Instrucțiuni administrator PatrimVen
Link acces Sistemul PatrimVen:
https://epatrim.fiscnet.ro/
Autentificare cu certificat digital> se apasă pe butonul AICI>

Se selectează certificatul digital aferent administratorului>

Interfața web disponibilă după autentificare pune la dispoziție următoarele servicii
electronice, pentru persoanele care au rolul de administrator de interoperabilitate:

1. Acces aplicație “Inregistrare utilizatori” - permite adăugarea de noi utilizatori în sistem
Se apasă pe butonul Inregistrare utilizatori>

Secțiunea “Adăugare utilizator”

Pentru preluarea informațiilor din fișierul de export al certificatului se parcurg următorii
pași:
- se selectează butonul Caută certificat pentru încărcarea certificatului exportat. Se vor extrage
datele din certificat:





Autoritatea de certificare
Data emitere
Data expirare

- se completează secțiunea Informații personale:







CNP
Nume (se completează automat după introducerea CNP-ului)
E-mail
Selectare instituție
Funcția (se completează prima literă cu majusculă)
Departament (se completează prima literă cu majusculă)

- se apasă butonul Înregistrează, pentru înregistrarea utilizatorului în sistem.

Secțiunea “Administrare roluri”
Rolurile vor fi alocate de către persoana cu rol de administrator, în funcție de atribuțiile
de serviciu ale utilizatorilor.
- BĂNCI cu posibilitate de vizualizare a datelor despre băncile la care contribuabilul are
deschise conturi;
- CONTRIBUȚII cu posibilitatea vizualizării informațiilor declarate în D112;
- VENITURI cu posibilitatea vizualizării veniturilor din alte surse decât cele salariale;
- CLĂDIRI cu posibilitatea vizualizării clădirilor deținute;
- VEHICULE cu posibilitatea vizualizării vehiculelor deținute;
- TERENURI cu posibilitatea vizualizării terenurilor deținute;
1. Dintr-un control de tip drop-down se selectează utilizatorul pentru care se dorește
gestionarea drepturilor. In urma acestei operații, aplicația va afișa (pe două coloane)
drepturile disponibile și cele alocate (dacă este cazul).
2. Administratorul prin operații de drag&drop sau utilizând butoanale (-> și <-)
administratorul poate să stabilească drepturile unui utilizator. Acestea vor fi automat
persistate în baza de date, fără a fi necesară o altă operație.

Selectare utilizator>Atribuire roluri

Secțiunea “Gestionare certificat”
Reînnoirea certificatelor se efectuează în secțiunea Gestionare certificate (administratorii
au și posibilitatea de ștergere certificat introdus eronat sau expirat).
Reînnoirea certificatului aferent administratorului PatrimVen se poate face și de către un
alt administrator PatrimVen (din cadrul aceleiași instituții) în această secțiune sau la ghișeul ANAF
unde a fost înregistrat în sistem.

Se selectează utilizatorul pentru care se dorește efectuarea reînnoirii certificatului, se
selectează certificatul nou și se apasă butonul “Modifică/Adaugă certificatul”.
Pentru a șterge certificatul, se selectează certificatul care se dorește să se șteargă.

Secțiunea “Audit”
In cadrul acestui modul este implementată funcționalitatea ce permite administratorilor să
vizualizeze acțiunile efectuate de către utilizatorii sistemului (inclusiv administratori).
Nota: Se pot vizualiza doar acțiunile din ultimele 6 luni.
1. In cazul în care, data început nu este în ultimele 6 luni se afișează un mesaj de eroare.
2. Dacă data sfârșit este în viitor se afișează un mesaj de eroare.
In urma procesului de căutare rezultatele vor fi afișate în format HTML.
Selectare utilizator>Introducere Data start, Data sfarsit>Click butonul Caută

Secțiunea “Editare utilizator”

Selectare utilizator> se apasă butonul Modificare profil utilizator

Secțiunea “Revocare utilizator”

Selectare utilizator> se apasă butonul Revocă utilizatorul

2. Acces “Depunere declarații”

Se apasă pe butonul Depunere declarații>

Toate fişierele se depun prin intermediul meniului Depunere declaraţii.

Pentru deconectarea din aplicație se va selecta butonul “Deconectare”. In caz contrar,
sesiunea va rămâne deschisă și la următoarea accesare veți primi mesaj de eroare.
După deconectare, mesajul pe care-l veți primi, trebuie să fie “Sesiune terminată cu
succes!”.

