

 Filtreaza dupa data transmiterii- utilizatorul stabileste intevalul de timp, astfel: 

 De la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Pana la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Filtreaza dupa numarul de ordine- utilizatorul stabileste interval pentru cereri: 
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 De la: 

 Pana la: 

 Filtreaza dupa CUI 

 Filtreaza dupa aplicant 

 Filtreaza dupa stare 

 

Imagine 17: Modul Toate proiectele 

 

Dupa completarea filtrelor, utilizatorul poate opta pentru afisarea rezultatelor dintr-un 

anumit interval de timp, astfel va selecta din Filtreaza dupa data transmiterii- de la->pana la. 

Informatia selectata este afisata in format zi-luna-an. 

La apasarea de catre utilizator a butonului Reseteaza filtre- sistemul goleste toate filtrele 

selectate de acesta. 

Pentru a aplica filtrele introduse- utilizatorul apasa Aplica filtre, iar sistemul listeaza toate 

cererile care se identifica in criteriile stabilite, iar pentru a le descarca intr-un fisier de tipul Excel, 

utilizatorul apasa butonul Export XLS. 

Fisierul exportat contine coloanele: 

 Versiune 

 Nr proiect 

 CUI 

 Nume aplicant 
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 Apel 

 Status 

 Cod CAEN 

 Data transmitere 

 Valoare proiect 

 Numele si prenumele reprezentantului legal 

 Adresa de e-mail a reprezentantului legal 

 Numar telefon al reprezentantului legal 

 Nume si prenume imputernicit 

 Forma juridical 

 Decizie evaluare 

 Status contract  

 Dată transmitere contract 

 Dată semnare contract 

Afisarea rezultatelor- proiectelor se gaseste in partea de jos a ecranului, dupa tabelul de 

filtre si are urmatoarea structura: 

 Numar de ordine 

 Apel 

 CUI 

 Aplicant 

 Data transmitere 

 Status 

 Status contract 

 Actiuni 

2.2 Proiecte transmise 

Modulul Proiecte transmise este dedicat proiectelor cu acest status. Spre deosebire de 

modulul Toate proiectele, in care se regasesc toate proiectele, indiferent de status, in cadrul 

acestui modul, utilizatorul nu va mai putea filtra proiectele dupa criteriul-status.  

Filtrarea proiectelor transmise se va realiza in functie de: 

 Filtreaza dupa apel- utilizatorul selecteaza o valoare din lista 
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 Filtreaza dupa data transmiterii- utilizatorul stabileste intevalul de timp, astfel: 

 De la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Pana la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Filtreaza dupa numarul de ordine- utilizatorul stabileste interval pentru cereri: 

 De la: 

 Pana la: 

 Filtreaza dupa CUI 

 Filtreaza dupa aplicant 

Utilizatorul dispune si de butoanele: 

 Aplica filtre- pentru a identifica toate cererile transmise care cumuleaza toate conditiile 

 Reseteaza filtre- pentru a goli toate filtrele introduse 

Si in cadrul acestui modul, ecranul va fi impartit in doua sectiuni: 

 Filtre 

 Rezultate- in cadrul sectiunii de rezultate se pot folosi butoanele: 

 Selecteaza pentru evaluare 

 Selecteaza pentru respingere 

      
Imagine 18: Modul proiecte transmise 
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In sectiunea de rezultate, utilizatorul cu drepturi, dupa selectarea proiectelor, poate evalua 

sau respinge proiectul. 

Pentru a evalua proiectul, utilizatorul: 

 apasa butonul selecteaza pentru evaluare 

 sistemul deschide interfata pentru marcare/anulare proiecte pentru evaluare 

 utilizatorul bifeaza proiectul/proiectele 

 utilizatorul apasa butonul marcheaza pentru evaluare 

 sistemul transmite mesaj de confirmare “Proiectele au fost marcate pentru evaluare cu 

succes! 

Proiectele transmise spre evaluare se vor regasi in Proiecte in evaluare. 

Butonul Anuleaza intoarce utilizatorul in ecranul anterior->de selectare pentru 

evaluare/respingere. 

 
Imagine 19: Marcheaza pentru evaluare 
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 Imagine 20: Mesaj marcheaza pentru evaluare 
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Pentru a respinge proiectul, utilizatorul: 

 apasa butonul selecteaza pentru respingere 

 sistemul deschide interfata pentru marcare/anulare proiecte pentru respingere 

 utilizatorul bifeaza proiectul 

 utilizatorul apasa butonul marcheaza pentru respingere 

 sistemul transmite mesaj de confirmare “Proiectele au fost marcate pentru respingere 

cu success! 

Proiectele marcate pentru respingere vor fi identificate de utilizator in Notificari-

>Respingere. 

Butonul Anuleaza intoarce utilizatorul in ecranul anterior->de selectare pentru 

evaluare/respingere. 

 
Imagine 21: Selecteaza pentru respingere 
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Imagine 22: Marcheaza pentru respingere 

2.3 Proiecte in evaluare 

Utilizatorul cu drepturile corespunzatoare va gasi proiectele ce urmeaza a fi evaluate (vor 

fi evaluate proiectele transmise). Le poate sorta in functie de filtrele: 

 Apel 

 Filtreaza dupa data transmiterii- utilizatorul stabileste intevalul de timp, astfel: 

 De la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Pana la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Filtreaza dupa numarul de ordine- utilizatorul stabileste interval pentru cereri: 

 De la: 

 Pana la: 

 CUI 

 Aplicant 

 Stare 

 Status  

 Evaluator 

Asemenea celorlalte interfete, utilizatorul va regasi doua sectiuni: 

 Filtre 

 Rezultate  
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Imagine 23: Proiecte in evaluare 

Actiuni disponibile, in functie de statusul proiectului: 

 Vizualizeaza-> buton Vizualizeaza 

 Asigneaza -> buton Asigneaza la mine-Proiectul nu poate fi evaluate daca utilizatorul nu 

si l-a asignat! 

 Decide-> buton Decide 

 Cere clarificare-> buton Cere clarificare 

          
Imagine 24: Proiecte in evaluare-actiuni 

Rezultate filtre: 
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 Nr. ordine 

 Apel 

 CUI 

 Aplicant 

 Data transmitere 

 Status 

 Valoarea solicitata 

 Clarificari in curs-> DA/NU 

 Actiuni- vizualizeaza/asigneaza la mine/cere clarificare 

2.3.1 Actiune Vizualizare ->Proiecte in Evaluare 

Butonul Vizualizeaza permite utilizatorului cu drepturi sa vizualizeze proiectul introdusa 

in front office (informatii nu pot fi modificate): 

 Detalii proiect: 

 Informatii apel-> denumire, organizatie, buget 

 Informatii proiect->titlu, analiza DNSH, valoare solicitata proiect, buget    

proiect 

 Detalii aplicant:  

 date de identificare: denumire, CUI/CIF, forma juridica, numar registrul 

comertului 

 sediu social: judet/echivalent, localitate, cod postal, strada, numar, numar de 

telefon, adresa de e-mail 

 date suplimentare: activitate principala, cod CAEN principal, data infiintarii,  

 reprezentant legal: nume, CNP, numar CI, serie CI 

 Coduri CAEN autorizate: 

 Cod CAEN 

 Sediu 

 An 

 

 Actionari/asociati/titulari:  

 Actionari/ / Asociati/ Titulari: nume, CUI, pondere capital, tip persoana 

 Reprezentanți/Împuterniciți: Nume/Denumire, functie 
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 Beneficiari reali: 

 Beneficiari reali: nume, descriere exercitare control, temei legal exercitare 

control, data nasterii, loc nastere 

 Fisiere incarcate: tipul fisierului, denumirea, actiuni: descarca tipul de fisier 

La apasarea butonului Descarca de catre utilizator, din dreptul inregistrarii selectate-> 

sistemul identifica tipul de fisier si il descarca. Utilizatorul vizualizeaza fisierele introduse in Front 

Office pe cererea selectata  

 Istoric evaluare:  

 Istoric evaluare: faza, rezultat, evaluator, versiune, informatii suplimentare, 

data 

 Fisiere istoric evaluare: nume fisier, tip fisier, actiuni 

 Clarificari/ Contestatii:  

 Clarificari: subiect cerere, data transmitere cerere, subiect raspuns, data 

transmitere raspuns, cu editare 

 Contestatii: titlu, data transmitere, actiuni 

 Notificari: 

 Notificari: nume fisier, data transmitere, actiuni 

 Decizie: 

 Admite proiect 

 Respinge proiect 
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Imagine 25: Detalii proiect 

Parcurgerea tab-urilor in cadrul modulului Vizualizare-> Proiecte in evaluare se va efectua 

prin:  

 Apasarea butoanelor: Pasul urmator, respectiv Pasul anterior 

 Click pe fiecare tab  

Pentru revenirea in ecranul Proiecte in evaluare- Filtre de cautare, utilizatorul: 

 Apasa butonul Inapoi-> Detalii proiect 

 Click Modul Proiecte in evaluare 

2.3.2 Actiune Preia proiect-> Proiecte in evaluare 

Pentru a evalua proiectul- utilizatorul va trebui sa il preia / sa il asigneze la el, astfel: 

 Prin apasarea butonului Asigneaza la mine 

 
Imagine 26: Asigneaza la mine 

 Din modulul Vizualizare-> utilizatorul apasa butonul Preia proiect (sistemul 

afiseaza avertizare Te afli în modul vizualizare. Pentru a intra în procesul de evaluare te 

rugăm să preiei proiectul.) 
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Imagine 27: Preia proiect 

 

 

 

 

Pentru proiectele preluate spre evaluare, utilizatorul are urmatoarele actiuni: 

 Vizualizeaza 

 Decide 

 Cere clarificare 

 

Imagine 28: Actiuni proiecte in evaluare 
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Statusul proiectului, la momentul preluarii de catre Evaluator este Gata pentru evaluare. 

La apasarea butonului Decide->sistemul deschide interfata Decizie, cu actiunile: 

 Respinge cerere 

 Admite cererea 

 
Imagine 29: Ecran Decizie 

Pentru a respinge proiectul: 

 utilizatorul apasa butonul Respinge proiect 

 sistemul deschide modal pentru introducerea manuala a motivului respingerii 

(in limita a 4000 de caractere) 

 utilizatorul introduce manual motivul respingerii cererii; se vor introduce 

punctajele acordate pentru fiecare etapa de evaluare din afara platformei, si 

punctajul total obtinut prin media aritmetica a celor 2 punctaje precizate 

 incarca document (extensie PDF, obligatoriu semnat electronic); documentul 

incarcat nu va fi vizibil in Front Office aplicantului 

 pentru a finaliza respingerea proiectului->utilizatorul apasa butonul Respinge 

  iar pentru a inchide modalul apasa Inchide. 
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Imagine 30: Respinge proiect 

Pentru a aproba proiectul: 

 utilizatorul apasa butonul Admite cererea 

 sistemul deschide modal pentru introducerea manuala a motivului aprobarii 

proiectului (in limita a 4000 de caractere) 

 utilizatorul introduce manual motivul aprobarii cererii; se vor introduce 

punctajele acordate pentru fiecare etapa de evaluare din afara platformei, si 

punctajul total obtinut prin media aritmetica a celor 2 punctaje precizate 

 incarca document (extensie PDF, obligatoriu semnat electronic); documentul 

incarcat nu va fi vizibil in Front Office aplicantului 

 pentru a finaliza admiterea proiectului->utilizatorul apasa butonul Aproba 

  pentru a inchide modalul utilizatorul apasa Inchide, fie din partea dreapta-sus, fie 

stanga-jos din modal 
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Imagine 31: Admite proiect 

 

In cazul in care proiectul are o contestatie nefinalizata, sistemul nu permite evaluatorului 

sa finalizeze aprobarea/respingerea proiectului. Actiunile specifice butoanelor Respinge/ Admite 

proiect nu sunt active.  

2.3.3 Actiune Cere clarificare-> Proiecte in evaluare 

Pentru a solicita clarificare: 

 Utilizatorul apasa butonul Cere clarificare   

 Utilizatorul poate apela functionalitatea, doar dupa ce a preluat proiectul. 

 Sistemul deschide ecranul pentru adaugare clarificare. 

 Utilizatorul apasa Solicita clarificare 

 Sistemul deschide modal Solicita clarificare 

 Utilizatorul completeaza: 

 titlul solicitarii 

 motivele pentru care solicita clarificare (in limita a 3500 caractere) 

 Selecteaza tipul clarificarii: 

 Cu editare: sumele completate initial in front-office (valoare solicitata 

proiect si buget proiect) vor putea fi editate de catre solicitant conform indicatiilor 

primate 

 Fara editare: solicitantul va furniza, in scris, informatiile cerute de catre 

evaluator 
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 Apasa butonul Solicita clarificare pentru a finaliza actiunea. 

 Pentru a inchide modalul utilizatorul apasa Inchide, fie din partea dreapta-sus, fie 

stanga-jos din modal 

 

Imagine 32: Solicita clarificare 

 

 
Imagine 33: Solicita clarificare-2 

Clarificarea adaugata poate fi: 

 Vizualizata 

 Editata 

 Blocata 
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 Stearsa 

 

 
Imagine 34: Actiuni clarificare 

 

2.3.4 Modul Clarificare in Front Office 

Dupa solicitarea unei clarificari din Back Office, aplicantul este notificat in Front Office.  

Detaliile aferente respectivei cereri de clarificare sunt disponibile in detalii proiectului 

respectiv. 

 
Imagine 35: Notificari - Clarificari FO 
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                                                       Imagine 36: Clarificari FO 

 

 
Imagine 37: Clarificari FO-2 

Aplicantul are ca posibile urmatoarele actiuni:  

 vizualizarea informatiilor cu privire la clarificare 

 adaugarea unui raspunsul. 

Apasarea butonului Informatii clarificare (din Actiuni) permite aplicantului sa 

vizualizeze toate informatii cu privire la clarificare, fara posibilitatea modificarii datelor. 
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Imagine 38: Informatii Clarificari FO 

Pentru adaugarea unui raspuns la clarificare, aplicantul alege din actiuni-> adauga 

raspuns, iar modalul deschis de sistem cuprinde: 

 Subiect raspuns 

 Continut raspuns 

 
Imagine 39: Adauga raspuns clarificare 

Odata creat un raspuns la cererea de clarificare, utilizatorul de Front-Office va avea la 

dispozitie trei actiuni: 

 Modifica raspuns 
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 Informatii clarificare 

 Transmite 

 
 

Imagine 40: Raspuns clarificare adaugat 

 
Imagine 41: Transmite raspuns la clarificare 

2.4 Clarificari 

 Utilizatorul are acces doar la clarificarile pe care le-a transmis, si la care ulterior a primit 

raspuns. 
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Modulul contine: 

 Filtre 

 Apel  

 Cerere de clarificare transmisa de  

 CUI 

 Aplicant 

 Status clarificare notificare  

 Data transmiterii cererii de clarificare 

         -> de la (selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An) 

         -> pana la (selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An) 

 Data transmiterii raspunsului la cererea de clarificare 

         -> de la (selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An) 

         -> pana la (selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An) 

 Numarul de ordine 

->de la 

->pana la 

 Rezultate 

Utilizatorul vizualizeaza rezultatele din urma filtrarii- clarificarile care intrunesc criteriile 

de cautare solicitate. 

Toate informatiile legate de clarificare sunt vizualizate in detaliu la apasarea butonului 

Informatii-> din Actiuni. Sistemul va afisa atat clarificarea transmisa de utilizator din modulul 

Back Office, cat si raspunsul aplicantului din Front Office. 

Modalul cuprinde: 

 Informatii proiect: versiune, aplicatie, CUI, aplicant, apel, status, data transmitere 

 Cerere de clarificare: titlu solicitare, text cerere clarificare, data transmiterii 

cererii de clarificare, utilizatorul care a transmis cererea de clarificare, buton pentru 

descarcare cerere de clarificare 

 Raspuns cerere de clarificare: titlu, text raspuns cerere clarificare, data 

transmitere raspuns, utilizatorul care a transmis, buton pentru descarcare raspuns 



Pagina 38 / 89 

 
Imagine 42: Clarificari 

2.5. Contestatii 

Modulul este destinat gestionării contestațiilor transmise de beneficiar în aplicația 

electronică de înscriere. Astfel, beneficiarul poate depune contestație în urma primirii unei decizii 

fie de aprobare, fie de respingere proiect. 

In Back Office, utilizatorul filtrează contestația pe care doreste sa o vizualizeze. 

Filtre disponibile: 

 Apel  

 CUI 

 Data transmiterii cererii: 

 De la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Pana la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Data transmiterii contestației: 

 De la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Pana la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Aplicant 

 Stare 

 Status contestație 

 Cerere 
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Butonul Resetează filtre-> este destinat golirii tuturor filtrelor completate de către 

utilizator. 

Aplica filtre-> la apasarea butonului, sistemul caută în baza de date toate contestațiile care 

îndeplinesc cumulativ toate criteriile de căutare selectate și complete de utilizator.  

 

 Imaginea 43: Contestatii 

Rezultatele obținute în urma filtrării vor fi afișate într-un tabel de forma: 

 Număr ordine 

 Apel 

 CUI 

 Stare proiect 

 Aplicant 

 Data transmitere contestație 

 Status contestație 

 Acțiuni- Informații  

La apasarea butonului, sistemul deschide ecran- Informatii, ce cuprinde: 

 Subiect contestatie 

 Conținut contestatie 

 Decizie: document atasat 

 Contestatie:document atasat 

 Fișiere încărcate 
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 Acțiuni: descărcare fișiere 

 
Imagine 44: Contestatii – informatii 

Pentru a respinge contestația: 

 utilizatorul apasă butonul Selectează pentru respingere 

 sistemul deschide interfața pentru marcare a contestațiilor 

 utilizatorul marchează ca respinsă contestația (bifează casuța din dreptul 

contestației) 

 utilizatorul apasă butonul marchează ca respinsă 

 sistemul afisează opțiunea de încărcare fișier semnat-contestație 

 utilizatorul alege fișierul, îl încarcă și îl transmite către aplicant 

 sistemul validează fișierul semnat și transmite mesaj de confirmare acțiune, de tipul 

Notificarea de respingere a contestației a fost transmisă! 

 

 

 

Pentru revenirea în ecranul anterior->de marcare contestație pentru acceptare/ 

respingere/acceptare cu modificări, utilizatorul apasă butonul Anulează. 
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          Imagine 45: Contestatii- respinge contestatia 

Pentru a accepta contestatia: 

 utilizatorul apasă butonul Selectează pentru acceptare 

 sistemul deschide interfața pentru marcare a contestațiilor 

 utilizatorul marchează ca acceptate contestațiile (bifeaza casuța din dreptul 

contestatiei) 

 utilizatorul apasă butonul marchează ca acceptate                                       

 sistemul validează acțiunea și transmite mesaj de confirmare, de tipul Contestațiile 

au fost marcate ca acceptate! 

Pentru revenirea în ecranul anterior-> de marcare contestație pentru acceptare/ respingere, 

utilizatorul apasă butonul Anulează. 

Cererea a cărei contestatie a fost aprobată va intra într-un nou ciclu de evaluare/reevaluare. 
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Imagine 46: Admite contestatia 

După marcarea contestației pentru acceptare, utilizatorul va accesa modulul Notificări- 

Admitere contestație, în vederea transmiterii deciziei de admitere contestație. 

2.6. Transmitere Notificari/Decizii 

Modulul este destinat filtrării, vizualizării și trimiterii de notificări către utilizator.  

 
Imagine 47: Transmitere notificari/ decizii 
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Pentru transmiterea notificării, utilizatorul alege tipul de notificare pe care dorește să îl 

transmită: 

 Cerere de clarificare 

 Respingere 

 Admitere 

 Admitere contestație 

După alegerea tipul de notificare, utilizatorul va selecta cererea pentru care va transmite 

notificarea, filtrând după: 

 Apel (camp obligatoriu) 

 Data transmiterii: 

 De la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 Pana la: selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 CUI 

 Nr de ordine 

 Identificator 

 Aplicant 

 Aplicație 

 Stare notificare  

Dupa introducerea filtrelor, utilizatorul apasă butonul Aplică filtre. 

Resetează filtre este destinat golirii tuturor filtrelor completate. 

Sistemul afiseaza rezultatele căutarii. 

Utilizatorul marchează notificările (bifând casuța din dreptul acesteia) și apasă butonul 

Descarcă fișier pentru notificări 

Sistemul deschide modal pentru: 

 Descărcarea fișierului cu notificările selectate de utilizator 

 Previzualizarea fișierului 

 Incarcarea fisierului descarcat anterior si semnat digital cu un certificat valid si 

inregistrat pe cont 

 Transmiterea fișierului pentru notificări selectate (utilizatorul completează Titlul și 

descrierea) 
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Utilizatorul apasă butonul Transmite fișier pentru a încheia operațiunea. 

Sistemul afișează mesaj de confirmare, de tipul Operațiune finalizată cu succes! 

Notificările sunt în curs de transmitere. 

 

Imagine 48: Transmite notificari 

2.7 Notificari/ Decizii transmise 

In cadrul modului pot fi vizualizate notificarile trimise de catre utilizator, si deopotriva 

descarcate. 

Pentru a vizualiza notificarile, utilizatorul poate filtra informatiile in functie de: 

 Tipul notificarii (admitere, respingere, cerere de clarificare, admite contestatia) 

 Titlu 

 Data transmiterii notificarilor: 

 de la->selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

 pana la-> selecteaza din calendar informatia de forma: Zi-Luna-An 

Afisarea rezultatelor in urma cautarii pe baza filtrelor introduse este listata in tabel, de 

forma: 

 Titlu 

 Descriere 

 Data transmitere notificare- informatie afisata de forma: zi-luna-an, ora:minut 
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 Tipul notificarii 

 Tip apel 

 Numar notificari 

 Actiuni- Informatii- Descarca notificare apel 

 
Imagine 49: Notificari Apel Transmise 

 
Imagine 50: Notificari Apel Transmise- Informatii 
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2.8 Comunicare 

Modulul Comunicare a fost dezvoltat pentru asigurarea transferului rapid și eficient de 

informații și documente între cele două tipuri de utilizatori:de front-office și back-office. Aceasta  

poate fi accesat: 

 Din ambele module: Front-office și Back-Office 

 De toți utilizatorii sistemului de Back-Office 

 În toate etapele pe care le parcurge proiectul 

Modulul permite: 

 Trimiterea de informații 

 Trimitere și descărcare fișiere (extensii permise: PDF, .XLS, .CSV, .RAR, .7z ) 

Pentru adăugarea unei comunicări : 

 Utilizatorul accesează modulul Comunicare și apasă butonul Adaugă comunicare 

 Sistemul deschide interfața de căutare Apel/CUI pentru care se va adăuga 

comunicarea 

 Utilizatorul apasă butonul + din Acțiuni 

 Sistemul deschide modal Adaugă 

 Utilizatorul completează Titlul și apasă butonul Adaugă. 

Comunicarea este adaugată, iar utilizatorul poate iniția mesaje și transmite documente. 

Odata adaugata, comunicarea poate fi accesata doar de catre utilizatorul care a initiat-o. 
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Imaginea 51: Adauga comunicare 

 
Imaginea 52: Comunicare 
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După transmiterea comunicării, utilizatorul primește notificare de mesaj nou: 

 
Imaginea 53: Notificare Comunicare 

 
Imagine 54: Detalii Comunicare 

Statusuri Comunicare: 

 În derulare- starea comunicării permite transmiterea de informații și documente 

semnate între cele două părți 

 Suspendată- starea comunicării nu permite transmiterea de informații și 

documente semnate între cele două părți 

 Închisă- comunicarea dintre cele două părți a fost încheiată. Pentru a relua 

acțiunea, utilizatorul fie va iniția o nouă comunicare, fie va redeschide comunicarea din 

fapt. 
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2.9 Contractare 

2.9.1 Incarca draft contract 

  

 Din interfața Detalii Proiect, tab Contractare, utilizatorul cu rol Juridic încarcă draft-ul 

contractului ce urmează a fi semnat atât de beneficiar, cât și de autoritatea care a deschis apelul.  

La apăsarea butonului „Încarcă draft”, systemul va deschide un modal din care utilizatorul va 

selecta documentul respectiv. 

 
Imagine 55: Încarcă contract draft 

  

Condiții încărcare contract draft: 

 status proiect: admis 

 nu există contestație netratată/nesoluționată 

 nu mai există niciun alt fel de contract pe proiect (inclusiv status reziliat), cu 

excepția contract final cu status respins 

 nu există notificare netransmisă 

 să nu existe draft-uri transmise care nu au contract semnat primit din FO 

 tip document: PDF, dimensiune max.50mb, nesemnat electronic 

Contractul draft încărcat va deveni vizibil în Frontoffice aplicantului ulterior transmiterii 

notificării Transmitere draft contract. 

Odata încărcat draftul de contract, se va crea o linie nouă aferentă documentului încărcat și 

va deveni disponibilă funcționalitatea de anulare draft contract. 
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Imagine 56: Contract draft încărcat 

2.9.2 Anuleaza draft contract 

 Utilizatorul cu rol Juridic apasă butonul „Anulează” și se va deschide un modal în care 

trebuie să confirme acțiunea de anulare. 

 
Imagine 57: Anulează contract draft  
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Imagine 58: Confirmare anulare contract draft  

Ulterior confirmării acțiunii de anulare, statusul contractului draft se va schimba în 

„Anulat” și va redeveni activ butonul „Încarca draft”. 

 
Imagine 59: Contract draft anulat 

 

 

 

 

2.9.3 Încarcă contract final 

Pentru contractele care au fost semnate în afara platformei este disponibilă 

funcționalitatea încarcă contract final.  
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 Din interfața Detalii Proiect, tab Contractare, utilizatorul cu rol Juridic încarcă draft-ul 

contractului ce urmează a fi semnat atât de beneficiar, cat si de autoritatea care a deschis apelul.  

La apăsarea butonului „Încarcă draft”, sistemul va deschide un modal din care utilizatorul va 

selecta documentul respectiv. 

 
Imagine 60: Încarcă contract final 

 

Condiții încărcare contract final: 

 status proiect: admis 

 nu exista contestație netratată/nesoluționată 

 nu mai există niciun alt fel de contract pe proiect (inclusiv status reziliat), cu 

excepția contract final cu status respins 

 nu exista notificare netransmisa 

 sa nu existe draft-uri transmise care nu au contract semnat primit din FO 

 tip document: PDF, dimensiune max.50mb, semnat electronic 

 

Odată încărcat contractul final, se va crea o linie noua aferenta documentului încărcat si va 

deveni disponibila funcționalitatea de anulare contract final, disponibila pana la transmiterea 

notificării de Contract final încărcat când va deveni vizibil in Frontoffice aplicantului. 

2.9.4 Anuleaza contract final 

Utilizatorul cu rol Juridic apasă butonul „Anulează” si se va deschide un modal in care 

trebuie sa confirme acțiunea de anulare. 



Pagina 53 / 89 

 
Imagine 61: Anulează contract final 

 

Ulterior confirmării acțiunii de anulare, statusul contractului final se va schimba in 

„Anulat” si va redeveni activ butonul „Încarcă contract”. 

 
Imagine 62: Confirmare anulare contract final 
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Imagine 63: Contract final anulat 

2.9.5 Vizualizare 

Din tab Contractare, secțiune Vizualizare, utilizatorii cu rol Ordonator credite si 

Juridic, pot vizualiza starea contractelor de pe un respectiv apel. Utilizatorul filtrează 

contractul pe care dorește sa îl vizualizeze. 

Filtre disponibile: 

 Apel  

 CUI 

 Aplicant 

 Status contract 

 Filtrează după numărul de ordine 

 Filtrează după data transmiterii contractului de către beneficiar  

 Filtrează după data transmiterii notificării de aprobare 

Butonul Resetează filtre-> este destinat golirii tuturor filtrelor completate de către 

utilizator. 

Aplica filtre-> la apăsarea butonului, sistemul caută în baza de date toate contestațiile care 

îndeplinesc cumulativ toate criteriile de căutare selectate și complete de utilizator.  
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 Imaginea 64: Contractare- Vizualizare 

Rezultatele obținute în urma filtrării vor fi afișate într-un tabel de forma: 

 Număr ordine 

 Proiect 

 Apel 

 CUI 

 Aplicant 

 Status contract 

 Data transmiterii contractului de către beneficiar 

 Data transmiterii notificării de aprobare 

 Acțiuni- Informații si Descarca 

2.9.6 Semneaza contracte 

 Funcționalitatea de semnare contracte este disponibila utilizatorului cu rol  de Ordonator 

credite.  
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 Din tab Contractare, secțiune Semnare, utilizatorul cu rol Ordonator credite, selectează 

apelul pentru care dorește sa efectueze semnarea contractelor.

 
 Imagine 65: Semnare contracte 

 

            In urma filtrării, utilizatorul Ordonator de credite va vizualiza lista tuturor contractelor 

disponibile pentru semnare. 

 
Imagine 66: Lista contracte disponibile pentru semnat 

Pentru a semna un anumit contract, Ordonatorul de credit va apasă butonul 

„Semnează”. Se va deschide un modal denumit Semnare contract: utilizatorul descarcă fișierul, 

îl semnează electronic cu semnătura înregistrata pe cont in afara aplicației si, ulterior, îl încarcă 
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si apasă buton „Transmite fișier”.

 
Imagine 66: Modal semnare contract 

ATENTIE!!! 

 Daca respectivul contract trebuie semnat si de persoane care nu au rol desemnat in 

aplicație, se va proceda astfel: Ordonatorul de credit  va descărca contractul, îl va 

transmite respectivelor persoane care îl vor semna cu certificat digital calificat si 

ulterior va fi semnat si de Ordonatorul de credit si încărcat in aplicație. 

 Contractele descărcate si semnate olograf si scanate ulterior nu vor fi considerate 

valide si nu vor putea fi încărcate in aplicație. 

2.9.7 Respinge contracte 

 2.9.7.1 Marchează pentru respingere 

 

Pentru a putea marca pentru respingere un contract, utilizatorul cu rol Juridic va folosi 

secțiunea Contractare- Vizualizare. Următorul pas este filtrarea după apel si statusul 

contractului. 
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            Imagine 67: Contractare - Vizualizare 

 Utilizatorul cu rol Juridic selectează proiectul al cărui contract vrea sa îl respingă si 

apasă butonul „Marchează pentru respingere”. 

 

 
            Imagine 68: Marchează pentru respingere 

Se va deschide un modal in care utilizatorul cu rol Juridic va introduce motivele pentru 

respingere. Apoi va apasă butonul „Marchează pentru respingere”. Statusul contractului se va 

schimba in „Marcat pentru respingere”. 
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Imagine 69: Contract marcat pentru respingere 

Condiție de respingere: contractul trebuie sa se afle in status  In curs de semnare BO.  

2.9.7.2 Respinge contract 

 

Ulterior pasului de marcare pentru respingere este acela de semnare a respingerii. 

 Pentru a semna respingerea unui anumit contract, utilizatorul cu rol Juridic va folosi 

secțiunea Contractare- Semnare- Respingere. Următorul pas este filtrarea după apel. 

 Utilizatorul cu rol Juridic va apasă butonul „Semnează”.  

 
Imagine 70: Semnează pentru respingere 

Se va deschide un modal denumit Respingere contract: utilizatorul descarcă fișierul pentru 

respingerea contractului, îl semnează electronic cu semnătura înregistrata pe cont in afara 

aplicației si, ulterior, îl încarcă si apasă buton „Transmite fișier”. 
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Imagine 71: Respingere contract 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.8 Reziliere contract 

2.9.8.1 Marchează pentru reziliere 
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Pentru a putea marca pentru reziliere un contract, utilizatorul cu rol Juridic va folosi 

secțiunea Contractare- Vizualizare. Următorul pas este filtrarea după apel si statusul 

contractului. 

 
            Imagine 72: Contractare - Vizualizare 

 Utilizatorul cu rol Juridic selectează proiectul al cărui contract vrea sa îl rezilieze si 

apasă butonul „Marchează pentru reziliere”. 

 
            Imagine 73: Marchează pentru reziliere 

Se va deschide un modal in care utilizatorul cu rol Juridic va introduce motivele pentru 

reziliere. Apoi va apăsa butonul „Marchează pentru reziliere”. Statusul contractului se va 

schimba in „Marcat pentru reziliere”. 
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Imagine 74: Contract marcat pentru reziliere 

Condiție de reziliere: contractul trebuie sa se afle in status  Contract semnat.  

2.9.8.2 Reziliază contract 

Ulterior pasului de marcare pentru reziliere este acela de semnare a respingerii. 

 Pentru a semna rezilierea unui anumit contract, utilizatorul cu rol Juridic va folosi 

secțiunea Contractare- Semnare- Reziliere. Următorul pas este filtrarea după apel. 

 Utilizatorul cu rol Juridic va apăsa butonul „Semnează”.  

 
Imagine 75: Semnează pentru reziliere 

Se va deschide un modal denumit Reziliere contract: utilizatorul descărca fișierul pentru 

rezilierea contractului, îl semnează electronic cu semnătura înregistrata pe cont in afara aplicației 

si, ulterior, îl încarcă si apăsa buton „Transmite fișier”. 
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               Imagine 76: Reziliere contract 
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2.9.9 Transmitere notificări contractare 

Modulul este destinat filtrării, vizualizării și trimiterii de notificări către utilizator. 

 Utilizatorul cu rol de Ordonator credite poate transmite notificările aferente modulului 

contractare. 

2.9.9.1 Transmitere contract final 

Ulterior încărcării contractului final, pentru ca acesta sa devina vizibil aplicatului in Front 

Office, trebuie transmisa notificare de contract final. 

Din Secțiunea Transmite Notificări/ Decizii-Transmitere contract final, utilizatorul cu rol 

de Ordonator de credite filtrează notificările care trebuie transmise, inițial după apel. 

 
               Imagine 77: Transmitere contract final 

 

Utilizatorul marchează notificările (bifând căsuța din dreptul acesteia) și apasă butonul 

Descarcă fișier pentru notificări 

Sistemul deschide modal pentru: 

 Descărcarea fișierului cu notificările selectate de utilizator 

 Previzualizarea fișierului 

 Încărcarea fișierului descărcat anterior si semnat digital cu un certificat valid si 

înregistrat pe cont 

 Transmiterea fișierului pentru notificări selectate (utilizatorul completează Titlul și 

descrierea) 



Pagina 65 / 89 

Utilizatorul apasă butonul Transmite fișier pentru a încheia operațiunea. 

 
Imagine 78: Transmitere notificare contract final 

Sistemul afișează mesaj de confirmare, de tipul Operațiune finalizată cu succes! 

Notificările sunt în curs de transmitere. 
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2.9.9.2 Anulare draft contract 

Ulterior anulării draftului de contract, pentru ca acesta sa devina vizibil aplicantului in 

Front Office, trebuie transmisa notificare de anulare draft contract. 

Din Secțiunea Transmite Notificări/ Decizii - Anulare draft contract, utilizatorul cu rol de 

Ordonator de credite filtrează notificările care trebuie transmise, inițial după apel. 

 
Imagine 79: Transmitere anulare draft contract 

Utilizatorul marchează notificările (bifând căsuța din dreptul acesteia) și apasă butonul 

Descarcă fișier pentru notificări 

Sistemul deschide modal pentru: 

 Descărcarea fișierului cu notificările selectate de utilizator 

 Previzualizarea fișierului 

 Încărcarea fișierului descărcat anterior si semnat digital cu un certificat valid si 

înregistrat pe cont 

 Transmiterea fișierului pentru notificări selectate (utilizatorul completează Titlul și 

descrierea) 

Utilizatorul apasă butonul Transmite fișier pentru a încheia operațiunea. 



Pagina 67 / 89 

 
Imagine 80: Transmitere notificare anulare draft  

Sistemul afișează mesaj de confirmare, de tipul Operațiune finalizată cu succes! 

Notificările sunt în curs de transmitere. 
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2.9.9.3 Reziliere contract 

Ulterior rezilierii contractului, pentru ca acesta sa devina vizibil aplicantului in Front 

Office, trebuie transmisa notificare de reziliere contract. 

Din Secțiunea Transmite Notificări/ Decizii - Reziliere contract, utilizatorul cu rol de 

Ordonator de credite filtrează notificările care trebuie transmise, inițial după apel. 

 
Imagine 81: Transmitere reziliere contract 

Utilizatorul marchează notificările (bifând căsuța din dreptul acesteia) și apasă butonul 

Descarcă fișier pentru notificări 

Sistemul deschide modal pentru: 

 Descărcarea fișierului cu notificările selectate de utilizator 

 Previzualizarea fișierului 

 Încărcarea fișierului descărcat anterior si semnat digital cu un certificat valid si 

înregistrat pe cont 

 Transmiterea fișierului pentru notificări selectate (utilizatorul completează Titlul și 

descrierea) 

Utilizatorul apasă butonul Transmite fișier pentru a încheia operațiunea. 
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Imagine 82: Transmitere notificare anulare draft  

Sistemul afișează mesaj de confirmare, de tipul Operațiune finalizată cu succes! 

Notificările sunt în curs de transmitere. 

 

 

2.9.9.4 Transmitere draft contract 

Ulterior încărcării draftului de contractul, pentru ca acesta sa devina vizibil aplicantului in 

Front Office, trebuie transmisa notificare de încărcare draft contract. 
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Din Secțiunea Transmite Notificări/ Decizii - Transmitere draft contract, utilizatorul cu rol 

de Ordonator de credite filtrează notificările care trebuie transmise, inițial după apel. 

 
Imagine 83: Transmitere draft contract 

Utilizatorul marchează notificările (bifând căsuța din dreptul acesteia) și apasă butonul 

Descarcă fișier pentru notificări 

Sistemul deschide modal pentru: 

 Descărcarea fișierului cu notificările selectate de utilizator 

 Previzualizarea fișierului 

 Încărcarea fișierului descărcat anterior si semnat digital cu un certificat valid si 

înregistrat pe cont 

 Transmiterea fișierului pentru notificări selectate (utilizatorul completează Titlul și 

descrierea) 

Utilizatorul apasă butonul Transmite fișier pentru a încheia operațiunea. 
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Imagine 84: Transmitere draft contract 

Sistemul afișează mesaj de confirmare, de tipul Operațiune finalizată cu succes! 

Notificările sunt în curs de transmitere. 
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2.9.9.5 Respingere contract 

Ulterior respingerii contractului, pentru ca acesta sa devina vizibil aplicantului in Front 

Office, trebuie transmisa notificare de respingere contract. 

Din Secțiunea Transmite Notificări/ Decizii - Respingere contract, utilizatorul cu rol de 

Ordonator de credite filtrează notificările care trebuie transmise, inițial după apel. 

 
Imagine 85: Transmitere respingere contract 

Utilizatorul marchează notificările (bifând căsuța din dreptul acesteia) și apasă butonul 

Descarcă fișier pentru notificări 

Sistemul deschide modal pentru: 

 Descărcarea fișierului cu notificările selectate de utilizator 

 Previzualizarea fișierului 

 Încărcarea fișierului descărcat anterior si semnat digital cu un certificat valid si 

înregistrat pe cont 

 Transmiterea fișierului pentru notificări selectate (utilizatorul completează Titlul și 

descrierea) 

Utilizatorul apasă butonul Transmite fișier pentru a încheia operațiunea. 
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Imagine 86: Transmitere respingere contract 

Sistemul afișează mesaj de confirmare, de tipul Operațiune finalizată cu succes! 

Notificările sunt în curs de transmitere. 

 

 

3. Achizitii 
3.1 Vizualizare achizitii 
Utilizatorul cu rol si permisiunea specifica vizualizeaza toate achizitiile adaugate de utilizatori in 
Front Office. 
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Aveti posibilitatea de filtrare dupa anumite filtre specifice si de export in format XLS a cautarii. 

 

Pentru a vizualiza detaliile unei achizitii, apasati pe butonul „Detalii achizitie” din coloana 
Actiuni. 

 

 

 

Sistemul afiseaza interfata cu Detalii achzitie. 
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Apasati butonul „Vezi detalii ofertant” din tabelul ofertanti castigatori romani pentru a vizualiza detaliile 
ofertantului. 

 

 

 

 

 

 

Sistemul afiseaza interfata cu detalii ofertant ce contine: 

 Detalii companie 
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 Arbore actionari cu posibilitate de incarcare a actionarilor firmei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actionari/Asociati/Titulari 



Pagina 77 / 89 

 
 Reprezentanti/Imputerniciti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Beneficiari reali 
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Tot din interfata „Detalii achizitie” aveti posibilitatea de a descarca Documente achizitie si Ordine de plata 
prin apasarea butonului Descarca din coloana Actiuni aferent fiecarui document in parte. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Verificare achizitii 
Utilizatorul cu rol si permisiune specifica, verifica toate achizitiile adaugate de utilizatori in Front Office. 
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Aveti posibilitatea de filtrare dupa anumite filtre specifice si de export in format XLS a cautarii. 

 
Apasati butonul „Detalii verificare achizitie” din coloana Actiuni aferent proiectului. 

 
 

 

 

 

 

Sistemul afiseaza interfata detalii verificare. Documentele care nu au trecut printr-un proces de  

verficare vor fi diferentiate printr-o iconita de tipul  
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Apasati butonul „Mergi la achizitie” si veti fi redirectionat in pagina de detalii achizitie. 

 
 

 

 

 

 

 
Sistemul afiseaza interfata de Detalii achizitie ce contine: 

 Ofertanti castigatori romani cu posibilitate de vizualiare detalii ofertant 

 Ofertanti castigatori straini 
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 Documente achizitie cu posibilitate de descarcare a documentelor incarcate in FO 

 Ordine de plata cu posibilitate de descarcare a ordinului de plata incarcat in FO 

 Formulare transmitere achizitie cu posibilitate de descarcare a documentului  

 
Apasati butonul „Mergi la anuntul achizitiei”. 

 
 

 

 
Sistemul redirectioneaza utilizatorul in FO unde se afiseaza anuntul achizitiei. 
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Primul pas in verificarea achizitiei este editarea verificarii. Astfel apasati butonul „Editeaza 

verificarea” din coloana Actiuni aferent achizitiei dorite. 

 
 

 

 

 

 

Sistemul afiseaza interfata „Editeaza verificare” 
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Completati campul obligatoriu „Observatii” 

 
 

 

 

 

 

Bifati unul sau mai multe check-box-uri, daca este necesar, acestea nefiind obligatorii. 
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Apasati butonul  „Alege document”. 

 
 

 

 

 

 

 

Sistemul deschide interfata de selectare document din memoria calculatorului. Documentul 

trebuie sa fie PDF, de maxim 50mb si semnat electronic cu certificatul digital inregistrat pe cont. 
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Dupa incarcarea documentului apasati butonul „Editeaza verificarea”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sistemul afiseaza mesaj de succes. 
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La ultimul pas, apasati butonul, ce a devenit activ dupa ce ati editat verificarea, Finalizeaza din 

coloana Actiuni. 

 
 

 

 

 

Sistemul afiseaza modal de confirmarea a finalizarii operatiunii fara alerte si apasati DA. 
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Sistemul afiseaza mesaj de succes si statusul Achizitiei va fi modificat in „Finalizata”. 

 
 

 

 

 

4. Roluri vs Permisiuni 

Rol Utilizator Permisiuni 
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Secretar 

Identificare electronica BO 

Evaluare 

Cerere clarificare 

Solutionare Contestatie 

Vizualizare solicitari BO 

Vizualizare comunicare 

Export cereri BO 

Presedinte 

Identificare electronica BO 

Transmitere Notificari semnate 

Marcare pentru evaluare 

Marcare pentru respingere 

Evaluare 

Cerere clarificare 

Monitorizare 

Solutionare Contestatie 

Vizualizare solicitari BO 

Vizualizare comunicare 

Export cereri BO 

Administrator 

Identificare electronica BO 

Inscriere utilizator 

Administrare utilizatori 

Administrare structura 

Juridic 

Identificare electronica BO 

Vizualizare contracte BO 

Vizualizare solicitari BO 

Respingere contract 

Initiere respingere contract 

Initiere reziliere contract 

Reziliere contract 

Vizualizare comunicare 

Export cereri BO 

Anulare contract 

Încărcare contract 

 Ordonator credit 

Semnare contract BO 

Vizualizare contracte BO 

Vizualizare solicitari BO 

Vizualizare comunicare 
Export cereri BO 

Transmitere notificari contractare 
  

Verificator achizitii 

Verificator achizitii 

Monitorizare 

Vizualizare comunicare 

Verificare achizitii 
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Vizualizare achizitii 

Export verificari 

Export achizitii 

 

 

 

 


