
Prezentare aplicatie 

Comunicare solicitari PATRIMVEN 

Aplicatia se numeste Comunicare solicitari  PATRIMVEN. Ea este 

integrata pe extranet( mediul de test) si va trecuta in productie dupa finalizarea 

testelor. 

Scopul aplicatiei: 

- ofera informatii detaliate cu privire solicitari/raspunsuri anaf sau primarii 

- ofera informatii despre data creeare, data ultima descarcare cat si ID-ul 

solicitare/raspuns 

- ofera posibilitatea de a descarca solicitare/raspuns, modificandu-se astfel 

data ultima descarcare 

- ofera posibilitate sortate pe fiecare coloana pentru a putea descarca 

solicitarile/raspunsurile care nu au fost descarcate 

Fluxul de lucru 

 

Aplicatia este accesibila dupa logare cu certificat. 

 
 

 

Fiecare persoana care doreste sa acceseze  aceasta aplicatie pentru a afla 

informatii va accesa apoi Comunicare raspunsuri la solicitarile transmise 

In momentul acesarii link-ului se deschide fereastra. 



 

Aceasta va reprezenta pagina principala a aplicatiei 

Pentru a vizualiza mai multe randuri din tabel se selecteaza meniul din stanga sus 

si se poate alege intre 10 si 100 de randuri. 

 

 

Pentru a sari direct la o pagina se introduce pagina in campul Salt la pagina si se apasa enter. 



 

 

 

Pentru a realiza parcurgerea informatiei exista linkul  

Inceput   <<  2  >>   Sfârşit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne duce la pagina de 

inceput 

Ne duce la 

pagina 

anterioara 

Ne duce la 

pagina 

urmatoare 

Ne duce la pagina de 

sfarsit 

Pagina  

curenta 



 

 

 

 

Pentru a filtra informatiile dupa criteriu cum ar fi id, denumire data creare 

atunci se introduce informatia dorita in filtru din dreapta sus 

 



 

Si se apasa butonul filtreaza informatile. 

 

 

 

Pentru a afla descarca informatiile sub forma de pdf  se apasa  butonul 

Descarca. 

 



In partea de jos a paginii principale se afla urmatorul modul Informatii despre 

formular cerere/raspuns  cu ajutorul caruia se pot afla informatii despre un index 

primit in momentul in care s-a facut upload-ul unei solicitari. 

Se va introduce indexul primit in momentul incarcarii unei solicitarii si se 

vor primi informatii despre acesta, precum in exemplu de mai jos. 

 

 

Acest modul este foarte util in cazul in care nu se regaseste o solicitare in 

tabel, aflandu-se motivul pentru care  se afla/nu se afla in tabel.  

Pentru nelamuri va rog trimiteti mail la: albert.dumitrache@mfinante.ro 

Va multumesc! 


