1. TRANSMITEREA DE NOTIFICARI PRIVIND TERMENELE IN CARE
PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE AU OBLIGATIA SA DECLARE DATELE
PENTRU INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL

Introducere
Persoanele fizice sau juridice care au solicitat crearea unui cont si parola la nivelul portalului unitatii administrativ teritoriale partenere
vor beneficia de serviciul online de notificare privind termenele de declarare a datelor pentru inscrierea in Registrul Agricol. In cazul in care
acesta are o adresa de email activa, o va putea comunica pentru a putea fi atasata la contul mai sus mentionat.
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In cazul in care contul exista deja, acesta va putea fi folosit si pentru acest serviciu.
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Registrul Agricol electronic va genera o lista cu toate entitatile inregistrate care au depasit termenul de declarare a datelor pentru inscrierea in
Registrul Agricol. Din aceasta lista vor fi selectati cei care au conturi, mai sus descrise, ce contin adrese de email active.
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Reguli de business
Utilizatorii portalului web au creat un cont si o parola si o adresa de email valida.
Componenta Registrul Agricol din cadrul Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020 are stocata data limita pana la care cetatenii
au obligatia sa declare datele pentru Registrul Agricol.

Roluri asociate
Utilizatori externi de portal WEB (Persoane fizice/ Persoane juridice). Utilizatorii externi ce acceseaza zona privata au creat un cont si au
adresa de email valida.
1. Portalul are configurate serviciile prin care cauta si identifica daca utilizatorii portalului web sunt inregistrati intr-un volum din Registrul
Agricol
2. Functionalitatea specifica a portalului, parcurge capitolele din Registrul Agricol si verifica daca aceste informatii exista completate pana
la termenul limita
3. Pentru informatiile lipsa, serviciul specific al portalului web, transmite o notificare
4. Cetateanul (utilizatorul extern) acceseaza portalul web pentru UAT-ul din care face parte
5. Cetateanul (utilizatorul extern) deschide ecranul „Notificari completare R.A”
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6. Cetateanul se informeaza asupra termenului limita pana la care trebuia sa transmita catre primarie toate informatiile necesare a fi
completate in Registrul Agricol
7. Cetateanul se informeaza asupra informatiilor ce nu sunt completate in anumite capitole
8. Pe masura ce datele se actualizeaza in Registrul Agricol, din portal se sterg capitolele pentru care cetateanul a furnizat datele.
9. Intrucat in Registrul Agricol nu exista o bifa prin care se specifica ca o persoana nu are proprietati pe o anumita categorie si raman doar
necompletate, se va face in portal in dreptul fiecarei categorii o bifa de genul “Sterge notificarea”. La apasarea acestei bife, categoria
respectiva va disparea din lista, pana la urmatorul interval de depunere date (e posibil sa achizitioneze sau sa vanda in acest interval)
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2. TRANSMITEREA DE NOTIFICARI PRIVIND OBTINEREA DE DOCUMENTE
NECESARE CETATEANULUI, IN BAZA INFORMATIILOR INSCRISE IN
REGISTRUL AGRICOL.
Introducere
Cand utilizatorul isi creaza un cont in portal, se verifica daca acesta are informatii inregistrate in Registrul Agricol;
In Componenta Portal exista o sectiune “Notificari” din care utilizatorul isi poate selecta notificarile sau documentele ce pot fi accesate
in functie de stadiul in care se afla la nivelul Registrului Agricol. De asemenea, in Componenta Portal exista o alta sectiune Solicitare Adeverinta
APIA din care utilizatorul poate selecta, in cazul in care acesta este inscris in Registrul Fermierilor (integrare cu APIA).
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Reguli de business
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Utilizatorii portalului web au creat un cont si o parola si o adresa de email valida. La crearea contului in portal, s-a verificat daca acesta
are informatii in Registrul Agricol.
Roluri asociate
Utilizatori externi de portal WEB (Cetateni)
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1. Cetateanul (utilizatorul extern) acceseaza portalul web pentru UAT-ul din care face parte
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2. Cetateanul (utilizatorul extern) deschide ecranul „Notificari”
3. In sectiunea respectiva se gasesc doua tipuri de „Notificari”: Notificari Registrul Agricol, Notificari Registrul Fermierilor
4. Daca cetateanul este identificat ca fiind inregistrat in aplicatia de registrul agricol sistemul ii va pune la dispozitie o serie de link-uri de
descarcare a documentelor ce pot fi transmite : ”( link download formulare solicitari)
5. Se verifica prin integrarea portal – modul interfatare APIA daca utilizatorul apare in registrul fermierilor din IACS – APIA –Se va actualiza
dupa finalizarea dezvoltarilor din partea APIA.
6. In cazul in care utilizatorul este gasit in registrul fermierilor i se va pune la dispozitie un link rapid catre serviciul de obtinere Adeverinta
APIA.
7. La accesarea serviciului va exista o sectiune ce va contine: “ In cazul in care aveti o situatie materiala precara puteti accesa unul din
documentele …..” + link download documentele respective”
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3. POSIBILITATEA DE VIZUALIZARE A INFORMATIILOR DIN REGISTRUL
AGRICOL DIN PORTAL
Introducere
Cand utilizatorul isi creaza un cont in portal, se va verifica daca acesta are informatii inregistrate in Registrul Agricol;
Daca pentru utilizator exista informatii in Registrul Agricol, exista o sectiune in Portal “Date RA” prin care se pot vizualiza acestea, la
nivel de capitol si rand.
Reguli de business
Utilizatorii portalului web au creat un cont si o parola si o adresa de email valida. La crearea contului in portal, s-a verificat daca acesta
are informatii in Registrul Agricol.
Roluri asociate
Utilizatori externi de portal WEB (Cetateni)
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1.

Cetateanul (utilizatorul extern) acceseaza portalul web pentru UAT-ul din care face parte

2.

Cetateanul (utilizatorul extern) deschide ecranul aferent vizualizarii informatiilor din Registrul Agricol

3.

Cetateanul (utilizatorul extern) selecteaza gospodaria pentru care doreste vizualizarea informatiilor din Registrul Agricol

4.

Sunt afisatea informatiile aferente tuturor capitolelor din Registrul Agricol pentru care exista valori completate la nivelul gospodariei
selectate

SIVECO Confidential

Pagina 15 / 71

SIVECO Confidential

Pagina 16 / 71

4. VIZUALIZAREA INTR-O HARTA INTERACTIVA A UNOR ELEMENTE DIN
REGISTRUL AGRICOL PENTRU CETATENI
Introducere
Prin intermediul portalului cetatenii ce acceseaza Sistemul Informatic Integrat la nivelul Registrului Agricol, pot vizualiza informatii din
harti interactive GIS.
Reguli de business
Utilizatorii portalului web au creat un cont si o parola si o adresa de email valida.
Roluri asociate
Utilizatori externi de portal WEB (Cetateni)
1. Cetateanul (utilizatorul extern) acceseaza portalul web pentru UAT-ul din care face parte
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2. Cetateanul acceseaza optiunea GIS din Portal, pentru a-si putea vizualiza datele
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3. Cetateanul isi vizualizeaza parcelele
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4. Cetateanul are deasemenea posibilitatea de a accesa prin intermediul Legendei una sau mai multe din straturile/layerele ce ofera
informatii de interes pentru cetateni (de exemplu: suprafete destinate pasunatului, localizarea primariei, a dispensarelor veterinare, a
targurilor si pietelor dar si a altor puncte de interes).
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5. SUBSISTEM PORTAL – SUBSISTEM TAXE SI IMPOZITE LOCALE
Introducere
Pentru serviciul online pus la dispozitie cetatenilor, Sistemul Informatic Integrat la nivelul Registrului Agricol permite vizualizarea
taxelor si impozitelor locale.
Reguli de business
Utilizatorii portalului web au creat un cont si o parola si o adresa de email valida.
Roluri asociate
Utilizatori externi de portal WEB (Cetateni)
1. Cetateanul (utilizatorul extern) acceseaza portalul web pentru UAT-ul din care face parte
2. Cetateanul acceseaza zona de taxe si impozite
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3. Sistemul returneaza informatii despre soldul persoanei respective
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6. CERERE ONLINE CERTIFICAT ( ATESTAT ) DE PRODUCATOR AGRICOL

Introducere
Sistemul format din Componenta Portal WEB si cea de Management electronic al documentelor SIVADOC ofera functionalitati de
inregistrare online a cererii de eliberare a unui certificat ( atestat ) de producator agricol si de urmarire a stadiului elaborarii certificatului.
Inregistrarea unei cereri in vederea eliberarii certificatului de producator agricol poate fi efectuata de catre orice utilizator (cetatean)
inregistrat in aplicatia de portal WEB.
Fiecare cerere introdusa in sistem va beneficia de un numar de inregistrare unic.
Pe baza numarului de inregistrare, cetateanul care a introdus cererea poate vedea in orice moment stadiul acesteia.
Solicitantul este informat si ghidat despre cum sa completeteze formularul online aferent cererii de eliberare a Certificatului ( Atestatului ) de
producator agricol.
In cadrul portalului, in functie de contextul in care se afla, vizitatorul are acces permanent la instructiunile de utilizare a Portalului prin ajutor
contextual, astfel i se vor pune la dispozitie detalii de utilizare.
Formularul online aferent cererii de eliberare a Certificatului ( Atestatului ) de producator agricol, contine urmatoarele campuri:




Nume, prenume solicitant – care reprezinta numele persoanei ce solicita cererea de eliberare a certificatului ( atestatului ) de
producator agricol
Localitate
Strada
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Numar
Judet
CNP solicitant
Serie si numar CI/BI solicitant
Produse si cantitati
Lista membrilor gospodariei care va contine cel putin urmatoarele informatii, pentru fiecare membru: nume, prenume, CI/BI
seria si numar, CNP.

Reguli de business
1. Sistemul nu permite inregistrarea unei cereri pentru eliberare certificat de producator agricol fara autentificare si oferirea unei adrese de
email valide (la care se va transmite notificarea).
2. Sistemul nu permite inregistrarea unei cereri pentru eliberare certificat de producator agricol fara completarea campurilor obligatorii.
 CNP in format text
 CNP format din mai putine/multe cifre
 CNP necompletat
Roluri asociate
1.

Cetateanul (utilizatorul extern) acceseaza zona de portal.
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2.

Cetateanul se autentifica in portal prin introducerea unui utilizator si a unei parole
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3.

Cetateanul selecteaza sectiunea „Servicii on-line” (selectand mai intai un UAT).
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4.

Cetateanul selecteaza optiunea „Solicitare Certificat de producator”.
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5.

Sistemul prezinta posibilitatea de a creea un certificat nou, sau posibilitatea vizualizarii unui certificat deja existent.

SIVECO Confidential

Pagina 32 / 71

SIVECO Confidential

Pagina 33 / 71

6.

Cetateanul selecteaza optiunea „ + Adauga ”.

7.

Sistemul prezinta un formular electronic ce permite completarea informatiilor privind cererea tip. Informatiile minime obligatorii a fi
completate de catre solicitant sunt: nume, prenume, localitate, strada, numar, judet, BI/CI serie si numar, CNP, Eliberat de, Produse si
cantitati si lista membrilor gospodariei care va contine cel putin urmatoarele informatii, pentru fiecare membru: nume, prenume, CNP
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8.

La salvarea informatiilor introduse de catre cetatean sistemul verifica daca datele introduse respecta regulile de business. Se verifica cel
putin respectarea urmatoarelor reguli de business prin introducerea de valori eronate de tipul:
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1. CNP in format text
2. CNP format din mai putine/multe cifre
3. CNP necompletat
Daca regulile de business nu sunt respectate, sistemul afiseaza un mesaj de atentionare si marcheaza vizual campurile care contin date
eronate sau necompletate, fara a sterge valorile deja completate de catre cetatean. Cetateanul corecteaza doar valorile eronate prin
introducerea unor valori corecte.
9. Daca regulile de business sunt respectate, la apasarea butonului de „Salveaza” sistemul va permite salvarea informatiilor si se atribuie
un numar de ordine al cererii, generat automat de portal.

10. Cetateanul vizualizeaza istoricul solicitarilor inregistrate (lista cu toate solicitarile inregistrate in sistem) atat cele trimise catre primarie
cat si cele care mai necesita alte informatii pentru eliberarea certificatului de producator agricol
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11. Cetateanul are posibilitatea de a accesa optiunea „Atasamente” pentru a atasa copiile actelor de identitate ale titularului si membrilor.
Cetateanul are la dispozitie cel putin urmatoarele optiuni:
a) posibilitatea de a-si cauta, pe discurile locale, documentele pe care doreste sa le ataseze
b) posibilitatea de a atasa documentele la cererea creata. Ca raspuns, sistemul afiseaza o lista cu documentele incarcate, avand in
dreptul fiecaruia, optiunea de a sterge inregistrarea.
c) posibilitatea de a salva documentele atasate, la cererea creata.
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Cetateanul incarca toate documentele si salveaza.
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Ca raspuns, sistemul il directioneaza pe cetatean in fereastra in care poate vizualiza lista solicitarilor.
Cetateanul are posibilitatea (dupa ce va selecta o solicitare de certificat de producator) de a sterge documentele atasate, unul cate
unul. Ca raspuns, sistemul elimina din lista documentelor atasate, acele documente pe care cetateanul le-a sters.
Cetateanul are posibilitatea de a renunta la optiunea de a atasa documente prin apasarea pe butonul „Inapoi”. Ca raspuns, sistemul il
directioneaza pe cetatean in fereastra in care poate vizualiza lista solicitarilor.
12. Dupa validarea documentatiei, cererea va fi in starea plata neefectuata.
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13. Cetateanul va putea atasa chitanta pentru plata taxei, direct din portal.

14. Cetateanul acceseaza optiunea „Confirmare plata” pentru completarea numarului de document de plata (ex: numar OP), data
documentului de plata (ex: data OP-ului), valoarea platita a taxei si ataseaza intr-un camp special destinat, copia documentului de plata.
Numarul de identificare al cererii primit anterior este afisat in interfata pentru confirmare plata si este neditabil. Cetateanul are cel
putin doua optiuni:
a) Sa salveze informatia introdusa. Ca raspuns, sistemul il directioneaza pe cetatean in fereastra in care poate vizualiza lista solicitarilor.
Solicitarea pentru care s-au salvat informatiile cu privire la plata taxei va avea starea „Transmite solicitare”
b) Sa renunte la salvarea datelor. Ca raspuns, sistemul il directioneaza pe cetatean catre fereastra unde poate vizualiza lista solicitarilor.
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15. Dupa autentificarea pe portal, cetateanul urmareste progresul eliberarii certificatului de producator in fereasta in care poate vizualiza
lista solicitarilor. Pentru cererea inaintata la pasii anteriori se va afisa starea “In procesare”, directia din cadrul institutiei unde se afla in
lucru dosarul si responsabilul.

16. In cadrul componentei de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor (SIVADOC), responsabilul
desemnat din cadrul Primariei verifica completarea corecta a cererii si transmite dosarul pe fluxul de lucru. Informatia din atributele si
continutul cererii este indexata automat pentru cautari ulterioare.
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17. In cadrul componentei de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor, responsabilul din cadrul
Primariei va primi dosarul pentru eliberarea certificatului de producator, si va verifica in cadrul componentei de Gestionare si Evidenta
primara unitara a datelor specifice Registrului Agricol, datele referitoare la produsele inscrise de catre cetatean in cererea tip.
Verificarea se realizeaza confruntand datele din cerere cu datele existente in componenta de Gestionare si Evidenta primara unitara a
datelor specifice Registrului Agricol si anume:

a) In componenta de Gestionare si Evidenta primara unitara a datelor specifice Registrului Agricol, i se va da posbilitatea responsabilului
din cadrul Primariei sa vizualizeze, cel putin urmatoarele informatii privitoare la gospodaria cetateanului care a solicitat cererea de
eliberare a certificatului de producator:
 datele referitoare la tipurile de culturi si suprafetele asociate acestora
 datele referitoare la tipurile de pomi fructiferi si numarul acestora
 datele referitoare la tipurile de animale domestice si numarul acestora din cadrul gospodariei cetateanului care a solicitat cererea de
eliberare certificat de producator.
b) Din componenta de Gestionare si Evidenta primara unitara a datelor specifice Registrului Agricol, responsabilul din cadrul Primariei va
genera cel putin urmatoarele rapoarte:


un raport in care sa fie realizata evidentierea suprafetelor arabile cultivate, pe tipuri de culturi, la nivelul gospodariei
cetateanului care a solicitat certificatul de producator. Raportul va afisa date pentru minim patru ani consecutivi.



un raport in care sa fie realizata evidentierea numarului pomilor fructiferi, pe tipuri de pomi, la nivelul gospodariei cetateanului
care a solicitat certificatul de producator. Raportul va afisa date pentru minim patru ani consecutivi.

SIVECO Confidential

Pagina 45 / 71



un raport in care sa fie realizata evidentierea numarului animalelor domestice, pe tipuri de animale, la nivelul gospodariei
cetateanului care a solicitat certificatul de producator. Raportul va afisa date pentru minim patru ani consecutivi.
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Pentru rapoartele enumerate mai sus responsabilul din cadrul Primariei are optiunea de a le exporta in format Excel. Aceasta optiune va fi
executata in cadrul acestui pas. Ca raspuns, sistemul va genera fisiere Excel care vor contine datele afisate in raport.
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18. Responsabilul din cadrul Primariei constata ca datele introduse de cetatean sunt corecte si valideaza pasul pe flux in componenta de
Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor prin accesarea unei functionalitati de inchidere a sarcinii de
lucru si transmiterea mai departe. Ca raspuns, sistemul transmite dosarul mai departe pe flux, la pasul din flux selectat de responsabil.

19. Un responsabil din cadrul Primariei, primeste dosarul pe flux in componenta de Gestionare a fluxurilor electronice de date si
management al documentelor si verifica in cadrul componentei Financiar-Contabilitate, intr-un modul dedicat platilor prin banca, daca
cetateanul a realizat sau nu plata taxei pentru eliberarea certificatului de producator. Dupa verificarea efectuarii platii de catre
solicitant, responsabilul din cadrul Primariei transmite in continuare dosarul pe fluxul de aprobare. In acest moment, informatia va
ajunge din componenta de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor in componenta Portal, iar din
componenta Portal se va transmite automat o notificare prin email catre cetatean, precum si se va afisa starea “Depuneti documentele
pe suport de hartie” in cadrul Portalului – fereastra cu istoricul solicitarilor certificatelor de producator, la nivelul numarului de
identificare al cererii solicitate, pentru depunerea, pe suport de hartie, a actelor necesare eliberarii certificatului.
20. Cetateanul depune la sediul Primariei actele pe suport de hartie. Responsabilul din cadrul Primariei, ataseaza actele la dosarul fizic al
cetateanului si acceseaza componenta de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor, unde valideaza
aceasta actiune pe fluxul de lucru. Ca raspuns, componenta de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al
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documentelor transmite Portalului, in mod automat, in fereastra cu istoricul solicitarilor certificatelor de producator, la nivelul
numarului de identificare al cererii solicitate, o noua stare “Documente depuse”, privind cererea cetateanului.
21. In punctul final de verificare din cadrul componentei de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor,
responsabilul din cadrul Primariei valideaza emiterea certificatului de producator. Ca raspuns:
 componenta de Gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor transmite Portalului in fereastra cu istoricul
solicitarilor certificatelor de producator, o noua stare “Certificat eliberat” privind cererea cetateanului, la nivelul numarului de
identificare al cererii solicitate.



componenta Portal transmite notificare pe email catre cetatean pentru a ridica certificatul de producator de la sediul Institutiei.
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7. TRANSMITEREA DE NOTIFICARI PRIVIND HOTARARILE DE CONSILIU
LOCAL

Introducere
Componenta Portal WEB ofera functionalitati de inregistrare online de catre o persoana fizica sau juridica la transmiterea de notificari
privind Hotararile de Consiliu Local.
Pentru realizarea acestui serviciu online, sistemul informatic va utiliza Componenta Portal Web (cu sectiunea publica si privata)
Pentru o anumita unitate administrativ teritoriala, din sectiunea Hotarari ale Consiliului Local sa se acceseze functionalitatea de
vizualizare a ultimelor Hotarari ale Consiliului Local. Lista hotararilor se afiseaza in ordinea de la cele mai noi la cele mai vechi.
In prealabil, cetateanul va trebui sa isi creeze un cont si o parola la nivelul portalului institutiei.
Cetateanul sau reprezentantul unei institutii / companii completeaza informatiile de identificare si validate de responsabilii desemnati
din cadrul institutiei.
Serviciul online se activeaza pentru solicitant si, ori de cate ori apare o noua Hotarare de Consiliu, cetateanul va fi notificat atat in
contul personal cat si prin email, in cazul in care si-a inregistrat o adresa valida.
La inregistrarea cererii de notificare, cetateanul va mai putea bifa si optiunea de notificare pentru orice informatie pe care institutia o
considera relevanta. Astfel, cetateanul va fi informat pe diverse subiecte de interes local, pe care le-a selectat la momentul inregistrarii cererii.
Fluxul urmat pentru inregistrarea solicitarii de notificare:
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Cetateanul acceseaza portalul institutiei >
Cetateanul se autentifica cu numele de utilizator si parola anterior inregistrate > Cetateanul acceseaza sectiunea de detalii profil>
Cetateanul selecteaza din lista notificarile de interes >
Cetateanul salveaza informatiile selectate, notificarea automata este actualizata
Reguli de business
1. Sistemul nu permite inregistrarea unei cereri de notificare fara autentificare si oferirea unei adrese de email valide (la care se va transmite
notificarea).
Roluri asociate
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizatorul acceseaza interfata din sectiunea de Hotarari ale Consiliului Local
Cetateanul se autentifica cu numele de utilizator si parola anterior inregistrate
Cetateanul intra in pagina de detalii cont.
Cetateanul acceseaza optiunea de notificare
Cetateanul salveaza informatiile selectate, notificarea automata este actualizata
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8. INREGISTRARE PETITII/RECLAMATII

Introducere
Sistemul format din Componenta Portal WEB si cea de Management electronic al documentelor SIVADOC ofera functionalitati de
inregistrare a unei petitii/reclamatii si de urmarire a stadiului formularii raspunsului.
Inregistrarea unei petitii/reclamatii poate fi efectuata de catre orice utilizator inregistrat in aplicatia de portal WEB.
Petitiile vor reprezenta anumite cereri sau solicitari facute de catre cetateanul care s-a inregistrat ca utilizator in Componenta de portal WEB,
la adresa Primariei.
Fiecare petitie/reclamatie introdusa in sistem va beneficia de un numar de inregistrare adecvat. Pe baza numarului de inregistrare, cetateanul
care a introdus petitia/reclamatia poate vedea in orice moment stadiul acesteia.
Petentul este informat despre cum sa completeteze petitia.
Acesta va contine urmatoarele campuri:
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Nume petent – care reprezinta numele persoanei ce a realizat petitia.
Titlul petitiei/reclamatiei – subiectul de baza al petitiei create.
Continul petitiei/reclamatiei – detalierea pe larg a problemei ce necesita atentia primariei,
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Destinatarul petitiei/reclamatiei – persoana sau departamentul din cadrul Consiliului Judetean pe adresa caruia se
doreste trimiterea petitiei.
Data petitiei/reclamatiei care se va completa cu data curenta.
Termen raspuns (max. 30 zile conf. Legii)

Fluxul urmat de petitii este:
Inregistrarea petitiei >
Petitia se inregistreaza in registrul special de petitii/reclamatii >
Se transmite catre Primar/Secretar pentru repartizare la un functionar, in functie de problematica >
Se formuleaza raspunsul >
Se transmite la seful compartimentului/departamentului din care face parte functionarul pentru aprobare >
Se transmite la Primar pentru aprobare raspuns >
Se transmite raspunsul la solicitant.
Utilizatorul poate vedea in orice moment in aplicatie petiile trimise de el (inclusiv continutul acestora si data la care au fost trimise) cat
si starea acestora.
Raspunsurile la petitii vor fi furnizate pe adresa de mail pe care utilizatorul a folosit-o pentru inregistrare in componenta portal WEB.
Reguli de business
1.
Sistemul nu permite inregistrarea unei petitii/reclamatii fara autentificare si oferirea unei adrese de email valide (la care se va
transmite notificarea).
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2. Sistemul nu trebuie s-a permita inregistrarea unei petitii/reclamatii fara completarea campurilor obligatorii.
Roluri asociate
1. Utilizatorul acceseaza interfata din sectiunea de inregistrare a Petitiilor / Reclamatiilor

2. Utilizatorul acceseaza caseta disponibila in interfata principala de introducere a unei noi petitii / reclamatii
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3. Sistemul prezinta formularul electronic de completare a petitiei / reclamatiei
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4. Optional, utilizatorul ataseaza documente justificative
5. Utilizatorul salveaza datele introduse in formularul electronic de completare a petitiei / reclamatiei
6. Sistemul afiseaza numarul petitiei / reclamatiei inregistrate in sistem

7. Pe baza datelor inregistrate in portal, se genereaza in SIVADOC o noua inregistrare in Registrul de Petitii/Reclamatii sau direct in
Registrul General
8. Utilizatorul SIVADOC (Primar/secretar) acceseaza interfata principala din SIVADOC si observa notificarea

9. Primarul/Secretarul repartizeaza petitia/reclamatia persoanei responsabile pentru formularea raspunsului
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10. Responsabilul din cadrul primariei caruia i s-a repartizat petitia/reclamatia pentru solutionare, elaboreaza documentul raspuns la
petitie / reclamatie
11. Responsabilul din cadrul primariei ataseaza documentul electronic raspuns la petitie / reclamatie
12. Responsabilul din cadrul primariei transmite pe fluxul de aprobare documentul electronic raspuns la petitie / reclamatie

13. Primarul/Secretarul valideaza petitia/reclamatia pentru raspunsul elaborat

14. In portal se actualizeaza starea petitiei/reclamatiei in functie de pasul la care este pe flux
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15. Dupa finalizarea fluxului in SIVADOC, odata cu actualizeaza starii petitiei/reclamatiei in portal se genereaza notificare pe email catre
petent/reclamant
16. Utilizatorul acceseaza interfata din sectiunea de inregistrare a Petitiilor / Reclamatiilor
17. Utilizatorul acceseaza in interfata petitia / reclamatia introdusa
18. Sistemul prezinta informatiile completate aferente petitiei / reclamatiei introdusa
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19. Optional, utilizatorul poate vizualiza documentele justificative atasate
20. Utilizatorul poate avea acces la modificarea documentelor atasate
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9. PROGRAMARE ONLINE A AUDIENTELOR
Introducere
Sistemul format din Componenta Portal WEB si cea de Management electronic al documentelor SIVADOC ofera functionalitati de
inregistrare online de catre o persoana fizica sau juridica in audienta la diversi responsabili din organigrama Primariei.
Pentru realizarea acestui serviciu online, sistemul informatic are urmatoarele componente:
-

Componenta Portal Web (cu sectiunea publica si privata) (din cadrul componentei Registrul Agricol a Sistemului Informatic Integrat SIVECO
Applications 2020 ): modalitatea de legatura dintre solicitarile cetateanului si institutie. Portalul permite inregistrarea online a solicitarilor
de audienta de catre cetateni, precum si afisarea raspunsurilor la solicitari ale responsabililor din cadrul instituiei. De asemenea, prin Portal
se realizeaza transmiterea automata a informatiilor inregistrate catre Modulul de gestiune a documentelor SIVADOC;

-

Componenta de gestionare a fluxurilor electronice de date si management al documentelor SIVADOC (din cadrul componentei Registrul
Agricol a Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020 si a Sistemului Informatic pentru Management Intern) – cu ajutorul
caruia va fi urmarit progresul rezolvarii cererii.

Inregistrarea in audienta poate fi efectuata de catre orice utilizator inregistrat in aplicatia de portal WEB. La momentul inregistrarii din
portalul WEB se va genera o inregistrare automata in componenta electronica de Management al documentelor.
Inregistrarea unei solicitari de audienta poate fi efectuata numai de catre cetateanul care s-a inregistrat ca utilizator in Componenta de portal
WEB.
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La prima conectare la serviciul online de programare a audientelor, cetateanul trebuie sa adauge sau sa editeze datele personale de contact si
sa introduca unele informatii personale in cazul in care doreste acest lucru.
‘semnatura’ utilizata la programarea audientelor este asemanatoare cu cea folosita pentru emailuri. Aceasta semnatura este adaugata
la sfarsitul fiecarei cereri postate si poate fi personalizata de catre cetatean.
Fluxul urmat Pentru a depune cererea de audienta este:
Cetateanul acceseaza portalul institutiei >
Cetateanul se autentifica cu numele de utilizator si parola anterior inregistrate >
Cetateanul alege serviciul de solicitare audiente.
Deoarece contul utilizator este personal si confidential, angajatii institutiei vor sti ca cererea provine de la un anumit cetatean sau agent
economic >
Cererea, completata online este transmisa pe un flux de lucru catre primar/secretar>
Primarul/secretarul analizeaza si transmite pe flux cererea de audienta catre compartimentul/persoana care se ocupa de gestiunea audientelor
institutiei si care o vor solutiona prin programarea in audienta, in functie de orarul de audiente si subiectul audientei >
In orice moment, contribuabilul va putea vizualiza in Portal starea in care se afla cererea sa >
La solutionarea cererii, contribuabilul va primi un email de notificare, prin care va fi informat despre solutionarea cererii si data si coordonatele
biroului unde va avea loc audienta.
Reguli de business
1. Sistemul nu permite inregistrarea unei cereri de audienta fara autentificare si oferirea unei adrese de email valide (la care se va
transmite notificarea).
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2. Sistemul nu permite inregistrarea unei cereri de audienta fara completarea campurilor obligatorii.
3. Sistemul va genera automat programul audientelor pentru cinsprezece zile in fata.
Roluri asociate
1.

Utilizatorul acceseaza interfata din sectiunea de inregistrare a Audientelor

2.

Utilizatorul acceseaza caseta disponibila in interfata principala de introducere a unei noi cerere de audienta

3.

Sistemul prezinta formularul electronic de completare a cererii de audienta
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4.

Optional, utilizatorul ataseaza documente justificative

5.

Utilizatorul salveaza datele introduse in formularul electronic de completare a cererii de audienta

6.

Sistemul afiseaza numarul cererii de audienta inregistrate si starea (inregistrata)

7.

Pe baza datelor inregistrate in portal, se genereaza in SIVADOC o noua inregistrare in Registrul de Inregistrare Audiente
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8.

Primarul/Secretarul repartizeaza cererea de audienta compartimentului / persoanei responsabile pentru solutionarea cererii si data si
coordonatele biroului unde va avea loc audienta

9.

In portal se actualizeaza starea audientei la momentul confirmarii pe flux
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10.

Dupa finalizarea fluxului in SIVADOC, odata cu actualizeaza audientei in portal se genereaza notificare pe email catre solicitantul
audientei

11.

Utilizatorul acceseaza interfata din sectiunea de inregistrare a audientelor

12.

Sistemul prezinta informatiile completate aferente cererii de audienta
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13.

Optional, utilizatorul poate vizualiza documentele justificative atasate

14.

Utilizatorul poate avea acces la modificarea documentelor atasate

15.

Utilizatorul vizualizeaza numarul si starea cererii de audienta, compartimentul, persoana si ora la care este planificata audienta
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