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1 Informaţii generale 

1.1 Descriere generală a sistemului 

Aplicaţia DDAPT gestionează titlurile de proprietate privitoare la terenurile 

intravilane şi extravilane de la nivelul unui judeţ. Aceste titluri sunt gestionate de 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin intermediul 

structurii organizatorice teritoriale. Astfel la nivelul unui judeţ, cât şi la nivelul 

municipiului Bucureşti gestiunea este asigurată de Oficiile de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară (OCPI). Aceste oficii au împărţit teritoriul unui judeţ, din 

punct de vedere al administrării în Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT). UAT-

urile au arondate un număr de localităţi. 

1.2 Scopul sistemului 

Obiectivul sistemului este gestionarea electronică a titlurilor de proprietate 

privitoare la terenurile intravilane şi extravilane de la nivelul unui judeţ. Nevoia 

acestei gestionări a apărut datorită imposibilităţii exploatării adecvate a arhivei 

actuale de titluri de proprietate pe hârtie. Facilităţile pe care aplicaţia DDAPT le 

aduce: 

1. Executare de căutări şi corelări asupra datelor 

2. Extragerea de rapoarte 

3. Stocarea datelor într-o manieră securizată şi cu acces centralizat. 

Prima etapă în demersurile privind acoperirea acestor nevoi constă în scanarea, 

indexarea tuturor titlurilor de proprietate. Acestea vor fi stocate în baze de date 

MS Access pentru fiecare UAT în parte. Bazele de date Access se importă în 

aplicaţia DDAPT. Noile titluri care vor fi emise vor fi introduse direct în aplicaţia 

DDAPT inclusiv imaginea scanată a lor. 
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Aplicaţia permite exportul datelor în acelaşi format ca la import. Aceste date vor fi 

pregătite pentru centralizare la nivel naţional în sensul că fiecare entitate va avea 

un identificator unic la nivel naţional, generat de aplicaţia DDAPT. 

Aplicaţia permite extragerea de rapoarte predefinite sau definirea unora noi. 

Aplicaţia dispune de interfaţă WEB şi lucrează în mediu multiuser. În acest sens, 

are un modul administrativ pentru definirea utilizatorilor. 

1.3 Scopul manualului 

Acest manual îşi propune să prezinte modul de utilizare al aplicaţiei DDAPT.  

1.4 Consideraţii generale 

În acest manual sunt descrise conceptele generale care sunt folosite în cadrul 

aplicaţiei. Datele folosite pentru prezentarea diferitelor funcţionalităţi sunt 

demonstrative, neavând o semnificaţie practică. Pentru a uşura folosinţa acestui 

document, capturile de ecrane folosite sunt dimensionate pentru a afişa 

funcţionalitatea explicată. 

1.5 Meniul aplicaţiei 

Meniul este situat în partea de sus a ferestrei aplicaţiei. Structura meniului diferă 

în funcţie de rolul asociat utilizatorului curent. 

1.6 Definiţii, acronime şi abrevieri 

Termen Definire 

ANCPI Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

OCPI Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

UAT Unitate administrativ teritoriala 

Site Reprezintă o colecţie de pagini web afişabile de un browser 
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care sunt organizate logic astfel încât să se permită navigarea 

de la una la alta conform tehnologiilor specifice domeniului. 

Site-ul conţine o primă pagină care se afişează la accesare şi 

de la care se începe navigarea. 

Server Program software care are ca rol furnizarea de servicii către 

alte programe de pe acelaşi computer sau de pe alte 

computere. Acest gen de programe se instalează de regulă pe 

computere speciale care sunt denumite impropriu servere. 

Publicare (web) Acţiunea tehnică prin care se permite accesarea unui site de 

către vizitatori conectaţi la Internet sau la o reţea în care este 

inclus şi computerul pe care este instalat site-ul. 

WWW World Wide Web: toate resursele şi utilizatorii de pe Internet 

care folosesc Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Definiţia 

dată de Tim Berners-Lee, inventatorul Web-ului este: 

„World Wide Web” este universul informaţiei accesibile printr-o 

reţea, întruchipare a cunoaşterii umane” 

Semnătură 

electronică 

O semnătură electronică (a nu se confunda cu certificatul 

digital) este un cod electronic care poate fi folosit pentru a 

confirma identitatea expeditorului unui mesaj sau a celului care 

a semnat electronic un document digital şi care asigură că 

conţinutul mesajului sau documentului semnate nu a fost alterat 

(schimbat). Semnăturile electronice sunt uşor de transportat, nu 

pot fi imitate şi pot fi automat marcate ca moment de timp al 

semnării. Semnătura electronică poate fi utilizată cu orice tip de 

mesaj indiferent dacă acesta este criptat sau nu pur şi simplu 

pentru ca destinatarul să se asigure de identitatea expeditorului 

şi de faptul că mesajul nu a fost schimbat.  

Semnare 

electronică 

Semnarea electronică: 

1. se foloseşte un software special pentru a se obţine un 

mesaj hash (sumar matematic al informatiei din 

documentul de semnat) 
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2. se foloseşte cheia privată (care este accesibilă numai 

proprietarului şi în responsabilitatea acestuia de a nu o 

distribui, cheie obţinută de la o autoritate publică 

specializată) pentru a codifica (cripta) mesajul hash  

3. mesajul hash criptat devine semnătura digitală a 

documentului (de observat că aceasta variază în funcţie 

de conţinutul de semnat) 

Verificarea semnăturii: 

1. se foloseşte un software special pentru a se obţine un 

mesaj hash (sumar matematic al informatiei din 

document) 

2. se foloseşte cheia publică a semnatarului pentru a 

decripta semnătura documentului 

3. dacă cele două mesaje hash sunt identice documentul 

este veridic 

Certificat digital Un certificat digital este un „card” electronic care conţine 

informaţiile de identificare ale posesorului şi este folosit pentru 

afaceri sau tranzacţii pe WEB. Este emis de o autoritate de 

certificare (CA). Conţine numele deţinătorului, un număr serial 

(unic), data de expirare, o copie a cheii publice a deţinătorului şi 

semnătura digitală a autorităţii de certificare pentru a se putea 

verifica autenticitatea certificatului. Unele certificate digitaele se 

conformează unui standard (X.509). Certificatele digitale pot fi 

stocate în regiştri iar utilizatorii autentificaţi pot accesa cheile 

publice ale altor utilizatori. 
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2 Autentificarea în aplicaţie 

Dacă utilizatorul nu are cont în cadrul aplicaţie, trebuie să se adreseze 

administratorului pentru a-i fi creat un astfel de cont.  

Autentificarea în aplicaţie se face in două moduri: 

1. pe baza numelui de utilizator şi a parolei.  

 

Pentru autentificarea în aplicaţie se completează câmpurile Nume şi Parolă, apoi 

se apasă butonul .  

După introducerea corectă a numelui de utilizator şi a parolei utilizatorul va fi 

redirectat spre pagina principală a aplicaţiei, corespunzătoare tipului de utilizator. 

2. pe baza token-urilor cu certificate digitale pentru conexiune securizată.  
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Dupa apăsarea butonului continuă utilizatorul va fi redirectat spre pagina 

principală a aplicaţiei corespunzătoare tipului de utilizator care s-a autentificat. 
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3 Operaţii software de întreţinere a calculatorului 

Pentru operarea în condiţii cât mai bune a aplicaţiei se recomandă o rezoluţie 

minimă de 1024x768 cu 16bit color. Ca browser se va folosi Internet Explorer cel 

putin versiunea 6.0. 

3.1 Ştergerea datelor Internet Explorer memorate în cache 

Internet Explorer este un excelent instrument de memorare, stocând automat o 

mulţime de informaţii în timp ce navigăm pe net. În timp, aceste informaţii pot 

deveni masive şi fragmentate. Ştergerea acestor date poate duce la o 

îmbunătăţire vizibilă a performanţelor Internet Explorer, în special pe maşini mai 

vechi. 

Pentru a şterge memoria cache a Internet Explorer: 

1 Din meniul Start, apăsaţi Control Panel.  

2  În viualizarea pe categorii, apăsaţi Network and Internet Connections 

apoi apăsaţi Internet Options.  

3 În fişa General, apăsaţi Delete Files în secţiunea Temporary Internet 

files, selectaţi caseta de bifare Delete all offline content şi apoi apăsaţi 

OK.  

Puteţi folosi şi butonul Delete Cookies, dar exista riscul de a pierde informaţii care 

sunt uneori înregistrate folosind cookie-uri, cum ar fi identităţi de forum web, 

preferinţe de site web şi uneori parole.  

3.2 Ştergerea fişierelor temporare în tot sistemul 

Fişierele temporare pot fi găsite în directoare variate. Relevante pentru această 

rubrică sunt directoarele următoare: 

C:\WINDOWS\Temp 

şi 

C:\Documents and Settings\{Identitate}\Local Settings\Temp 
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Se închid toate programele ce rulează înainte de a încerca ştergerea conţinutului 

folderelor de mai sus. Dacă un fişier este necesar unui program sau unui proces 

de fundal ce rulează încă pe sistemul utilizat, va apare un mesaj de eroare care 

va anunţa că fişierul respectiv este in uz. Dacă nu se poate şterge un anumit fişier 

chiar dacă au fost închise toate programele ce rulau, incercati sa stergeti restul 

fisierelor.  

Sugestie: Utilitatea Disk Cleanup este un mod facil de a şterge fişierele din cache 

şi temporare. Poate fi accesată navigând la Accessories din All Programs în 

meniul Start, apoi deschizând folderul System Tools.  

3.3 Ajustarea dimensiunii memoriei cache a Internet Explorer 

Unul din efectele secundare ale hard-discurilor foarte mari este că Internet 

Explorer poate aloca pentru zona de memorie cache o dimensiune foarte mare. 

Internet Explorer consumă destul de mult timp pentru indexarea paginilor in zona 

de memorie cache. Cu cât zona de memorie cache este mai mare, cu atât creşte 

riscul de corupere a acestei memorii.  

Se recomandă în general o dimensiune cache de 50 până la 100 megabytes (MB) 

pentru utilizatorul obişnuit, cu 100 MB pentru cei cu bandă largă şi cu un PC mai 

nou (mai rapid). Dacă obişnuiţi să descărcaţi fişiere foarte mari atunci ar trebui să 

luaţi în considerare mărirea dimensiunii memoriei dumneavoastră cache pentru a 

se potrivi confortabil dimensiunii celei mai mari descărcări plus vreo 50 MB. 

3.4 Curăţare Istoric 

Componenta History (Istoric) a Internet Explorer este uneori folosită greşit, unele 

persoane menţinând o istoric de 30, 40, 50 sau chiar un maxim de 99 de zile. 

Folderele mari de istoric pot încetini completarea locală automată a adreselor web 

şi lista derulantă a barei Adrese a adreselor anterioare va apare într-un timp mai 

lung. 

În loc să vă bazaţi pe panoul History pentru a găsi site-urile web preferate, mai 

bine adăugaţi asemenea pagini în folderul dumneavoastră Favorites.  
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Ştergeţi datele memorate de Internet Explorer în cache pentru a ajuta mărirea 

vitezei navigării web 

3.5 Curăţare date AutoComplete 

Internet Explorer poate stoca date formulare şi parole. Acest lucru este foarte 

convenabil, dar prea multe informaţii memorate în cache vor încetini Internet 

Explorer sau, în cazuri extreme, îl vor bloca cu totul. Pentru a evita această 

problemă, curăţaţi regulat memoria cache Formulare şi Parole, după ce vă 

asiguraţi că informaţiile dumneavoastră importante au fost înregistrate în altă 

parte. 

Pentru a curăţa memoria cache Formulare şi Parole în Internet Explorer: 

1 În meniul Tools, apăsaţi Internet Options, apoi apăsaţi fişa Content.  

2 Apăsaţi butonul AutoComplete şi apoi apăsaţi butoanele Clear Forms 

şi/sau Clear Passwords.  
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Curăţaţi regulat memoria cache de formulare şi parole 

3.6 Întreţinere hard-disc 

Acum că aţi şters datele şi fişierele temporare din memoria cache, aţi şters 

istoricul şi aţi ajustat dimensiunea maximă a folderului de fişiere internet 

temporare a Internet Explorer-ului, este timpul să vă îndreptaţi atenţia asupra 

hard-discului. 

În timp, datele de pe unitatea hard devin fragmentate deoarece Windows nu 

salvează întotdeauna fişierele într-o singură bucată. Acesta va încerca să salveze 

un fişier în prima bucată de spaţiu liber pe care o găseşte pe un hard-disc care 

este destul de mare pentru fişier, dar dacă nu găseşte un loc potrivit, va împărţi 

fişierul în bucăţi mai mici înainte de a salva fragmentele în locuri diferite. Pe 

măsură ce o unitate hard se umple şi fişierele sunt şterse şi scrise, aceste spaţii 

libere devin tot mai împrăştiate şi fişierele tot mai fragmentate.  

Interiorul unui hard-disc seamănă mult cu un pick-up cu disc de vinil vechi. Are o 

placă  foarte şlefuită pe care sunt memorate datele şi un braţ de citire care se 

deplasează înainte şi înapoi pentru a extrage datele de pe hard-disc (cam ca şi 

acul vechiului pick-up care se mişcă de-a lungul suprafaţei albumului de vinil în 

timpul rulării acestuia). Cu cât este discul mai fragmentat, cu atât trebuie braţul să 
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se mişte mai mult înainte şi înapoi pentru a accesa diferiţi biţi ai unui fişier, 

încetinind tot procesul. Mecanismul de defragmentare Windows poate îmbunătăţi 

performanţa sistemului dumneavostră prin optimizarea folosirii discului şi prin 

păstrarea mai puţin fragmentată a fişierelor. 

Pentru a defragmenta unitatea dumneavoastră hard: 

2. Apăsaţi butonul Start, indicaţi All Programs, indicaţi Accessories, indicaţi 

System Tools şi apoi apăsaţi Disk Defragmenter.  

3. Asiguraţi-vă că screensaver-ul şi orice program ce rulează este oprit. Apoi 

pur şi simplu selectaţi unitatea hard pe care doriţi să o defragmentaţi şi 

porniţi procesul. 

Timpul de rulare a procesului de defragmentare este direct proportional cu 

dimensiunea discului. De exemplu, un PC ce rulează un Celeron 2.6 şi cu un 

RAM instalat de 1 GB a raportat o fragmentare de 40 % în ciuda faptului ca a fost 

utilizat doar o scurta perioada de timp. Îmbunătăţirea performanţei după rularea 

Defragmentorului de disc Windows a fost destul de remarcabilă. 

 

Cu cât mai mult este albastru, cu atât mai bine. Îmbunătăţiţi performanţa 

sistemului dumneavoastră folosind Disk Defragmenter. 
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3.7 Încă aveţi probleme? 

O cauză comună a încetinirii Internet Explorer şi chiar a întregului sistem sunt 

viruşii şi software-ul dăunător. Dacă vedeţi bare de unelte noi în Internet Explorer, 

reclame apărute pe neaşteptate, dacă apar scurtături noi pe desktop-ul 

dumneavoastră, dacă setările paginii dumneavoastră home şi a motorului de 

căutare s-au modificat, calculatorul dumneavoastră a încercat să se conecteze la 

internet în mod neaşteptat, dacă utilizarea lăţimii de bandă s-a mărit dintr-o dată 

sau dacă sistemul dumneavoastră a devenit subit lent şi instabil, atunci vă 

recomandăm să vă gândiţi serios la această posibilitate. 

Odată ce aţi efectuat toţi paşii de întreţinere şi diagnostic listaţi mai sus, Internet 

Explorer ar trebui să îşi revină la starea iniţială. Dacă încă observaţi încetiniri, vă 

recomandăm să vă îndreptaţi atenţia spre grupurile de noutăţi şi ştiri Internet 

Explorer pentru un diagnostic mai minuţios. 
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4 Părţi componente ale aplicaţiei 

Pentru operarea în condiţii cât mai bune a aplicaţiei se recomandă o rezoluţie 

minimă de 1024x768 cu 16bit color. Ca browser se va folosi Internet Explorer 

cel putin versiunea 6.0. 

Spaţiul de lucru cuprinde mai multe componente: 

 Header-ul – este plasat în parte de sus şi cuprinde titlul aplicaţiei 

 Meniul aplicaţiei, situat imediat lângă header. Pentru deschiderea unui 

meniu se face clic pe intrări. 

 Datele utilizatorului curent – o secţiune situată în partea dreaptă sus a 

spaţiului de lucru. 

 Footer-ul - este plasat în parte de jos şi cuprinde drepturile de autor asupra 

aplicaţiei. 

4.1 Header 

 

4.2 Meniul aplicaţiei 

Meniul aplicaţiei, diferit pentru fiecare tip de utilizator, se deschide prin clic cu 

mouse-ul pe una din componetele sale. Un exemplu este meniul utilizatorilor de 

tip notar: 
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4.3 Datele utilizatorului 

Datele utilizatorului curent prezintă numele şi prenumele utilizatorului logat, 

precum şi rolul său asociat în cadrul aplicaţiei. 

 

4.4 Footer 
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5 Modulul Administrare 

Prin intermediul acestui modul utilizatorii OCPI cu rol asociat de administrator 

OCPI vor avea următoarele atribuţii şi drepturi în sistem: 

1. Gestionează utilizatorii şi drepturile acestora 

2. Gestionează unităţile administrativ teritoriale  

3. Gestionează localităţile 

4. Configurează informaţiile de identificare aplicaţie 

5. Execută importul şi exportul datelor 

6. Execută backup-ul şi restore-ul datelor 

7. Accesează rapoartele administrative 

Modulul Administrare cuprinde următoarele meniuri: 

 Acasă 

 Administrare 

- Configurare aplicaţie 

- Gestiune localităţi şi UAT 

- Gestiunea utilizatorilor 

- Gestiune judeţe 

- Gestiune tipuri folosinţă 

- Gestiune tip titlu 

 Sistem 

- Import / Export date Access 

- Backup / Restaurare baze de date 

 Rapoarte  

- Raport sesiuni de lucru 

- Raport activitate utilizatori 
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- Raport audit bază de date 

 Ieşire. 

Aceste meniuri sunt descrise pe larg în cele ce urmează. 

5.1 Acasă 

La intrarea în sistem şi la selectarea opţiunii de meniu Acasă se va deschide 

pagina Bine aţi venit, în care sunt afişate informaţii referitoare la aplicaţia 

DDAPT. 

 

5.2 Administrare 

5.2.1 Configurare aplicaţie 

Această opţiune de meniu permite editarea datelor despre OCPI-ul la care s-a 

instalat aplicaţia. 
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Utilizatorul poate edita următoarele informaţii despre OCPI: 

 Judeţ – singura informaţie needitabilă, completată implicit cu judeţul de care 

aparţine OCPI-ul 

 Denumire entitate 

 Cod entitate 

 Cod fiscal 

 Adresa 

 Telefon 

 Mobil 

 Fax 

 Email. 

După modificarea datelor dorite, se va apăsa butonul , iar aplicaţia va 

salva noile informaţii în baza sa de date şi va afişa mesajul: 
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5.2.2 Gestiune localităţi şi UAT 

Prin apelarea opţiunii de meniu Gestiune localităţi şi UAT, se deschide pagina 

Administrare teritorială, în cadrul căreia administratorul OCPI poate căuta, 

adăuga, modifica şi şterge unităţi teritoriale sau localităţi din cadrul OCPI-ului de 

care aparţine. 

 

Pagina este formată din două secţiuni: Căutare unitate teritorială/localitate şi Lista 

cu unităţi teritoriale/localitate. Acestea sunt descrise în cele ce urmează: 

5.2.2.1 Căutare unitate teritorială/localitate 

Secţiunea de căutare este compusă dintr-un număr de filtre de selecţie care ajută 

la rafinarea căutării unei anumite unităţi/localităţi. 

 

Aceste filtre sunt următoarele: 

 Judeţul – un filtru completat implicit cu judeţul de care aparţine OCPI-ul 

administratorului logat 
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 Categoria căutată – un filtru cu două opţiuni, UAT sau Localitate, în care 

utilizatorul va specifica categoria căutată 

 Valoarea căutată – un filtru în care se poate introduce direct denumirea 

completă sau parţială a unităţii/localităţii căutate. 

După completarea filtrelor, utilizatorul va apăsa butonul de căutare , iar 

aplicaţia va afişa în Lista cu unităţi teritoriale/localităţi înregistrările care corespund 

criteriilor selectate anterior. 

5.2.2.2 Lista cu unităţi teritoriale 

În această listă sunt afişate unităţile teritoriale care corespund criteriilor selectate 

de utilizator.  

 

Lista este compusă din 6 coloane, după cum urmează: 

 Cod SIRSUP – cuprinde codul SIRSUP al unităţii respective. Această 

coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele 

coloanei.  

 Nume UAT – cuprinde denumirea unităţii respective. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Judeţ – cuprinde denumirea judeţului de care aparţine UAT-ul respectiv. 

Această coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe 

numele coloanei. 

 Distribuţie – cuprinde butoane de acţiune de tip distribuţie  

 Modificare - cuprinde butoane de acţiune de tip modificare  
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 Ştergere - cuprinde butoane de acţiune de tip ştergere . 

Acţiunile care pot fi efectuate în cadrul acestei pagini sunt: 

5.2.2.2.1 Adăugarea unei unităţi teritoriale 

Prin apăsarea butonului  din partea dreaptă sus a paginii, aplicaţia va 

deschide un asistent de adăugare a unui nou UAT. Asistentul este format din 2 

ecrane şi este prezentat în cele ce urmează: 

1. Ecranul 1 

 

În cadrul acestui ecran utilizatorul trebuie să completeze umrătoarele câmpuri de 

informaţii despre UAT: 

 Codul SIRSUP 

 Denumire unitate teritorială  

 Judeţul căruia îî este asociată – acest câmp nu este editabil, el fiind 

completat implicit cu judeţul de care aparţine administratorul OCPI. 

După completarea acestor câmpuri se va apăsa butonul  din partea de 

jos a ecranului şi aplicaţia va trece la ecranul 2 al asistentului de adăugare.  

2. Ecranul 2 
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În cadrul acestui ecran se vor aloca localităţi la UAT-ul nou adăugat. Nu se poate 

trece la ecranul următor fără a asocia cel puţin o localitate la noul UAT. 

Pentru a adăuga o localitate, se va selecta întâi un criteriu de căutare a 

localităţilor, Cod sau Nume, iar apoi se va completa cu valoarea dorită câmpul din 

dreptul acestor criterii. Apoi se va apăsa butonul de căutare .  

Dacă se doreşte doar afişarea localităţilor care aparţin deja de UAT, se va apăsa 

butonul . 

În partea de jos a paginii se va afişa o listă a tuturor localităţilor din judeţ ce 

corespund criteriilor selectate anterior: 

 

Lista cuprinde următoarele informaţii despre localităţile afişate: 
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 Aparţine – singurul câmp editabil, prin a cărui bifare se specifică faptul că 

se doreşte asocierea localităţii respective la UAT-ul nou adăugat. 

 Cod Siruta 

 Localitate 

 UAT 

 Judeţ. 

 

După selectarea (prin bifare) a localităţilor care se doresc a fi adăugate la UAT, se 

va apăsa butonul  din partea stângă jos a paginii, iar lista de localităţi 

conform criteriului de filtrare ales este înlocuită cu lista de localităţi aparţinând 

unităţii teritoriale respective: 



                                                APLICAŢIA DDAPT - Arhivă digitală pentru titluri de proprietate  

UTI SYSTEMS 2006                                                                                      Pagina 30 din 159 

 

După parcurgerea acestor paşi se va apăsa butonul  din partea de jos a 

ecranului şi aplicaţia va trece la ecranul 3 al asistentului de adăugare. Pentru a 

trece la ecranul anterior se va apăsa butonul . 

Se face apoi salvarea datelor noului UAT prin apăsarea butonului . Prin 

apăsarea acestuia, UAT-ul este salvat în cadrul bazei de date a aplicaţiei şi apare 

mesajul următor: 

 

Pentru a trece la ecranul anterior se va apăsa butonul . 

5.2.2.2.2 Modificarea unei unităţi teritoriale 

Prin selectarea butonului de modificare  din dreptul unui UAT, aplicaţia va 

deschide pagina de modificare a acestuia: 
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Singurele informaţii care pot fi modificate în cardul acestei pagini sunt Codul 

SIRSUP şi Denumirea UAT-ului respectiv. Pentru a salva datele modificate ale 

UAT-ului se va apăsa butonul . Aplicaţia va salva datele modificate şi va 

afişa mesajul următor, apoi va trece înapoi la pagina de Administrare a unităţilor 

teritoriale. 

 

Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul . 

5.2.2.2.3 Ştergerea unei unităţi teritoriale 

Prin selectarea butonului de ştergere  din dreptul unui UAT, aplicaţia va 

deschide pagina de ştergere a acestuia: 

 

Prin selectarea butonului  aplicaţia va şterge logic unitatea teritorială 

selectată. O unitate teritorială poate fi ştearsă doar logic, iar toate documentele 

care o referă, vor furniza în continuare denumirea acesteia, la o interogare a 
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sistemului. Un UAT nu se va putea şterge din sistem atâta timp cât are localităţi 

asociate. Înainte de ştergere se va declanşa procedura de asociere a localităţilor 

unui alt UAT. 

 

Pentru a dezasocia localităţile unei unităţi teritoriale care se doreşte a fi ştearsă, 

se vor bifa butoanele de selecţie din coloana Aparţine din lista de localităţi 

aparţinând unităţii teritoriale respective. Apoi se va alege o altă unitate teritorială 

la care se vor asocia aceste localităţi. Alegerea se va face din lista derulantă a 

câmpului Unitate teritorială destinaţie:  

 

După parcurgerea acestor paşi se va apăsa butonul . Localităţile nu vor 

mai fi asociate UAT-ului care va fi şters şi vor dispare din lista de localităţi 

asociate acestuia.  
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UAT-ul va putea fi acum şters prin apăsarea butonului . Aplicaţia va afişa 

ecranul de interogare a ştergerii: 

 

Prin selectarea butonului  aplicaţia va şterge logic unitatea teritorială 

selectată şi se va întoarce în pagina de Administrare unităţi teritoriale. 

5.2.2.2.4 Distribuţia unei unităţi teritoriale 

Prin selectarea butonului de distribuţie din dreptul unui UAT, aplicaţia va deschide 

pagina de asociere de localităţi pentru acel UAT. 
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În cadrul acestui ecran se vor aloca localităţi la UAT-ul selectat.  

Pentru a adăuga o localitate, se va selecta întâi un criteriu de căutare a 

localităţilor, Cod sau Nume, iar apoi se va completa cu valoarea dorită câmpul din 

dreptul acestor criterii. Apoi se va apăsa butonul de căutare .  

În partea de jos a paginii se va afişa o listă a tuturor localităţilor din judeţ ce 

corespund criteriilor selectate anterior. În aceeaşi listă sunt cuprinse şi localităţile 

care aparţin deja de UAT-ul selectat. Acestea nu pot fi dezasociate în acest punct: 

 

Lista cuprinde următoarele informaţii despre localităţile afişate: 

 Aparţine – singurul câmp editabil, prin a cărui bifare se specifică faptul că 

se doreşte asocierea localităţii respective la UAT-ul nou adăugat. 

 Nume localitate 

 Cod Siruta 

 UAT 
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 Judeţ. 

 

După selectarea (prin bifare) a localităţilor care se doresc a fi adăugate la UAT, se 

va apăsa butonul  din partea stângă jos a paginii, iar lista de localităţi 

conform criteriului de filtrare ales este înlocuită cu lista de localităţi aparţinând 

unităţii teritoriale respective: 

 

După parcurgerea acestor paşi se va apăsa butonul  din partea de jos 

a ecranului şi aplicaţia va trece salva UAT-ul cu noile localităţi asignate, afişând 

mesajul de succes: 

 

Pentru a trece la ecranul anterior se va apăsa butonul . 
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5.2.2.3 Lista cu localităţi 

Dacă se caută o localitate, aplicaţia va afişa Lista cu localităţi. În această listă sunt 

afişate localităţile care corespund criteriilor selectate de utilizator.  

 

Lista este compusă din 6 coloane, după cum urmează: 

 Nume localitate – cuprinde denumirea localităţii respective. Această 

coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele 

coloanei.  

 Cod siruta – cuprinde codul siruta al localităţii respective. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei.  

 UAT – cuprinde denumirea UAT-ului de care aparţine localitatea 

respectivă. Această coloană poate fi sortată ascendent sau descendent 

prin clic pe numele coloanei.  

 Judeţ – cuprinde denumirea judeţului de care aparţine localitatea. Această 

coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele 

coloanei.  
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 Modificare - cuprinde butoane de acţiune de tip modificare  

 Ştergere - cuprinde butoane de acţiune de tip ştergere . 

Acţiunile care pot fi efectuate în cadrul acestei pagini sunt: 

5.2.2.3.1 Adăugarea unei localităţi 

Prin apăsarea butonului  din partea dreaptă sus a paginii, aplicaţia va 

deschide un ecran de adăugare a unei noi localităţi.  

 

În cadrul acestui ecran utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri de 

informaţii despre localitate: 

 Codul SIRUTA 

 Denumire localitate 

 Judeţul căruia îi este asociată localitatea – acesta este completat 

implicit cu judeţul de care aparţine administratorul OCPI, fără a 

putea fi modificat. 

 UAT-ul căruia îi este asignată localitatea. 

După completarea acestor câmpuri se va apăsa butonul  din partea de 

jos a ecranului şi aplicaţia va salva noua localitate în baza de date a aplicaţiei, 

deschizând din nou pagina de Administrare localităţi. 
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Pentru a trece înapoi la pagina de Administrare localităţi, fără a face salvarea noii 

localităţi, se va apăsa butonul  din partea de jos a ecranului şi aplicaţia va 

trece la acea pagină.  

5.2.2.3.2 Modificarea unei localităţi 

Prin selectarea butonului de modificare  din dreptul unei localităţi, aplicaţia va 

deschide pagina de modificare a acesteia: 

 

Informaţiile care pot fi modificate în cardul acestei pagini sunt Codul SIRUTA, 

Denumirea localităţii  respective şi UAT-ul la care este asignată. Pentru a salva 

datele modificate ale localităţii se va apăsa butonul . Aplicaţia va salva 

datele modificate şi va afişa mesajul următor, apoi va trece înapoi la pagina de 

Administrare localităţi. 
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Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul . 

5.2.2.3.3 Ştergerea unei localităţi 

Prin selectarea butonului de ştergere  din dreptul unei localităţi, aplicaţia va 

deschide pagina de ştergere a acesteia: 

 

Prin selectarea butonului  aplicaţia va şterge logic localitatea selectată 

şi se va întoarce în pagina de Administrare localităţi. 

Ştergerea unei localităţi este de tip logic. Toate documentele care o referă, vor 

furniza în continuare denumirea acesteia, la o interogare a sistemului. 

5.2.3 Gestiunea utilizatorilor 

În cadrul acestui meniu, un administrator poate defini şi gestiona toate categoriile 

de utilizatori ai sistemului. Utilizatorii sunt gestionaţi la nivel de OCPI în sensul că 

drepturile alocate se referă numai la datele de la nivelul judeţului respectiv. În 

acest sens datele despre judeţ şi OCPI ale utilizatorului nu pot fi modificate. 

Un utilizator din cadrul unui OCPI se va putea defini cu orice combinaţie de roluri 

de aplicaţie. 

5.2.3.1 Prezentare ecran 

Prin selectarea opţiunii de meniu Gestiunea utilizatorilor, se deschide pagina 

Administrare utilizatori, în care administratorul poate căuta, gestiona sau adăuga 

utilizatori în cadrul aplicaţiei. 
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Pagina cuprinde două secţiuni: Parametrii de căutare a utilizatorilor şi Lista cu 

utilizatori corespunzătoare criteriilor selectate. 

5.2.3.1.1 Parametrii de căutare a utilizatorilor 

În această secţiune a paginii sunt grupate filtrele după care se va face căutarea 

utilizatorilor.  
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Filtrele după care se va face căutarea sunt următoarele: 

 Nume utilizator – o casetă de selecţie, prin a cărei bifare şi completare a 

câmpului din dreptul ei, aplicaţia va căuta utilizatorul cu numele specificat 

 Birou - o casetă de selecţie, prin a cărei bifare şi completare a câmpului din 

dreptul ei, aplicaţia va căuta utilizatorii din biroul specificat 

 Status – o casetă de selecţie multiplă, cu valorile Activ şi Inactiv, prin a 

cărei selecţie aplicaţia va căuta utilizatorii cu starea specificată 

 Rol - o casetă de selecţie, prin a cărei bifare aplicaţia va căuta utilizatorii cu 

un anumit rol, selectat din rolurile următoare: 

- Operator introducere 

- Operator validare 

- Operator consultare 

- Operator raportare 

- Administrator. 

După completarea acestor filtre se va apăsa butonul de căutare , iar 

aplicaţia va filtra şi va afişa rezultatele obţinute în tabelul din partea de jos a 

paginii. 

5.2.3.1.2 Lista cu utilizatori corespunzătoare criteriilor selectate 

În partea de jos a ecranului este afişat un tabel care listează utilizatorii 

corespunzători criteriilor selectate anterior: 
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Tabelul curpinde următoarele 9 coloane: 

 Rol – cuprinde pictograma/pictogramele corespunzătoare rolului/rolurilor 

deţinute de utilizatorul respectiv în cadrul aplicaţiei 

 User – cuprinde numele contului de utilizator. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin apăsarea capului de tabel. 

 Birou – cuprinde denumirea biroului de care aparţine acel utilizator. 

Această coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin apăsarea 

capului de tabel. 

 Nume – cuprinde numele şi prenumele utilizatorului respectiv. Această 

coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin apăsarea capului 

de tabel. 

 CNP – cuprinde codul numeric personal al utilizatorului. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin apăsarea capului de tabel. 

 Funcţia – cuprinde denumirea funcţiei pe care o are în cadrul ANCPI 

utilizatorul respectiv. Această coloană poate fi sortată ascendent sau 

descendent prin apăsarea capului de tabel. 

 Data creării – cuprinde data creării contului de utilizator. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin apăsarea capului de tabel. 

- Data ştergerii – cuprinde data ştergerii contului de utilizator, dacă s-a 

efectuat această operaţie. Această informaţie este afişată numai dacă 

este bifată caseta de selecţie  de sub tabel, şi 
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este afişată în aceeaşi coloană Data creării. Toate informaţiile despre 

utilizatorii şterşi din sistem sunt afişate pe un fond roz.  

 Modifică utilizator – cuprinde butoanele de modificare a datelor 

utilizatorului respectiv.  

 Şterge utilizator – cuprinde butoanele de ştergere a utilizatorului 

respectiv, dacă acesta nu a fost deja şters din sistem. 

În partea de jos a paginii este afişată Legenda, adică semnificaţia pictogramelor 

de roluri: 

 

5.2.3.2 Adăugarea unui utilizator 

Scopul acestei operaţiuni este asignarea unui utilizator pentru respectiva entitate, 

care să exploateze funcţionalităţile aplicaţiei. Un utilizator poate juca rolul mai 

multor actori în sistem, în funcţie de rolurile de aplicaţie care i se atribuie.  

Prin selectarea butonului  din partea de sus a paginii Administrare 

utilizatori, se va deschide pagina de adăugare a unui utilizator. 
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Câmpurile care trebuie completate pentru adăugarea unui utilizator sunt 

următoarele: 

 Judeţ – completat automat de aplicaţie cu denumirea judeţului entităţii 

OCPI respective. Nu se poate modifica.  

 Cont utilizator 

 Stare cont – activ sau inactiv. Cât timp este inactiv, un utilizator nu se 

poate loga în cadrul sistemului. 

 Parola şi Confirmare parolă – parola nu va fi vizibilă nici măcar în 

momentul introducerii. 

 Tip utilizator – se pot selecta mai multe tipuri de utilizator pentru un cont: 

- Operator introducere 

- Operator validare 

- Operator consultare 

- Operator raportare 

- Administrator. 

 Nume utilizator 

 Iniţiala tatălui 

 Prenume utilizator 

 Funcţie 

 CNP 

 Telefon 

 Fax 

 Email 

 Număr de asigurare socială 

 Birou. 

Pentru a salva datele noului utilizator se va apăsa butonul , iar aplicaţia 

va salva datele şi va afişa mesajul de succes: 
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Dacă nu se doreşte salvarea acestor date, sa va apăsa butonul  şi 

aplicaţia va reveni în pagina Administrare utilizatori.  

Atenţie !  

 Unui utilizator îi pot fi asociate mai multe roluri în acelaşi timp.  

 Unui utilizator nu-i pot fi asociate rolurile de operator de validare şi operator 

de introducere în acelaşi timp.  

 Nu se permite atribuirea unui username care este deja atribuit unui alt 

utilizator (chiar dacă a fost şters). In această situaţie avem 2 posibilităţi: fie 

punem un identificator unic noului utilizator, fie îl căutăm pe cel vechi (şters) 

şi îi modificăm numele. 

 Aplicaţia va fi pregătită pentru autentificarea cu certificate digitale. În acest 

sens pentru fiecare utilizator creat, aplicaţia va face o cerere de atribuire de 

certificat.  

Utilizatorii nou creaţi au drept de acces în sistem conform cu rolurile atribuite.  

5.2.3.3 Modificarea unui utilizator 

Prin selectarea butonului  din dreptul unui utilizator în pagina Administrare 

utilizatori se va deschide pagina de modificare a unui utilizator.  
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Câmpurile care sunt gata completate cu datele anterior introduse şi care pot fi 

modificate sunt următoarele: 

 Judeţ – completat automat de aplicaţie cu denumirea judeţului entităţii 

OCPI respective. Nu se poate modifica.  

 Cont utilizator 

 Stare cont – activ sau inactiv. Cât timp este inactiv, un utilizator nu se 

poate loga în cadrul sistemului. 

 Parola şi Confirmare parolă – parola nu va fi vizibilă nici măcar în 

momentul introducerii. 

 Tip utilizator – se pot selecta mai multe tipuri de utilizator pentru un cont: 

- Operator introducere 

- Operator validare 

- Operator consultare 

- Operator raportare 

- Administrator. 

 Nume utilizator 

 Iniţiala tatălui 

 Prenume utilizator 
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 Funcţie 

 CNP 

 Telefon 

 Fax 

 Email 

 Număr de asigurare socială 

 Birou. 

Pentru a salva datele modificate ale utilizatorului, se va apăsa butonul , 

iar aplicaţia va salva datele şi va afişa mesajul de succes: 

 

Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul  şi 

aplicaţia va reveni în pagina Administrare utilizatori. 

Dacă se doreşte trimiterea unei noi cereri de certificat digital, acest lucru se poate 

face prin apăsarea butonului  din partea de jos a paginii. 

Dacă utilizatorul are deja un certificat valid, aplicaţia va afişa mesajul de 

confirmare a trimiterii acestei cereri din nou: 

 

Prin selectarea butonului , aplicaţia va verifica dacă mai există vreo 

cerere de emitere a unui certificat digital care aşteaptă să fie rezolvată pentru 
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utilizatorul respectiv. Dacă aceasta există, aplicaţia nu va mai trimite cererea. În 

caz contrar, va trimite cererea de de emitere a unui certificat digital. 

 

Utilizatorii modificaţi au drept de acces sau nu în sistem în funcţiile de modificările 

operate. 

5.2.3.4 Ştergerea unui utilizator 

Prin ştergerea unui utilizator se urmăreşte eliminarea accesului la sistem a 

respectivului utilizator. Dacă un utilizator al aplicaţiei nu mai lucrează în entitatea 

organizaţională ANCPI respectivă, acesta trebuie şters din sistem, pentru a nu 

mai putea accesa sistemul. Totodată lucrările efectuate de acesta vor fi în 

continuare în sistem cu numele de înregistrare al acestuia, iar numele său va 

rămâne asignat acestora. Ştergerea este de tip logic.  

Prin apăsarea butonului de ştergere  din dreptul unui utilizator, aplicaţia va 

deschide o fereastră de interogare prin care se cere aprobarea acţiunii de 

ştergere: 

 

Prin selectarea butonului  aplicaţia va şterge logic utilizatorul selectat, 

dacă se îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus. 

Utilizatorii şterşi sau dezactivaţi nu au drept de acces în sistem. Utilizatorii şterşi 

nu mai sunt regăsiţi în sistem. 



                                                APLICAŢIA DDAPT - Arhivă digitală pentru titluri de proprietate  

UTI SYSTEMS 2006                                                                                      Pagina 49 din 159 

5.2.3.5 Activarea sau dezactivarea contului unui utilizator 

Pentru activarea sau dezactivarea, din diverse motive, a contului unui utilizator, 

întâi se va identifica utilizatorul în pagina Administrare utilizatori, apoi se va apăsa 

butonul de modificare  din dreptul acestuia. Aplicaţia va deschide astfel pagina 

de modificare a unui utilizator, descrisă anterior. 

 

Pentru activarea sau dezactivarea utilizatorului, se va selecta câmpul Stare cont 

şi se va alege, din caseta derulantă, valoarea dorită. Pentru salvarea modificărilor 

se va apăsa apoi butonul , iar aplicaţia va salva datele şi va afişa 

mesajul de succes: 

 

Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul  şi 

aplicaţia va reveni în pagina Administrare utilizatori. 

Un utilizator activ va putea să se logheze în cadrul sistemului şi să efectueze 

operaţii, pe când unul inactiv nu va putea să se logheze în sistem. 
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5.2.4 Gestiune judeţe 

Această opţiune de meniu este activă numai pentru aplicaţia DDAPT setată 

pentru nivel naţional.  

În cadrul acestui meniu, un administrator la nivel naţional poate defini şi gestiona 

judeţele din cadrul sistemului.  

5.2.4.1 Prezentare ecran  

Prin selectarea opţiunii de meniu Gestiune judeţe, se deschide pagina cu acelaşi 

nume, în care administratorul poate gestiona sau adăuga judeţe în cadrul 

aplicaţiei. 

 

Pagina cuprinde două secţiuni: Adăugare judeţ şi Lista judeţe. 

5.2.4.2 Lista cu judeţele 

În partea de jos a ecranului este afişat un tabel care listează judeţele din cadrul 

aplicaţiei, în ordine alfabetică: 
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Tabelul curpinde următoarele 2 coloane: 

 Judeţ – cuprinde denumirea judeţului respectiv 

 Modificare judeţ – cuprinde butoanele de modificare a datelor înregistrării 

respective.  

Un judeţ nu poate fi şters ulterior din cadrul aplicaţiei. 

5.2.4.3 Adăugarea unui judeţ 

Scopul acestei operaţiuni este adăugarea unui judeţ în cadrul aplicaţiei.  

 

La adăugarea unui judeţ la nivelul naţional al aplicaţiei, este necesară generarea 

unui script sql pentru toate aplicaţiile DDAPT la nivel judeţean, script pe care 

administratorii locali să îl ruleze asupra bazelor de date judeţene. Generarea 

acestui script pentru noul judeţ ce se adaugă se face prin completarea câmpului 

Judeţ cu denumirea judeţului care se doreşte a fi adăugat şi apoi prin apăsarea 

butonului . Aplicaţia va deschide o fereastră de descărcare 

fişiere, în care utilizatorul are posibilitatea de a salva fişierul sql pe disc: 



                                                APLICAŢIA DDAPT - Arhivă digitală pentru titluri de proprietate  

UTI SYSTEMS 2006                                                                                      Pagina 52 din 159 

 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va deschide o fereastră de browser, 

în care utilizatorul va alege calea în care se va salva acest fişier sql: 

 

Apoi se poate trece la salvarea judeţului respectiv în cadrul aplicaţiei. 

Prin completarea câmpului Judeţ cu denumirea judeţului care se doreşte a fi 

adăugat şi apoi prin selectarea butonului  din partea de sus a paginii 
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Gestiune judeţe aplicaţia va salva noul judeţ în cadrul bazei sale de date şi va 

afişa mesajul: 

 

5.2.4.4 Modificarea unui judeţ 

Prin selectarea butonului  din dreptul unui judeţ în pagina Gestiune judeţe se 

va deschide pagina de modificare a unui judeţ.  

 

Câmpul, gata completat cu datele anterior introduse şi care pot fi modificate, este 

următorul: 

 Judeţ – completat automat de aplicaţie cu denumirea judeţului respectiv.  

Singurul lucru care se poate modifica în acest caz este denumirea judeţului. 

Pentru a salva datele modificate judeţului, se va apăsa butonul , iar 

aplicaţia va salva datele în cadrul bazei sale de date. 

Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul . 

5.2.5 Gestiune tipuri folosinţă 

Această opţiune de meniu este activă numai pentru aplicaţia DDAPT setată 

pentru nivel naţional.  
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În cadrul acestui meniu, un administrator la nivel naţional poate defini şi gestiona 

tipurile de folosinţă a terenurilor din cadrul sistemului.  

5.2.5.1 Prezentare ecran  

Prin selectarea opţiunii de meniu Gestiune tipuri de folosinţă, se deschide pagina 

cu acelaşi nume, în care administratorul poate gestiona sau adăuga tipuri de 

folosinţă a terenurilor în cadrul aplicaţiei. 

 

Pagina cuprinde două secţiuni: Adăugare tipuri de folosinţă şi Lista tipuri de 

folosinţă. 

5.2.5.2 Lista cu tipuri de folosinţă 

În partea de jos a ecranului este afişat un tabel care listează tipurile de folosinţă a 

terenurilor din cadrul aplicaţiei, în ordine alfabetică: 
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Tabelul cuprinde următoarele 3 coloane: 

 Cod - cuprinde codul tipului de folosinţă 

 Tip de folosinţă – cuprinde codul şi descrierea tipului de folosinţă 

respectiv 

 Modificare tip de folosinţă – cuprinde butoanele de modificare a datelor 

înregistrării respective.  

Un tip de folosinţă nu poate fi şters din cadrul aplicaţiei. 

5.2.5.3 Adăugarea unui tip de folosinţă 

Scopul acestei operaţiuni este adăugarea unui tip de folosinţă a terenurilor în 

cadrul aplicaţiei.  

 

La adăugarea unui tip de folosinţă a terenurilor la nivelul naţional al aplicaţiei este 

necesară generarea unui script sql pentru toate aplicaţiile DDAPT la nivel 

judeţean, script pe care administratorii locali să îl ruleze asupra bazelor de date 

judeţene. Generarea acestui script pentru noul tip de folosinţă ce se adaugă se 

face prin completarea câmpului Tip de folosinţă cu descrierea tipului care se 

doreşte a fi adăugat, completarea câmpului Cod cu codul ce va fi asociat acelui tip 

de folosinţă şi apoi prin apăsarea butonului . Aplicaţia va 

deschide o fereastră de descărcare fişiere, în care utilizatorul are posibilitatea de 

a salva fişierul sql pe disc: 
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Prin apăsarea butonului , aplicaţia va deschide o fereastră de browser, 

în care utilizatorul va alege calea în care se va salva acest fişier sql: 

 

Apoi se poate trece la salvarea tipului de folosinţă respectiv în cadrul aplicaţiei. 

Prin completarea câmpului Tip de folosinţă cu descrierea tipului care se doreşte a 

fi adăugat, completarea câmpului Cod cu codul ce va fi asociat acelui tip de 

folosinţă şi apoi prin selectarea butonului  din partea de sus a paginii 
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Gestiune tipuri de folosinţă, aplicaţia va salva noul tip de folosinţă în cadrul bazei 

sale de date şi va afişa mesajul: 

 

5.2.5.4 Modificarea unui tip de folosinţă 

Prin selectarea butonului  din dreptul unui tip de folosinţă în pagina Gestiune 

tipuri de folosinţă se va deschide pagina de modificare a unui tip de folosinţă.  

 

Câmpurile, gata completate cu datele anterior introduse şi care pot fi modificate, 

sunt următoarele: 

 Tip de folosinţă – completat automat de aplicaţie cu denumirea şi codul 

tipului de folosinţă respectiv.  

 Cod - completat automat de aplicaţie cu codul tipului de folosinţă respectiv. 

În cadrul acestei pagini se pot modifica denumirea şi codul tipului de folosinţă 

selectat. 

Pentru a salva datele modificate ale tipului de folosinţă, se va apăsa butonul 

, iar aplicaţia va salva datele în cadrul bazei sale de date. 

Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul . 
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5.2.6 Gestiune tip titlu 

Această opţiune de meniu este activă numai pentru aplicaţia DDAPT setată 

pentru nivel naţional.  

În cadrul acestui meniu, un administrator la nivel naţional poate defini şi gestiona 

tipurile de titluri de proprietate din cadrul sistemului.  

5.2.6.1 Prezentare ecran  

Prin selectarea opţiunii de meniu Gestiune tip titlu se deschide pagina cu acelaşi 

nume, în care administratorul poate gestiona sau adăuga tipuri de titluri de 

proprietate în cadrul aplicaţiei. 

 

Pagina cuprinde două secţiuni: Adăugare tip titlu şi Lista tipuri titlu. 

5.2.6.2 Lista tipuri titlu 

În partea de jos a ecranului este afişat un tabel care listează tipurile de titluri de 

proprietate din cadrul aplicaţiei, în ordine alfabetică: 

 

Tabelul curpinde următoarele 2 coloane: 
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 Tip tiltu – cuprinde denumirea tipului respectiv de titlu de proprietate 

 Modificare tip titlu – cuprinde butoanele de modificare a datelor 

înregistrării respective.  

Un tip de titlu de proprietate nu poate fi şters din cadrul aplicaţiei. 

5.2.6.3 Adăugarea unui tip de titlu de proprietate 

Scopul acestei operaţiuni este adăugarea unui tip de titlu de proprietate în cadrul 

aplicaţiei.  

 

La adăugarea unui tip de titlu de proprietate la nivelul naţional al aplicaţiei, este 

necesară generarea unui script sql pentru toate aplicaţiile DDAPT la nivel 

judeţean, script pe care administratorii locali să îl ruleze asupra bazelor de date 

judeţene. Generarea acestui script pentru noul tip de titlu de proprietate ce se 

adaugă se face prin completarea câmpului Tip cu denumirea tipului de titlu de 

proprietate care se doreşte a fi adăugat şi apoi prin apăsarea butonului 

. Aplicaţia va deschide o fereastră de descărcare fişiere, în care 

utilizatorul are posibilitatea de a salva fişierul sql pe disc: 

 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va deschide o fereastră de browser, 

în care utilizatorul va alege calea în care se va salva acest fişier sql: 
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Apoi se poate trece la salvarea tipului de titlu respectiv în cadrul aplicaţiei. 

Prin completarea câmpului Tip cu denumirea tipului de titlu de proprietate care se 

doreşte a fi adăugat şi apoi prin selectarea butonului  din partea de sus 

a paginii Gestiune tip titlu, aplicaţia va salva noul tip de titlu de proprietate în 

cadrul bazei sale de date şi va afişa mesajul: 

 

5.2.6.4 Modificarea unui tip de titlu de proprietate 

Prin selectarea butonului  din dreptul unui tip de titlu de proprietate în pagina 

Gestiune tip de titlu se va deschide pagina de modificare a unui tip de titlu de 

proprietate.  
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Câmpul, gata completat cu datele anterior introduse şi care pot fi modificate, este 

următorul: 

 Tip – completat automat de aplicaţie cu denumirea tipului de titlu de 

proprietate respectiv.  

Singurul lucru care se poate modifica în acest caz este denumirea tipului de titlu 

de proprietate. 

Pentru a salva datele modificate ale tipului de titlu de proprietate, se va apăsa 

butonul , iar aplicaţia va salva datele în cadrul bazei sale de date. 

Dacă nu se doreşte salvarea modificărilor, se va apăsa butonul . 

5.3 Sistem 

5.3.1 Import / Export date Access 

Această opţiune de meniu facilitează importul şi exportul de date în şi din aplicaţia 

DDAPT.  

Importul semnifică preluarea datelor sau a unui set de date de la nivelul unei UAT 

dintr-o bază de date MS Access în aplicaţia DDATP. Importul se va face pentru 

toate UAT-urile din Judeţ – fiecare va avea o bază MS Access 2000 separată. 

Exportul semnifică extragerea unui subset date din aplicaţia DDAPT şi exportarea 

lor în format MS Access 2000.  

Atât pentru export cât şi pentru import se va folosi aceeaşi structură de bază de 

date. Aceste baze de date conţin informaţiile privind titlurile de proprietate 

existente scanate şi procesate printr-un proces masiv de prelucrare. 
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Importul se va efectua de principiu o singură dată pentru popularea bazei de date 

a aplicaţiei DDAPT la nivel de judeţ. 

Exportul se va efectua ori de câte ori este nevoie. Mecanismul de export şi import 

va folosi la centralizarea datelor pentru a fi exploatate de o aplicaţie la nivel 

naţional. Această aplicaţie nu va actualiza date, ci doar va asigura consultarea şi 

extragerea de rapoarte. 

Prin selectarea opţiunii de meniu Import/Export date Access, aplicaţia va deschide 

pagina Import – Export: 

 

Pagina cuprinde trei secţiuni: Parametrii Import-Export, Import şi Export. Aceste 

secţiuni sunt descrise pe larg în cele ce urmează. 

5.3.1.1 Parametrii Import – Export  

 

În cadrul acestei secţiuni sistemul îi solicită utilizatorului alegerea parametrilor de 

import/export: 



                                                APLICAŢIA DDAPT - Arhivă digitală pentru titluri de proprietate  

UTI SYSTEMS 2006                                                                                      Pagina 63 din 159 

 toate datele – prin necompletarea nici unui criteriu de filtrare 

 titluri emise într-o anumită perioadă specificată prin data început şi dată 

sfârşit şi toate datele aferente - prin completarea câmpurilor calendar Titlurile 

de la data şi Până la data 

 titlurile emise de un UAT şi toate datele aferente – prin selectarea unui UAT 

din câmpul de selecţie multiplă UAT 

Judeţul nu poate fi modificat, fiind implicit completat cu denumirea judeţului în 

care este instalată aplicaţia. 

Câmpurile astfel completate – sau necompletate – vor filtra datele care vor fi apoi 

importate, respectiv exportate, în funcţie de dorinţa utilizatorului. 

5.3.1.2 Import 

 

În cadrul acestei secţiuni, utilizatorul poate alege să efectueze un import, după 

selectarea criteriilor de filtrare din cadrul secţiunii Filtre Import-Export. Pentru a 

importa datele dintr-un fisier mdb, se va selecta fisierul aflat pe statia utilizatorului 

si se va apasa butonul . Aplicaţia va deschide o pagină de alegere a 

fişierului care se doreşte a fi importat în baza de date a aplicaţiei: 
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După alegerea fişierului .mdb dorit, se va apăsa butonul , aplicaţia va 

afişa numele şi locaţia fişierului în câmpul Fişier MDB: 

 

În acest moment se poate trece la importul propriu-zis al fişierului, prin apăsarea 

butonului . Dacă acesta este primul import în baza de date fără 

informaţii adăugate a aplicaţiei, se va bifa şi butonul . 

În momentul apăsării butonului , aplicaţia va încerca importarea datelor 

din fişierul mdb în baza sa de date. 

 În primul rând, sistemul verifică datele de importat 

Dacă datele sunt valide şi totul este în ordine, sistemul importă datele 

respectând parametrii de import: 

a. Judeţele 
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b. UAT-urile 

c. Localităţile 

d. Categoriile de folosinţă 

e. Carnetele 

f. Tipurile de titluri 

g. Titlurile 

h. Proprietarii 

i. Townership 

j. Parcelele 

k. Anulările 

Datele nou importate sunt salvate în baza de date a aplicaţiei. Aplicaţia prezintă 

rezultatul importului indicând dacă acesta s-a efectuat cu succes sau nu. De 

asemenea indică datele care nu au putut fi importate. 

Atenţie ! 

Dacă datele importate sunt deja în aplicaţia DDAPT, atunci datele din aplicaţie 

sunt suprascrise de datele importate (informaţia importată are prioritate faţă de 

cea deja stocată). Dacă datele nu sunt regăsite atunci sunt adăugate ca date noi.  

Dacă în baza de date Access sunt date invalide care nu se pot importa, se vor 

importa restul datelor, cele invalide urmând a fi corectate direct în baza de date 

access şi reluat importul. 

Importul nu afectează informaţiile privind: 

 Utilizatorii 

 OCPI-ul.  

Aplicaţia atribuie coduri noi tuturor entităţilor astfel încât să asigure o identificare 

unică la nivel naţional a acestora. 

5.3.1.3 Export 

 

În cazul în care utilizatorul alege să efectueze un export de date, întâi va completa 

parametrii de export (în secţiunea Filtre Import-Export).  
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Utilizatorul va apăsa apoi butonul  pentru a exporta informaţiile în fişiere 

Access. Datele sunt exportate într-o bază de date cu aceeaşi structură ca baza de 

date de import. 

 

Prin selectarea opţiunii , aplicaţia va solicita alegerea unei locaţii unde 

să salveze baza de date Access cu datele exportate: 
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Prin selectarea opţiunii , aplicaţia va salva datele în locaţia aleasă de 

utilizator. 

Aplicaţia prezintă rezultatul exportului indicând dacă acesta s-a efectuat cu 

succes sau nu. De asemenea indică datele care nu au putut fi exportate. Nu sunt 

exportate titlurile de proprietate noi care nu au fost aprobate. 

Datele exportate sunt în baza de date Access: 

 

Datele exportate sunt în continuare în aplicaţie. 

5.3.2 Backup / Restaurare baze de date 

5.3.2.1 Consideraţii generale 

În decursul unui an se înregistrează foarte multe înregistrări în baza de date 

online. Pentru a evita aglomerarea, se doreşte eliminarea, prin arhivare, a datelor 

corespunzătoare unei perioade, pentru a permite un răspuns mai bun al bazei de 
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date la prelucrări. Scopul acestei opţiuni de meniu este eliminarea înregistrărilor 

prin realizarea de backup, precum şi restaurarea bazei de date dintr-un backup.  

5.3.2.2 Prezentare ecran 

Prin selectarea opţiunii de meniu Backup / Restaurare baze de date, aplicaţia 

deschide pagina Backup / Restore. 

 

Pagina are două secţiuni: Realizarea de Backup şi Restaurarea bazei de date 

dintr-un fişier de backup. 

5.3.2.2.1  Realizarea de Backup 

Această secţiune permite utilizatorului crearea de copii de rezervă a bazei de date 

la un moment dat. 
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Se apelează operaţia Creează back-up prin apăsarea butonului . 

Aplicaţia va începe salvarea unui nou fişier backup al bazei de date la o locaţie 

prestabilită: 

 

În timpul operaţiei de salvare, aplicaţia va afişa în ecran un mesaj de aşteptare. 

După terminarea salvării copiei de rezervă, datele de identificare ale noului fişier 

va fi afişat în cadrul tabelului cu fişiere de backup din partea de jos a paginii. 

Aplicaţia va afişa şi un mesaj de terminare , precum şi un buton 

nou, : 

 

Prin apăsarea acestuia, aplicaţia va afişa rezultatul cu care s-a terminat operaţia 

de salvare a copiei de rezervă: 

 

Aplicaţia oferă şi posibilitatea verificării consistenţei fişierelor PDF asociate 

fişierelor de backup create anterior. Prin apăsarea butonului , 

se va deschide o fereastră nouă, de informare, în care sunt afişate rezultatele 

verificării consistenţei acestor fişiere PDF: dacă există pe hard disc, dacă sunt 

asociate cu baza de date şi dacă există erori – acestea fiind afişate. 
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5.3.2.2.2 Restaurarea bazei de date dintr-un fişier de backup 

Această secţiune permite utilizatorului restaurarea bazei de date pe baza unui 

fişier de backup realizat anterior. 

 

Fişierele sunt organizate în cadrul unui tabel cu următoarele coloane: 

 Fişier – cuprinde calea către fişierul de date arhivate 

 Operator arhivare – cuprinde numele operatorului care a efectuat operaţia 

de arhivare 

 Data arhivării – cuprinde data şi ora la care s-a creat fişierul 
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 Restaurare – cuprinde butoanele de restaurare a datelor cuprinse în fişier 

. 

 Ştergere – cuprinde butoanele de ştergere fizică a datelor arhivate . 

Pentru a realiza restaurarea unui fişier de backup din tabel se va apăsa butonul 

de restaurare  din dreptul acestuia. Aplicaţia va începe operaţia de restaurare, 

afişând mesajul de aşteptare: 

 

După terminarea operaţiei aplicaţia va afişa şi un mesaj de terminare 

, precum şi un buton nou, : 

 

Prin apăsarea acestuia, aplicaţia va afişa rezultatul cu care s-a terminat operaţia 

de restaurare a copiei de rezervă: 

 

Tot din acest tabel se poate apela operaţia Ştergere, prin apăsarea butonului  

din dreptul unui fişier de backup. Această operaţie va şterge fizic din sistem 

înregistrările arhivate. Nu există posibilitatea de recuperare. După terminarea 

ştergerii, aplicaţia va afişa un mesaj de terminare , precum şi un 

buton nou, : 
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Prin apăsarea acestuia, aplicaţia va afişa rezultatul cu care s-a terminat operaţia 

de ştergere a copiei de rezervă. Copiile de rezervă şterse nu mai pot fi folosite. 

5.4 Rapoarte  

Meniul Rapoarte permite administratorului realizarea unor rapoarte referitoare la 

utilizatori şi la baza de date a aplicaţiei. Aceste rapoarte, descrise pe larg în cele 

ce urmează, sunt următoarele: 

 Raport sesiuni de lucru 

 Raport activitate utilizatori 

 Raport audit bază de date. 

5.4.1 Raport sesiuni de lucru 

Raportul sesiuni de lucru este de fapt un raport al intrărilor şi ieşirilor în şi din 

aplicaţie a utilizatorilor acesteia. Administratorul poate cere realizarea de rapoarte 

după diverse criterii şi în diferite formate. 

Prin selectarea de către utilizator a opţiunii de meniu Raportul sesiuni de lucru, se 

va deschide pagina Raport Login/Logout, în care aplicaţia prezintă un raport al 

intrărilor şi ieşirilor în şi din aplicaţie a utilizatorilor acesteia. 
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Pagina cuprinde iniţial două secţiuni: Parametri raport şi Salvare raport. După 

căutare mai apare o secţiune: Lista cu operaţiile de login/logout. În continuare 

sunt prezentate în detaliu cele trei secţiuni. 

5.4.1.1 Parametri raport 

Filtrul de selecţie raport are forma unei secţiuni cu mai multe câmpuri de filtrare.  

 

Prin completarea acestor câmpuri, se poate obţine afişarea unor anumite date 

despre intrările şi ieşirile utilizatorilor. Câmpurile de filtrare aferente acestei 

secţiuni sunt următoarele: 

 Dată Login între – şi între – două câmpuri de tip dată, completate implicit 

cu data curentă minus o lună şi respectiv data curentă, pentru o operare 

mai rapidă. Pentru modificarea datelor căutării, utilizatorul va apăsa butonul 

de calendar şi va alege, din calendarul afişat, data dorită. 
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 Dată Logout între – şi între – două câmpuri de tip dată, necompletate 

implicit. Pentru modificarea datelor căutării, utilizatorul va apăsa butonul de 

calendar şi va alege, din calendarul afişat, data dorită. 

 Utilizator aplicaţie – un câmp de selecţie multiplă din care administratorul 

va alege, din lista derulantă ce cuprinde toţi utilizatorii aplicaţiei din judeţul 

respectiv, utilizatorul pentru care doreşte realizarea unui raport. 

 Toate conturile de utilizator (inclusiv cele şterse) – un buton prin a cărui 

bifare se generează un raport al tuturor utilizatorilor din cadrul aplicaţiei, 

inclusiv ai acelora care au fost şterşi. 

Prin apăsarea butonului  sistemul va aplica criteriile de filtrare selectate 

de utilizator şi va afişa într-un tabelul din partea centrală a paginii doar operaţiile 

care se potrivesc acestora. 

 

5.4.1.2 Lista cu operaţiile de login/logout 

Această listă cuprinde toate operaţiile ce corespund criteriilor de filtrare selectate 

anterior de utilizator. 
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Coloanele acestui tabel sunt următoarele: 

 Utilizator – curpinde numele de utilizator 

 Login – cuprinde data şi ora intrării în sistem 

 Logout – cuprinde data şi ora ieşirii din sistem. 

5.4.1.3 Salvare raport 

Această secţiune permite utilizatorilor salvarea raportului generat sub forma unui 

fişier PDF, Excel sau HTML. 

 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier PDF. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier HTML. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier Excel. 

Apăsând oricare dintre aceste butoane, se va deschide fereastra de interogare 

Windows, File download, în care se va selecta fie deschiderea fişierului generat 

( ), fie salvarea acestuia pe disc, prin specificarea căii ( ): 

 

În acest exemplu s-a salvat raportul într-un fişier Excel: 



                                                APLICAŢIA DDAPT - Arhivă digitală pentru titluri de proprietate  

UTI SYSTEMS 2006                                                                                      Pagina 76 din 159 

 

În fişier sunt afişate aceleaşi coloane ca şi în tabelul afişat în pagina aplicaţiei, 

precum şi numele administratorului care a generat raportul. 

5.4.2 Raport activitate utilizatori 

Raportul activitate utilizatori este de fapt un raport al operaţiilor efectuate în 

aplicaţie. Administratorul poate cere realizarea de rapoarte după diverse criterii şi 

în diferite formate. 

Prin selectarea de către utilizator a opţiunii de meniu Raport activitate utilizatori, 

se va deschide pagina Raport operaţii aplicaţie, în care aplicaţia prezintă un raport 

al operaţiilor efectuate. 
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Pagina cuprinde iniţial două secţiuni: Parametri raport şi Salvare raport. După 

căutare, mai apare o secţiune, Lista cu operatiile efecuate din cadrul aplicatiei . În 

continuare sunt prezentate în detaliu cele trei secţiuni. 

5.4.2.1 Parametri raport 

Filtrul de selecţie raport are forma unei secţiuni cu mai multe câmpuri de filtrare.  

 

Prin completarea acestor câmpuri, se poate obţine afişarea unor anumite date 

despre operaţiile asupra aplicaţiei. Câmpurile de filtrare aferente acestei secţiuni 

sunt următoarele: 

 Dată operaţie între – şi între – două câmpuri de tip dată, completate implicit 

cu data curentă minus o lună şi respectiv data curentă, pentru o operare 

mai rapidă. Pentru modificarea datelor căutării, utilizatorul va apăsa butonul 

de calendar şi va alege, din calendarul afişat, data dorită. 

 Utilizator aplicaţie – un câmp de selecţie multiplă, din care administratorul 

va alege, din lista derulantă ce cuprinde toţi utilizatorii aplicaţiei din judeţul 

respectiv, utilizatorul pentru care doreşte realizarea unui raport. 
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 Toate conturile de utilizator (inclusiv cele şterse) – un buton prin a cărui 

bifare se generează un raport al tuturor utilizatorilor din cadrul aplicaţiei, 

inclusiv ai acelora care au fost şterşi. 

Prin apăsarea butonului  sistemul va aplica criteriile de filtrare selectate 

de utilizator şi va afişa într-un tabelul din partea centrală a paginii doar operaţiile 

care se potrivesc acestora. 

 

5.4.2.2 Lista cu operatiile efecuate din cadrul aplicatiei  

Această listă cuprinde toate operaţiile ce corespund criteriilor de filtrare selectate 

anterior de utilizator. 
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Coloanele acestui tabel sunt următoarele: 

 Utilizator – curpinde numele de utilizator 

 Operaţie – cuprinde codul operaţiei efectuate de acel utilizator 

 Descriere – cuprinde o descriere a operaţiei efectuate 

 Data – cuprinde data şi ora efectuării operaţiei 

 IP – cuprinde IP-ul de la care s-a efectuat operaţia 

 HTTP – cuprinde adresa http de la care s-a efectuat operaţia. 

5.4.2.3 Salvare raport 

Această secţiune permite utilizatorilor salvarea raportului generat sun forma unui 

fişier PDF, Excel sau HTML. 

 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier PDF. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier HTML. 
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Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier Excel. 

Apăsând oricare dintre aceste butoane se va deschide fereastra de interogare 

Windows, File download, în care se va selecta fie deschiderea fişierului generat 

( ), fie salvarea acestuia pe disc, prin specificarea căii ( ): 

 

În acest exemplu s-a salvat raportul într-un fişier Excel: 

 

În fişier sunt afişate aceleaşi coloane ca şi în tabelul afişat în pagina aplicaţiei, 

precum şi numele administratorului care a generat raportul. 
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5.4.3 Raport audit bază de date 

Raportul audit bază de date este de fapt un raport al operaţiilor efectuate asupra 

bazei de date. Administratorul poate cere realizarea de rapoarte după diverse 

criterii şi în diferite formate. 

Prin selectarea de către utilizator a opţiunii de meniu Raport audit bază de date se 

va deschide pagina Audit, în care aplicaţia prezintă un raport al operaţiilor 

efectuate asupra bazei de date. 

 

Pagina cuprinde iniţial două secţiuni: Parametri raport şi Salvare raport. După 

căutare mai apare o secţiune, Lista cu operatiile efectuate direct pe baza de date. 

În continuare sunt prezentate în detaliu cele trei secţiuni. 

5.4.3.1 Parametri raport 

Filtrul de selecţie raport are forma unei secţiuni cu mai multe câmpuri de filtrare.  
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Prin completarea acestor câmpuri, se poate obţine afişarea unor anumite date 

despre operaţiile efectuate asupra bazei de date. Câmpurile de filtrare aferente 

acestei secţiuni sunt următoarele: 

 Dată între – şi între – două câmpuri de tip dată, completate implicit cu data 

curentă minus o lună, şi respectiv data curentă, pentru o operare mai 

rapidă. Pentru modificarea datelor căutării, utilizatorul va apăsa butonul de 

calendar şi va alege, din calendarul afişat, data dorită. 

 Tip acţiune efectuată – un câmp de selecţie, prin bifarea căruia se specifică 

faptul că raportul se va axa pe o anumită acţiune. Aceste acţiuni, 

reprezentate tot prin casete de bifare, sunt următoarele: 

- Modificări structură bază de date 

- Select 

- Insert 

- Update 

- Delete 

- Login/Logout 

- Grant/Revoke 

 Obiect – un câmp de selecţie, prin bifarea căruia de către administrator şi 

apoi prin completarea denumirii obiectului dorit, se va genera un raport 

axat pe acel obiect. 

 Utilizator sistem – un câmp de selecţie, prin bifarea căruia de către 

administrator şi apoi prin completarea numelui utilizatorului dorit, se va 

genera un raport axat pe acel utilizator. 
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 Staţie de lucru – un câmp de selecţie, prin bifarea căruia de către 

administrator şi apoi prin completarea staţiei de lucru dorite, se va genera 

un raport axat pe acea staţie. 

 Afişează şi operaţiile făcute prin intermediul aplicaţiei – o casetă de selecţie 

prin a cărei bifare se vor afişa şi operaţiile făcute asupra bazei de date prin 

intermediul aplicaţiei. 

Prin apăsarea butonului  sistemul va aplica criteriile de filtrare selectate 

de utilizator şi va afişa într-un tabelul din partea centrală a paginii doar operaţiile 

care se potrivesc acestora. 

 

5.4.3.2 Lista cu operatiile efectuate direct pe baza de date  

Această listă cuprinde toate operaţiile ce corespund criteriilor de filtrare selectate 

anterior de utilizator. 
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Coloanele acestui tabel sunt următoarele: 

 Utilizator bază de date – curpinde numele de utilizator al bazei de date al 

utilizatorului care a efectuat operaţia 

 Utilizator sistem de operare – cuprinde numele de utilizator sistem de 

operare al utilizatorului care a efectuat operaţia  

 Data  - cuprinde data şi ora efectuării operaţiei 

 Staţie de lucru – cuprinde denumirea staţiei de lucru de la care s-a efectuat 

operaţia 

 Acţiunea – cuprinde denumirea operaţiei efectuate de acel utilizator 

 Obiectul – cuprinde denumirea obiectului asupra căruia s-a efectuat operaţia 

 Privilegii pe obiect – cuprinde privilegiile pe obiect 

 Privilegii de sistem – cuprinde privilegiile de sistem. 

5.4.3.3 Salvare raport 

Această secţiune permite utilizatorilor salvarea raportului generat sub forma unui 

fişier PDF, Excel sau HTML. 
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Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier PDF. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier HTML. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier Excel. 

Apăsând oricare dintre aceste butoane, se va deschide fereastra de interogare 

Windows, File download, în care se va selecta fie deschiderea fişierului generat 

( ), fie salvarea acestuia pe disc, prin specificarea căii ( ): 

 

În fişier sunt afişate aceleaşi coloane ca şi în tabelul afişat în pagina aplicaţiei, 

precum şi numele administratorului care a generat raportul. 

5.5 Ieşire 

Prin selectarea opţiunii de meniu Ieşire, utilizatorul este delogat din cadrul 

aplicaţiei, deschizându-se fereastra de intrare în aplicaţie.  
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6 Modulul Gestionare titluri de proprietate 

Acest modul cuprinde informaţii despre gestionarea titlurilor de proprietate şi a 

utilizatorilor specifici care pot opera asupra acestor titluri. 

Există 4 tipuri de utilizatori care pot opera asupra titlurilor de proprietate: 

 Operator validare 

- Aprobă titlurile nou introduse 

- Caută şi vizualizează titluri de proprietate 

- Gestionează carnetele/dosarele 

 Operator introducere titluri 

- Adaugă, corectează şi modifică titluri de proprietate 

- Caută şi vizualizează titluri de proprietate 

- Gestionează nomenclatorul de carnete/dosare 

 Operator raportare 

- Vizualizează rapoartele predefinite 

- Creează, modifică şi şterge rapoarte 

 Operator consultare 

- Caută şi vizualizează titluri de proprietate. 

Aceşti operatori şi operaţiile pe care le pot ei efectua sunt descrise pe larg în cele 

ce urmează. 

6.1 Flux normal şi flux paralel de validare 

Scopul principal al aplicaţiei este introducerea şi gestionarea titlurilor de 

proprietate. Această introducere se poate opera în două moduri de operare a 

aplicaţiei - fluxuri - diferite, descrise în cele ce urmează. 
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Aplicaţia suportă operarea în două tipuri de fluxuri: flux normal şi flux paralel. 

Trecerea de la un tip de flux la altul se va face prin schimbarea unui parametru in 

fisierul de configurare al aplicaţiei.  

Fluxul paralel de validare presupune introducerea unui titlu de proprietate de 

catre 2 operatori de introducere, validarea acestuia realizandu-se prin compararea 

celor 2 versiuni de catre operatorul validator. 

Operator de 

introducere I

Operator de 

introducere II

Operator de 

validare

In
tr
o
d
u
ce

re
 t
itl

u
 

d
e
 p

ro
p
ri
e
ta

te

In
tro

d
u
ce

re
 d

u
a
la

 

titlu
 d

e
 ro

p
rie

ta
te

Aprobare titlu de 

proprietate

1 1̀

1 1

``

` `̀

1

 

Fluxul normal de validare presupune introducerea unui titlu de proprietate de 

catre un operator de introducere si validarea acestuia de catre operatorul 

validator. 
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Operator de 

introducere

Operator de 

validare

In
tr
o
d
u
ce

re
 t
itl

u
 

d
e
 p

ro
p
ri
e
ta

te

Aprobare titlu de 

proprietate

1

1

`

`

1

 

Titlurile de proprietate introduse cu un tip de flux nu vor fi afectate de 

interschimbarea acestuia cu celalalt tip de flux. 

6.2 Operator introducere 

La intrarea în aplicaţie a unui operator de introducere titluri de proprietate se va 

afişa meniul specific acestuia: 

 

Implicit se încarcă pagina Acasă. 

6.2.1 Acasă 

La intrarea în sistem şi la selectarea opţiunii de meniu Acasă se va deschide 

pagina Bine aţi venit, în care sunt afişate informaţii referitoare la aplicaţia 

DDAPT. 

În plus, în această pagină apar informaţii despre titlurile de proprietate care sunt 

în coada de aşteptare pentru a doua introducere. Pentru ca un titlu de proprietate 
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să fie validat de operatorul de validare, acest titlu trebuie introdus de două ori de 

către operatorul de introducere.  

 

Prin apăsarea pe numărul de titluri în aşteptare se va afişa tabelul Titluri în 

aprobare pereche, în care sunt afişate acele titluri care trebuie introduse pentru a 

doua oară pentru a putea apoi fi validate.  

 

Tabelul cuprinde următoarele coloane ce oferă date despre titlurile de proprietate 

introduse o singură dată: 

 Numărul 

 Tipul 

 Cartea 

 Data creării 
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 Aria constituită 

 Aria reconstituită 

 Observaţii. 

Prin apăsarea butonului  din dreptul unui titlu, se va deschide pagina de 

adăugare de titluri de proprietate, descrisă în capitolul Titluri de proprietate – 

Adăugare titluri de proprietate.  

6.2.2 Titluri de proprietate – Adăugare titluri de proprietate 

Prin selectarea opţiunii de meniu Adăugare titluri de proprietate, aplicaţia 

deschide prima pagină de adăugare a titlului de proprietate, Creare PDF. Aceasta 

este prima dintr-o serie de 4 pagini care compun procesul de adăugare. Celelalte 

pagini sunt Detalii titlu, Proprietari şi Parcele. Acestea sunt descrise pe larg în 

cele ce urmează. 

6.2.2.1 Pasul 1. Creare PDF 

Acest pas arată cum se ataşează imagini scanate ale titlului. Aceste imagini sunt 

adăugate într-un singur fişier de tip PDF. 
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Pagina cuprinde două secţiuni: Informaţii carnet şi Import imagini scanate.  

6.2.2.1.1 Informaţii carnet 

In cadrul acestei sectiuni puteti selecta carnetul din care face parte titlul de 

proprietate sau puteti adauga un nou carnet. 

 

Prin apăsarea butonului  din dreptul câmpului Carnet se va deschide 

fereastra Selectare carnet: 

 

În această fereastră se pot căuta anumite carnete prin intermediul celor două filtre 

de căutare: 

 Număr carnet 

 Identificator conversie. 
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După completarea informaţiilor dorite în aceste filtre se va apăsa butonul , 

iar aplicaţia va afişa în tabelul Lista cu carnetele definite în sistem acele carnete 

ce corespund criteriilor selectate anterior. 

Tabelul Lista cu carnetele definite în sistem cuprinde datele de identificare ale 

carnetelor din sistem: 

 Judeţ 

 Număr carnet 

 Identificator unic de conversie. 

Prin apăsarea butonului  din dreptul unui astfel de carnet, acesta se selectează 

ca şi carnet din care face parte titlul de proprietate curent. Aplicaţia va închide 

fereastra Selectare carnet. 

Dacă acel carnet din care face parte titlul de proprietate curent nu se află în 

sistem, acesta poate fi adăugat prin apăsarea butonului  din partea de 

sus a paginii. Aplicaţia va deschide pagina Detalii carnet: 

 

În cadrul acesteia se pot adăuga datele noului carnet introdus în sistem: 
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 Număr carnet 

 Identificator unic de conversie 

 Număr file 

 Judeţ – acest câmp este implicit completat cu denumirea judeţului OCPI-ului 

curent şi nu poate fi modificat 

 Număr imagini scanate 

 Început perioadă 

 Sfârşit perioadă 

 Număr imagini neindexate. 

După completarea cu informaţiile corecte a acestor câmpuri se va apăsa butonul 

. Aplicaţia va afişa mesajul de salvare cu succes, iar datele noului 

carnet vor fi adăugate în baza de date a aplicaţiei şi în cadrul tabelului Lista cu 

carnetele definite în sistem din cadrul paginii Selectare carnet. 

 

După salvarea acestui nou carnet, acesta va putea fi selectat din tabel ca şi 

carnet din care face parte titlul de proprietate curent. 

6.2.2.1.2 Import imagini scanate 

În cadrul acestei secţiuni, puteti vizualiza, sterge si ordona imaginile incarcate 

folosind butoanele corespunzatoare aflate sub lista cu fisiere imagine. 
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Pentru a adauga o noua imagine scanata localizati fisierul imagine folosind 

 si apasati butonul . Fişierele de imagini vor fi adăugate 

în baza de date şi vor fi afişate în lista de fişiere imagine: 

 

Aceste imagini pot fi apoi prelucrate cu ajutorul butoanelor din partea de jos: 

 Butonul  deschide o fereastră de prelucrare a imaginii selectate: 
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Imaginea poate fi prelucrată cu ajutorul butoanelor de Contrast, 

Luminozitate, Gamma, Saturaţie şi Pas din partea dreaptă sus a ferestrei. 

Pentru a aplica un efect astfel selectat, se va apăsa butonul , iar 

pentru a readuce imaginea la aspectul iniţial, se va apăsa butonul 

.  

Pentru vizualizarea imaginii modificate la dimensiunea reală, în cadrul unei 

noi ferestre, se va apăsa butonul . 

În final, pentru a salva modificările efectuate asupra imaginii, se va apăsa 

butonul . Aplicaţia va salva modificările şi va închide pagina 

Prelucrare imagine. 

 Butonul  deschide o fereastră de vizualizare a imaginii selectate: 
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 Butonul  mută imaginea selectată cu o poziţie mai jos în lista fişierelor de 

imagine. 

 Butonul  mută imaginea selectată cu o poziţie mai jos în lista fişierelor de 

imagine. 

 Butonul  şterge fişierul selectat din lista fişierelor de imagine şi din baza 

de date. 

Fişierul de tip imagine trebuie să fie în formatul TIFF să conţină o imagine cu 

rezoluţia de 300dpi, 256 culori, alb – negru. 

PDF-ul asociat titlului de proprietate se salvează pe HDD într-un folder destinat 

UAT-ului care l-a emis sub un nume care conţine numărul titlului de proprietate. În 

caz că sunt mai multe titluri cu acelaşi nume în acelaşi folder se adaugă un număr 

de ordine la sfârşit care se incrementează. 

PDF-ul este salvat pe HDD numai la salvarea titlului de proprietate de către 

utilizator. Acesta va fi salvat într-un folder cu numele UAT-ului care l-a emis. 
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Numele va avea formatul T_nrtitlu.pdf iar dacă există mai multe cu acelaşi număr 

se vor adăuga literele _B, _C, _D la sfârşit. 

După alegerea carnetului şi încărcarea şi prelucrarea imaginilor, se poate trece la 

vizualizarea PDF-ului creat, prin apăsarea butonului  din partea de 

jos a paginii Adăugare titlu de proprietate. PDF.  Aplicaţia va deschide în cadrul 

paginii sale şi PDF-ul creat, ce conţine imaginile selectate: 

 

Pentru a trece mai departe, la pasul 2 al introducerii unui titlu de proprietate nou, 

se va apăsa butonul . Aplicaţia va deschide pagina Adăugare titlu nou. 

Detalii titlu. 

În orice moment se poate renunţa la adăugare, prin apăsarea butonului . 

În acest caz, nici o informaţie nu este salvată în baza de date a aplicaţiei. 

6.2.2.2 Pasul 2. Detalii titlu 

Acest pas arată cum vor fi introduse sau modificate informaţiile aflate pe faţa 

titlului de proprietate. Informaţia despre judeţ nu poate fi introdusă de utilizator, va 

fi autocompletată de aplicaţie cu judeţul în care rulează. 
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Pagina cuprinde trei secţiuni: Informaţii titlu de proprietate, Titluri anulate şi Titluri 

anulatorii. Aceastea vor fi descrie pe larg în cele ce urmează: 

6.2.2.2.1 Informaţii titlu de proprietate 
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În cadrul acestei secţiuni se vor completa o serie de informaţii referitoare la titlul 

de proprietate nou adăugat. Câmpurile care vor fi completate sunt următoarele: 

 Număr titlu 

 Tip titlu – în funcţie de tipul de titlu selectat, suprafeţele pot fi de diferite tipuri. 

Aceastea se vor încărca în conformitate cu tipul de titlu ales. 

 UAT 

 Data emiterii 

 Judeţ – acesta este completat automat de aplicaţie şi nu poate fi modificat 

 Suprafaţa constituită 

 Suprafaţa reconstituită 

 Suprafaţa totală 

 Istoric observaţii – se completează automat, în cazul modificării ulterioare a 

titlului de propietate, cu observaţiile făcute anterior. Noile observaţii introduse 

nu pot suprascrie observaţiile vechi (acestea se adaugă la cele existente 

prefixate cu data la care au fost introduse) 

 Observaţii 

 Este duplicat. În cazul în care se bifează câmpul “este duplicat” se activeaza 

şi câmpul “Anulează pe” şi din casuţa de selecţie trebuie selectat titlul de 

proprietate care va fi anulat. 

 Este anulat – când titlul care se introduce este anulat. 

După completarea acestor informaţii se poate trece la următoarea secţiune. 

6.2.2.2.2 Titluri anulate 

 

Titlurile anulate de către actualul titlu nou introdus pot fi adăugate în cadrul 

acestei secţiuni şi sunt apoi afişate în cadrul unui tabel cu următoarele coloane: 

 Număr titlu 
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 Data emiterii 

 Aria constituită 

 Aria reconstituită 

 Observaţii. 

Adăugarea unui astfel de titlu anulat se face prin apăsarea butonului . 

Aplicaţia va deschide astfel o pagină de adăugare: 

 

În această pagină se va căuta carnetul prin introducerea unui număr de titlu în 

câmpul cu numele Număr titlu şi apoi prin selectarea butonului  sau direct 

prin apăsarea acestui buton. În partea de jos a paginii se va afişa lista tuturor 

titlurilor de proprietate din sistem ce întrunesc condiţiile de căutare selectate.  
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Din această listă se va alege titlul anulat de titlul actual nou adăugat şi se va 

apăsa butonul  din dreptul acestuia pentru asociere. Aplicaţia va închide pagina 

de adăugare, va reveni în pagina Detalii titlu şi va afişa în tabelul Titluri anulate 

acel titlu. 

 

Dacă se doreşte ştergerea unui titlu anulat din cadrul acestui tabel, se va apăsa 

butonul  din dreptul acelui titlu. Aplicaţia nu va mai asocia acel titlu anulat de 

titlul nou adăugat. 

După adăugarea titlurilor anulate dorite se poate trece la secţiunea următoare. 

6.2.2.2.3 Titluri anulatorii 

 

Titlurile anulatorii ale actualului titlu nou introdus pot fi adăugate în cadrul acestei 

secţiuni şi sunt apoi afişate în cadrul unui tabel cu următoarele coloane: 

 Număr titlu 

 Data emiterii 

 Aria constituită 

 Aria reconstituită 

 Observaţii. 

Adăugarea unui astfel de titlu anulatoriu se face prin apăsarea butonului 

. Aplicaţia va deschide astfel o pagină de adăugare: 
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În această pagină se va căuta carnetul prin introducerea unui număr de titlu în 

câmpul cu numele Număr titlu şi apoi prin selectarea butonului  sau direct 

prin apăsarea acestui buton. În partea de jos a paginii se va afişa lista tuturor 

titlurilor de proprietate din sistem ce întrunesc condiţiile de căutare selectate.  

 

Din această listă se va alege titlul anulat de titlul actual nou adăugat şi se va 

apăsa butonul  din dreptul acestuia pentru asociere. Aplicaţia va închide pagina 

de adăugare, va reveni în pagina Detalii titlu şi va afişa în tabelul Titluri anulate 

acel titlu. 
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Dacă se doreşte ştergerea unui titlu anulat din cadrul acestui tabel, se va apăsa 

butonul  din dreptul acelui titlu. Aplicaţia nu va mai asocia acel titlu anulatoriu 

de titlul nou adăugat. 

După completarea cu informaţii corecte a tuturor acestor secţiuni, se poate trece 

la pasul 3, Proprietarii, prin apăsarea butonului . Aplicaţia va deschide 

astfel pagina Adăugare titlu nou. Detalii proprietari. 

Dacă se doreşte revenirea la pasul 1, Detalii titlu, se va apăsa butonul 

. 

Prin apăsarea butonului , aplicaţia deschide în aceeaşi pagină şi 

PDF-ul cu imaginile scanate ataşate. 

În orice moment se poate renunţa la adăugare, prin apăsarea butonului . 

În acest caz, nici o informaţie nu este salvată în baza de date a aplicaţiei. 

6.2.2.3 Pasul 3. Proprietari 

Utilizatorul poate adăuga mai mulţi proprietari pe acelaşi titlu, pentru fiecare va 

edita aceleaşi date, proprietarii trebuind să fie de acelaşi tip. 

 

Pagina cuprinde două secţiuni: Adăugare proprietar nou şi Proprietari adăugaţi. 

Acestea vor fi prezentate pe larg în cele ce urmează. 
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6.2.2.3.1 Adăugare proprietar nou 

Această secţiune permite adăugarea unui proprietar nou prin completarea 

câmpurilor de informaţii referitoare la persoana proprietar. 

 

Aceste câmpuri de informaţii care trebuie completate pentru un nou proprietar 

sunt următoarele: 

 Nume 

 Iniţiala tatălui 

 Prenume 

 Ultimul nume 

 Cetăţenie 

 Tip proprietar  - persoană fizică sau persoană juridică 

 CUI 

 Număr act identitate 

 Dată emitere act. 

După completarea acestor câmpuri, se va apăsa butonul , iar datele 

noului proprietar vor fi ataşate titlului nou adăugat. 

6.2.2.3.2 Proprietari adăugaţi 

Proprietarii nou adăugaţi vor fi afişaţi în tabelul Proprietari adăugaţi: 

 

Coloane acestui tabel sunt următoarele: 
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 Nume 

 Prenume 

 Cetăţenie 

 Proprietar 

 Cod de identificare 

 Modificare – se face prin apăsarea butonului   

 Ştergere – se face prin apăsarea butonului  

La modificarea unui proprietar aplicaţia reîncarcă datele acelui proprietar din tabel 

în secţiunea de adăugare, pentru a fi modificate după dorinţă.  

 

După efectuarea modificărilor dorite, se va apăsa butonul , iar datele 

astfel modificate vor fi salvate de aplicaţie şi scrise în tabel. 

La apăsarea butonului de ştergere  din dreptul unui proprietar, acesta va fi 

şters din tabel şi din baza de date. 

După completarea cu informaţii corecte acestei secţiuni, se poate trece la pasul 4, 

Parcele, prin apăsarea butonului . Aplicaţia va deschide astfel pagina 

Adăugare titlu nou. Detalii parcele. 

Dacă se doreşte revenirea la pasul 2, Detalii titlu, se va apăsa butonul 

. 
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Prin apăsarea butonului  aplicaţia deschide în aceeaşi pagină şi 

PDF-ul cu imaginile scanate ataşate. 

În orice moment se poate renunţa la adăugare, prin apăsarea butonului . 

În acest caz nici o informaţie nu este salvată în baza de date a aplicaţiei. 

6.2.2.4 Pasul 4. Parcele 

Acest pas arată cum sunt introduse sau modificate informaţiile aflate pe verso 

legate de parcele. 

 

La acest pas se pot introduce parcele atât în categoria intravilan, cât şi extravilan. 

Acest scenariu poate fi parcurs în mod repetat până când datele sunt introduse 

conform cu dorinţa utilizatorului.  

Pagina cuprinde două secţiuni: Suprafaţa extravilană şi Suprafaţa intravilană. 

Utilizatorul poate alege oricare sau ambele din acestea, alternativ, pentru a 

introduce parcele, în funcţie de localizarea acestora în intra sau în extra vilan. 

Câmpurile acestor două secţiuni sunt identice, deci se va prezenta în continuare 

doar una din aceastea, Suprafaţa extravilană. 
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Pentru a adăuga o parcelă se vor completa cu informaţii corecte câmpurile din 

secţiunea Adăugare parcelă. Aceste câmpuri sunt următoarele: 

 Categorie folosinţă 

 Localitate - câmpul localitatea se preia de pe faţa titlului din Satul proprietăţii 

(rubrica: ”situată pe teritoriul satului” din titlu) în cazul în care în dreptul 

parcelei nu este trecută o localitate, altfel se preia din dreptul parcelei 

 Număr tarla 

 Număr parcelă 

 Suprafaţa 

 Suprafaţa totală 

 Observaţii. 

Pentru a adăuga parcela cu informaţiile specificate se va apăsa butonul  

de sub această secţiune, iar aplicaţia va salva noua parcelă la baza de date şi o 

va afişa în cadrul tabelului Parcele în extravilan (intravilan) adăugate: 

 

Coloane acestui tabel sunt următoarele: 

 Categorie folosinţă 
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 Număr tarla 

 Număr parcelă 

 Suprafaţă (mp) 

 Observaţii 

 Modificare – se face prin apăsarea butonului   

 Ştergere – se face prin apăsarea butonului  

La modificarea unei parcele, aplicaţia reîncarcă datele acelei parcele din tabel în 

secţiunea de adăugare, pentru a fi modificate după dorinţă.  

 

După efectuarea modificărilor dorite, se va apăsa butonul , iar datele 

astfel modificate vor fi salvate de aplicaţie şi scrise în tabel. 

La apăsarea butonului de ştergere  din dreptul unei parcele, aceasta va fi 

ştearsă din tabel şi din baza de date. 

Dacă se doreşte revenirea la pasul 3, Proprietari, se va apăsa butonul 

. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia deschide în aceeaşi pagină şi 

PDF-ul cu imaginile scanate ataşate. 

În orice moment se poate renunţa la adăugare, prin apăsarea butonului . 

În acest caz, nici o informaţie nu este salvată în baza de date a aplicaţiei. 
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După completarea cu informaţii corecte acestei secţiuni se poate trece la 

trimiterea spre aprobare a noului titlu de proprietate curent adăugat, prin apăsarea 

butonului . Dacă toate informaţiile sunt introduse corect în concordanţă 

cu parametrii aplicaţiei, aceasta va trimite titlul de proprietate spre aprobare: 

 

Aplicaţia trimite titlul spre aprobare. Până la preluarea titlului de către un operator 

de validare pentru a fi validat sau anulat, titlul nou introdus are starea sau atributul 

„in aşteptare”.  

Dacă se va genera in baza de date a aplicaţiei o căutare după titluri de proprietate 

în starea „în aşteptare”, iată cum va arata raportul acestuia: 

 

 Dacă utilizatorul introduce un titlu cu aceleaşi date cu ale unui titlu de proprietate 

deja existet în sistem, aplicaţia va deschide pagina Selectare titlu: 
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In cadrul acestei sectiuni se poate lua decizia daca titlul nou introdus va 

suprascrie un titlu existent in baza sau va fi introdus ca titlu nou. 

Pentru a suprascrie titlul se va apăsa butonul  din dreptul titlului pe care doriti 

sa il suprascrieti. Daca doriti ca titlul introdus de dumneavoastra sa fie introdus in 

baza de date ca titlu nou de proprietate, apăsaţi butonul . În oricare 

caz, aplicaţia va salva datele în modul specificat. 

Noul titlu poate fi accesat de către operatorul supervizor pentru aprobare. 

6.2.3 Titluri de proprietate – Căutare titluri de proprietate 

Acest modul descrie modalitatea de căutare şi de vizualizare a titlurilor de 

proprietate. Prin selectarea opţiunii de meniu Căutare titluri de proprietate, 

aplicaţia va deschide pagina cu acelaşi nume: 
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În cadrul acesteia pot fi căutate şi vizualizate titlurile de proprietate existente în 

sistem.  

Pagina cuprinde două secţiuni: Parametrii de căutare şi Lista cu titlurile de 

proprietate – aceasta fiind activă numai după efectuarea unei operaţii de căutare. 

Aceste secţiuni sunt descrise pe larg în cele ce urmează: 

6.2.3.1 Parametrii de căutare 

Secţiunea de căutare este compusă dintr-un număr de filtre de selecţie care ajută 

la rafinarea căutării unui anumit titlu. 
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Aceste filtre sunt următoarele: 

 Număr carnet – un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al carnetului ce cuprinde titlul de proprietate căutat 

 Număr titlu – un filtru în care se poate introduce direct numărul complet sau 

parţial al titlului 

 Nume proprietar – un filtru în care se poate introduce direct numele 

complet sau parţial al proprietarului titlului 

 Tip proprietar – un filtru din care se poate alege tipul de proprietar, 

persoană fizică sau juridică 

 Număr parcelă – un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al parcelei 

 UAT – un filtru din care se poate alege UAT-ul de care aparţine titlul 

respectiv 

 Localitate - un filtru în care se poate introduce direct numele complet sau 

parţial al localităţii de care aparţine titlul 

 Început perioadă şi Sfârşit perioadă – două filtre de tip calendar, din care 

se va alege perioada de valabilitate a carnetului titlului căutat 

 Număr tarla - un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al tarlalei 
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 Stare titlu – un câmp de bifare din care se poate alege una sau mai multe 

stări ale titlurilor care se doresc a fi afişate. Aceste stări sunt: Original, 

Corectat, Modificat, Anulat, În aşteptare. 

După completarea filtrelor, utilizatorul va apăsa butonul de căutare , iar 

aplicaţia va afişa în Lista cu tilturi de proprietate înregistrările care corespund 

criteriilor selectate anterior. 

6.2.3.2 Lista cu titluri de proprietate  

În această listă sunt afişate titlurile de proprietate care corespund criteriilor 

selectate de utilizator.  

 

Lista este compusă din 9 coloane, după cum urmează: 

 Număr titlu – cuprinde numărul titlului respectiv. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Data emiterii – cuprinde data şi ora emiterii titlului. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Număr carnet – cuprinde numărul carnetului respectiv. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Tip titlu – cuprinde tipul acelui titlu. Această coloană poate fi sortată 

ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Nume proprietar – cuprinde numele complet al proprietarului titlului 
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 Stare titlu – cuprinde starea în care se află în sistem acel titlu. Această 

coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele 

coloanei. 

 UAT – cuprinde UAT-ul de care aparţine acel titlu. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Editare – cuprinde butoanele de editare . 

 Vizualizare - cuprinde butoanele de vizualizare fără modificare . 

Acţiunile care pot fi efectuate în cadrul acestei pagini sunt: 

6.2.3.3 Editare 

Prin apăsarea butonului de editare  din dreptul unui titlu de proprietate, 

aplicaţia va deschide pagina de editare titlu, formată din 4 ferestre, similară cu 

pagina de adăugare a unui titlu de proprietate, descrisă în capitolul Titluri de 

proprietate – Adăugare titluri de proprietate. Singura diferenţă în aceste ferestre 

este faptul că acum toate câmpurile sunt completate cu informaţiile introduse 

anterior pentru acel titlu. Aceste informaţii pot fi editate – corectate – de către 

utilizator. 

Pentru a edita - corecta titlul, utilizatorul va trebui să parcurgă toate cele 4 ecrane: 

1. Ecranul 1 – Creare PDF 
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2. Ecranul 2 – Detalii titlu 
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3. Ecranul 3 – Proprietari 

 

4. Ecranul 4 - Parcele 

 

După parcurgerea şi corectarea – dacă este cazul – a tuturor ecranelor şi a 

informaţiilor cuprinse în ele, utilizatorul va salva titlul de proprietate astfel modificat 
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prin apăsarea butonului  din partea de jos a ecranului 4 – Parcele. 

Aplicaţia va salva titlul cu starea: 

- Corectat – dacă s-au modificat date, făra a se rescana 

- Anulat – dacă s-a marcat câmpul „anulat” 

- Modificat – dacă s-a rescanat imaginea sau s-au adăugat imagini noi 

Aplicaţia va afişa mesajul: 

 

Aplicaţia va redeschide pagina Căutare titluri de proprietate. 

6.2.3.4 Vizualizare  

Prin apăsarea butonului de vizualizare  din dreptul unui titlu de proprietate 

aplicaţia va deschide pagina de vizualizare a respectivului titlu: 
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În cadrul acestei pagini sunt afişate toate informaţiile cuprinse pe respectivul titlu 

de proprietate, grupate pe următoarele zone de interes: 

 Detalii titlu 

 Titluri anulate 

 Titluri anulatorii 

 Proprietari 

 Parcele. 

Pentru a vizualiza PDF-ul cu imaginile scanate ataşate titlului de proprietate, se va 

apăsa butonul  din partea de jos a paginii. Aplicaţia va afişa, în 

cadrul aceleiaşi ferestre Internet Explorer, PDF-ul cu imaginile ataşate, cate una 

pe fiecare pagină a PDF-ului. 
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6.2.4 Titluri de proprietate – Gestiunea carnetelor 

Prin selectarea opţiunii de meniu Gestiunea carnetelor, aplicaţia va deschide 

pagina Administrare carnete. 

 

În cadrul acesteia, pot fi căutate, adăugate, modificate, şterse carnete sau dosare 

de titluri de proprietate. Carnetele se gestionează la nivelul judeţului. Aceasta 

înseamnă că judeţul de care aparţine carnetul nu poate fi modificat. 

Pagina cuprinde două secţiuni: Parametrii de căutare şi Lista cu carnete – 

aceasta fiind activă numai după efectuarea unei operaţii de căutare. Aceste 

secţiuni sunt descrise pe larg în cele ce urmează: 

6.2.4.1 Parametrii de căutare 

Secţiunea de căutare este compusă dintr-un număr de filtre de selecţie care ajută 

la rafinarea căutării unui anumit carnet. 
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Aceste filtre sunt următoarele: 

 Număr carnet - un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al carnetului căutat 

 Identificator unic de conversie - un filtru în care se poate introduce direct 

identificatorul unic de conversie complet sau parţial al carnetului căutat 

 Număr file - un filtru în care se poate introduce numărul de file al carnetului 

căutat  

 Judeţul – un filtru completat implicit cu judeţul de care aparţine OCPI-ul 

utilizatorului logat 

 Început perioadă şi Sfârşit perioadă – două filtre de tip calendar, din care 

se va alege perioada de valabilitate a carnetului căutat. 

După completarea filtrelor utilizatorul va apăsa butonul de căutare , iar 

aplicaţia va afişa în Lista cu carnete înregistrările care corespund criteriilor 

selectate anterior. 

6.2.4.2 Lista cu carnete  

În această listă sunt afişate unităţile teritoriale care corespund criteriilor selectate 

de utilizator.  
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Lista este compusă din 8 coloane, după cum urmează: 

 Număr carnet – cuprinde numărul carnetului respectiv. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Identificator unic de conversie – cuprinde identificatorul unic de conversie 

al carnetului respectiv. Această coloană poate fi sortată ascendent sau 

descendent prin clic pe numele coloanei.  

 Început perioadă – cuprinde data de început a perioadei de valabilitate. 

Această coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe 

numele coloanei. 

 Sfârşit perioadă  - cuprinde data de sfârşit a perioadei de valabilitate. 

Această coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe 

numele coloanei. 

 Număr file – cuprinde numărul de file al carnetului. Această coloană poate 

fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Judeţ - cuprinde denumirea judeţului de care aparţine UAT-ul respectiv. 

Această coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe 

numele coloanei. 

 Modificare - cuprinde butoane de acţiune de tip modificare  

 Ştergere - cuprinde butoane de acţiune de tip ştergere . 

Acţiunile care pot fi efectuate în cadrul acestei pagini sunt: 
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6.2.4.3 Adăugarea unui carnet 

Prin apăsarea butonului  din partea dreaptă sus a paginii, aplicaţia va 

deschide o pagină de adăugare a unui carnet: 

 

Câmpurile care vor fi completate de către utilizator în cadrul acestei pagini sunt 

următoarele: 

 Număr carnet – cuprinde numărul carnetului respectiv.  

 Identificator unic de conversie – cuprinde identificatorul unic de conversie 

al carnetului respectiv.  

 Număr file – cuprinde numărul de file al carnetului.  

 Judeţ - cuprinde denumirea judeţului de care aparţine UAT-ul respectiv. 

Acesta este completat implicit cu judeţul de care aparţine utilizatorul. 

 Număr imagini scanate – cuprinde numărul de imagini scanate pentru acel 

carnet. 

 Început perioadă – cuprinde data de început a perioadei de valabilitate.  

 Sfârşit perioadă  - cuprinde data de sfârşit a perioadei de valabilitate.  

 Număr imagini neindexate – cuprinde numărul de imagini neindexate ale 

carnetului. 

După completarea acestor informaţii se va apăsa butonul , iar aplicaţia 

va salva datele noului carnet în baza de date a aplicaţiei. 
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Nu se acceptă mai multe carnete cu acelaşi număr. 

Numărul de imagini indexate se va actualiza la aprobarea fiecărui titlu nou, 

adăugându-se la numărul existent al carnetului din care face parte titlul numărul 

de imagini ale titlului nou. 

6.2.4.4 Modificarea unui carnet 

Modificarea unui carnet existent în baza de date se face prin apăsarea butonului 

 din dreptul unei înregistrări din tabelul Lista cu carnete. Aplicaţia va deschide 

astfel o pagină de modificare a datelor carnetului respectiv: 

 

Câmpurile care pot fi modificate de către utilizator în cadrul acestei pagini sunt 

următoarele: 

 Număr carnet – cuprinde numărul carnetului respectiv.  

 Identificator unic de conversie – cuprinde identificatorul unic de conversie 

al carnetului respectiv.  

 Număr file – cuprinde numărul de file al carnetului.  
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 Judeţ - cuprinde denumirea judeţului de care aparţine UAT-ul respectiv. 

Acesta este completat implicit cu judeţul de care aparţine utilizatorul şi nu 

se poate modifica. 

Câmpurile care nu pot fi modificate de către utilizator în cadrul acestei pagini sunt 

următoarele: 

 Număr imagini scanate – cuprinde numărul de imagini scanate pentru acel 

carnet. 

 Început perioadă – cuprinde data de început a perioadei de valabilitate.  

 Sfârşit perioadă  - cuprinde data de sfârşit a perioadei de valabilitate.  

 Număr imagini neindexate – cuprinde numărul de imagini neindexate ale 

carnetului. 

După completarea acestor informaţii, se va apăsa butonul , iar aplicaţia 

va salva datele noului carnet în baza de date a aplicaţiei. 

 

6.2.4.5 Ştergerea unui carnet 

Ştergerea unui carnet existent în baza de date se face prin apăsarea butonului  

din dreptul unei înregistrări din tabelul Lista cu carnete. Aplicaţia şterge carnetul 

numai dacă nu există titluri introduse din carnetul respectiv. Dacă nu există astfel 

de titluri, aplicaţia şterge direct carnetul şi afişează mesajul: 

 

Carnetele şterse nu se mai regăsesc în sistem. 
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6.2.5 Ieşire 

Vedeţi capitolul 4.5 Ieşire. 

6.3 Operator validare 

La intrarea în aplicaţie a unui operator de validare titluri de proprietate se va afişa 

meniul specific acestuia: 

 

Implicit se încarcă pagina Acasă. 

6.3.1 Acasă 

Vedeţi capitolul 4.1 Acasă. 

 

În plus, în această pagină apar informaţii despre titlurile de proprietate care sunt 

în coada de aşteptare validare. Pentru ca un titlu de proprietate să fie validat de 

operatorul de validare, acest titlu trebuie introdus de două ori de către operatorul 

de introducere.  
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Prin apăsarea pe numărul de titluri în aşteptare pentru validare, se va afişa tabelul 

Titluri în aprobare, în care sunt afişate acele titluri care trebuie validate.  

 

Tabelul cuprinde următoarele coloane ce oferă date despre titlurile de proprietate 

care aşteaptă pentru a fi validate: 

 Numărul 

 Tipul 

 Cartea 

 Data creării 

 Aria constituită 

 Aria reconstituită 

 Observaţii 

 Vizualizare . 

Prin apăsarea butonului  din dreptul unui titlu, se va deschide pagina de 

adăugare de titluri de proprietate, descrisă în capitolul Titluri de proprietate – 
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Adăugare titluri de proprietate sau pagina Validare flux paralel, descrisă în 

capitolul Titluri de proprietate – Adăugare titluri de proprietate - flux paralel. 

6.3.2 Titluri de proprietate – Aprobare titluri 

Prin apăsarea pe numărul de titluri în aşteptare pentru validare, precum şi prin 

selectarea opţiunii de meniu Aprobare titluri, se va afişa tabelul Titluri în aprobare, 

în care sunt afişate acele titluri care trebuie validate.  

 

Tabelul cuprinde următoarele coloane ce oferă date despre titlurile de proprietate 

care aşteaptă pentru a fi validate: 

 Numărul 

 Tipul 

 Cartea 

 Data creării 

 Aria constituită 

 Aria reconstituită 

 Observaţii 

 Vizualizare . 
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Prin apăsarea butonului  din dreptul unui titlu, se va deschide pagina de 

adăugare de titluri de proprietate, descrisă în capitolul Titluri de proprietate – 

Adăugare titluri de proprietate. Pagina de adăugare de titluri va avea toate 

câmpurile precompletate cu informaţiile introduse anterior de operatorul de 

introducere de titluri. Aceste informaţii vor fi vizualizate şi dacă sunt corecte şi 

complete, vor fi aprobate de către operatorul de validare. În caz contrar, 

operatorul de validare va corecta datele introduse anterior, în fiecare din cele 4 

ecrane de adăugare şi abia apoi va aproba titlul. 

Pentru a aproba titlul, utilizatorul va trebui să parcurgă toate cele 4 ecrane: 

1. Ecranul 1 – Creare PDF 
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2. Ecranul 2 – Detalii titlu 
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3. Ecranul 3 – Proprietari 

 

4. Ecranul 4 - Parcele 
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După parcurgerea şi corectarea – dacă este cazul – a tuturor ecranelor şi a 

informaţiilor cuprinse în ele, operatorul de validare va aproba titlul de proprietate 

prin apăsarea butonului  din partea de jos a ecranului 4 – Parcele.  

Aplicaţia verifică corectitudinea datelor introduse conform cu cerinţele de validări 

ale titlurilor de proprietate. Dacă acestea sunt invalide se afişează mesaje de 

eroare corespunzătoare. În funcţie de gravitatea erorilor aplicaţia permite sau nu 

salvarea titlului. 

Aplicaţia salvează titlul cu: 

a. stare titlu ”corectat” – dacă s-a efectuat o corectare asupra 
datelor, dar nu s-a rescanat si imaginea. 

b. stare titlu ”modificat” – dacă s-a efectuat o modificare aspra 
imaginii, adica rescanare. 

c. stare titlu ”anulat” – dacă la editare a fost marcat câmpul „anulat” 

d. stare titlu ”original” –  nu se află în nici una din situaţiile c, d, e. 

Aplicaţia va salva titlul şi va afişa mesajul: 

 

Aplicaţia va redeschide pagina Acasă, dar numărul de titluri aflate în aşteptare 

pentru a fi aprobate va fi actualizat la valoarea curentă. 

6.3.3 Titluri de proprietate - Aprobare titluri de proprietate - Flux 

paralel 

Prin apăsarea pe numărul de titluri în aşteptare pentru validare se va afişa tabelul 

Titluri în aprobare, în care sunt afişate acele titluri care trebuie validate.  
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Tabelul cuprinde următoarele coloane ce oferă date despre titlurile de proprietate 

care aşteaptă pentru a fi validate: 

 Numărul 

 Tipul 

 Cartea 

 Data creării 

 Aria constituită 

 Aria reconstituită 

 Observaţii 

 Vizualizare . 

Prin apăsarea butonului  din dreptul unui titlu se va deschide pagina Validare 

flux paralel. 
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În cadrul acestei pagini se poate compara şi aproba un titlul de proprietate, 

introdus de două ori de către un operator de introducere, folosind fluxul paralel. 

Secţiunile acestei pagini de validare sunt următoarele: 

 Informaţii titlu de proprietate 

 Titluri anulate 

 Titluri anulatorii 

 Proprietari 

 Parcele. 

Informaţiile cuprinse în aceste secţiuni sunt datele introduse în câmpurile care au 

fost completate la adăugarea respectivului titplu de proprietate. 

În cadrul acestei pagini sunt afişate în paralel datele din câmpurile completate la 

ambele introduceri ale titlului (prima introducere, respectiv a doua introducere). În 

dreptul fiecărei perechi de date introduse - sau în dreptul fiecărei secţiuni - se   

află două casete de bifare. Operatorul de validare va bifa caseta din dreptul 

informaţiilor pe care le consideră a fi corecte. 
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După parcurgerea tuturor informaţiilor şi bifarea corespunzătoare a casetelor se 

va trece la operaţia de validare, prin apăsarea butonului  din partea de 

jos a paginii. Aplicaţia va deschide fereastra de executare cu succes a salvării şi 

va salva titlul de proprietate cu starea aprobată în sistem. 

 

6.3.4 Titluri de proprietate – Gestiunea carnetelor 

Se va proceda conform capitolului Titluri de proprietate – Gestiunea carnetelor 

descris anterior pentru un operator de introducere titluri, toate ecranele fiind 

identice. 

6.3.5 Ieşire 

Vedeţi capitolul 4.5 Ieşire. 

6.4 Operator consultare 

La intrarea în aplicaţie a unui operator de introducere titluri de proprietate, se va 

afişa meniul specific acestuia: 

 

Implicit, se încarcă pagina Acasă. 

6.4.1 Acasă 

Vedeţi capitolul 4.1 Acasă. 
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6.4.2 Titluri de proprietate – Căutare titluri de proprietate 

Acest modul descrie modalitatea de căutare şi de vizualizare a titlurilor de 

proprietate. Prin selectarea opţiunii de meniu Căutare titluri de proprietate, 

aplicaţia va deschide pagina cu acelaşi nume: 

 

 

În cadrul acesteia, pot fi căutate şi vizualizate titlurile de proprietate existente în 

sistem.  

Pagina cuprinde două secţiuni: Parametrii de căutare şi Lista cu titlurile de 

proprietate – aceasta fiind activă numai după efectuarea unei operaţii de căutare. 

Aceste secţiuni sunt descrise pe larg în cele ce urmează: 

6.4.2.1 Parametrii de căutare 

Secţiunea de căutare este compusă dintr-un număr de filtre de selecţie care ajută 

la rafinarea căutării unui anumit titlu. 
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Aceste filtre sunt următoarele: 

 Număr carnet – un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al carnetului ce cuprinde titlul de proprietate căutat 

 Număr titlu – un filtru în care se poate introduce direct numărul complet sau 

parţial al titlului 

 Nume proprietar – un filtru în care se poate introduce direct numele 

complet sau parţial al proprietarului titlului 

 Tip proprietar – un filtru din care se poate alege tipul de proprietar, 

persoană fizică sau juridică 

 Număr parcelă – un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al parcelei 

 UAT – un filtru din care se poate alege UAT-ul de care aparţine titlul 

respectiv 

 Localitate - un filtru în care se poate introduce direct numele complet sau 

parţial al localităţii de care aparţine titlul 

 Început perioadă şi Sfârşit perioadă – două filtre de tip calendar, din care 

se va alege perioada de valabilitate a carnetului titlului căutat 

 Număr tarla - un filtru în care se poate introduce direct numărul complet 

sau parţial al tarlalei 
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 Stare titlu – un câmp de bifare din care se poate alege una sau mai multe 

stări ale titlurilor care se doresc a fi afişate. Aceste stări sunt: Original, 

Corectat, Modificat, Anulat, În aşteptare. 

După completarea filtrelor utilizatorul va apăsa butonul de căutare , iar 

aplicaţia va afişa în Lista cu tilturi de proprietate înregistrările care corespund 

criteriilor selectate anterior. 

6.4.2.2 Lista cu titluri de proprietate  

În această listă sunt afişate titlurile de proprietate care corespund criteriilor 

selectate de utilizator.  

 

Lista este compusă din 8 coloane, după cum urmează: 

 Număr titlu – cuprinde numărul titlului respectiv. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Data emiterii – cuprinde data şi ora emiterii titlului. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Număr carnet – cuprinde numărul carnetului respectiv. Această coloană 

poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Tip titlu – cuprinde tipul acelui titlu. Această coloană poate fi sortată 

ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Nume proprietar – cuprinde numele complet al proprietarului titlului 
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 Stare titlu – cuprinde starea în care se află în sistem acel titlu. Această 

coloană poate fi sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele 

coloanei. 

 UAT – cuprinde UAT-ul de care aparţine acel titlu. Această coloană poate fi 

sortată ascendent sau descendent prin clic pe numele coloanei. 

 Vizualizare - cuprinde butoanele de vizualizare fără modificare . 

Acţiunile care pot fi efectuate în cadrul acestei pagini sunt: 

6.4.2.3 Vizualizare  

Prin apăsarea butonului de vizualizare  din dreptul unui titlu de proprietate, 

aplicaţia va deschide pagina de vizualizare a respectivului titlu: 

 

 

În cadrul acestei pagini sunt afişate toate informaţiile cuprinse pe respectivul titlu 

de proprietate, grupate pe următoarele zone de interes: 
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 Detalii titlu 

 Titluri anulate 

 Titluri anulatorii 

 Proprietari 

 Parcele. 

Pentru a vizualiza PDF-ul cu imaginile scanate ataşate titlului de proprietate, se va 

apăsa butonul  din partea de jos a paginii. Aplicaţia va afişa, în 

cadrul aceleiaşi ferestre Internet Explorer, PDF-ul cu imaginile ataşate, cate una 

pe fiecare pagină a PDF-ului. 

 

6.4.3 Ieşire 

Vedeţi capitolul 4.5 Ieşire. 

6.5 Operator raportare 

La intrarea în aplicaţie a unui operator de introducere titluri de proprietate se va 

afişa meniul specific acestuia: 
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Implicit, se încarcă pagina Acasă. 

6.5.1 Acasă 

Vedeţi capitolul 4.1 Acasă. 

6.5.2 Rapoarte – Rapoarte standard 

Acest modul arată cum pot fi accesate rapoartele predefinite disponibile în 

aplicaţie. Rapoartele se referă la judeţul în care este instalată aplicaţia. Aceasta 

înseamnă că utilizatorul nu poate alege judeţul atunci când apelează un raport. 

Prin selectarea opţiunii de meniu Rapoarte standard, aplicaţia deschide pagina 

Rapoarte predefinite: 

 

Pentru generarea unui raport predefinit, primul pas este selectarea perioadei de 

raportare din cadrul secţiunii cu acelaşi nume.  
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Se vor completa câmpurile tip calendar Dată început şi Dată sfârşit cu datele 

dorite ca şi capete de interval de raportare. Apoi se va alege tipul de raport din 

secţiunea Tipuri raport: 

 

Tipurile de raport care sunt predefinite sunt următoarele: 

 Raport centralizator cu privire la titlurile emise  

 Raport cu privire la titlurile emise detaliat pe UAT-uri 

 Situaţia suprafeţelor forestiere primite în proprietate 

 Situaţia suprafeţelor primite în proprietate 

 Situaţia suprafeţelor agricole primite în proprietate. 

 Situaţia suprafeţelor arabile primite în proprietate. 

Important!  

La generarea unui raport, titlurile de proprietate aflate in starea „anulat”, nu intra in 

raport. Altfel spus, un titlu de proprietate in starea „anulat” isi pierde toate 

atributele.   

Prin selectarea unuia dintre aceste rapoarte, aplicaţia va deschide, într-o pagină 

separată, raportul de acel tip generat pe baza datelor existente în acel moment în 

baza de date. În exemplu de mai jos e prezentat Raportul centralizator cu privire 

la titlurile emise: 
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Raportul afişat pe ecran poate fi imprimat prin facilităţile de imprimare ale 

browser-ului. 

Raportul cuprinde denumirea judeţului, a tipului de raport generat, perioada pentru 

care a fost generat şi informaţiile specifice acelui tip de raport. 

Acest raport poate fi exportat – salvat pe disc – cu ajutorul secţiunii Salvare 

raport: 

 

Utilizatorul poate alege tipul de fişier  PDF, Excel sau HTML. Prin apăsarea 

butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier PDF. Prin apăsarea 

butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier HTML. Prin apăsarea 

butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier Excel. 

Apăsând oricare dintre aceste butoane se va deschide fereastra de interogare 

Windows, File download, în care se va selecta fie deschiderea fişierului generat 

( ), fie salvarea acestuia pe disc, prin specificarea căii ( ): 
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În acest exemplu s-a salvat raportul într-un fişier Excel: 

 

În fişier sunt afişate aceleaşi coloane ca şi în tabelul afişat în pagina aplicaţiei, 

precum şi numele utilizatorului  care a generat raportul, data generării şi locaţia de 

la care s-a efectuat generarea. 

În continuare sunt prezentate pentru exemplificare cele 5 tipuri de rapoarte 

predefinite: 

1. Raport centralizator cu privire la titlurile emise  
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2. Raport cu privire la titlurile emise detaliat pe UAT-uri 

 

3. Situaţia suprafeţelor forestiere primite în proprietate 
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4. Situaţia suprafeţelor primite în proprietate 
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5. Situaţia suprafeţelor agricole primite în proprietate 

 

6.5.3 Rapoarte – Rapoarte configurabile 

Acest modul arată cum pot fi create rapoarte personalizate, cum pot fi apelate şi 

salvate. Aceste rapoarte sunt în format tabelar şi permit: 

1. Selectarea coloanelor care vor apărea în raport dintr-o mulţime de coloane 
disponibilă. Această mulţime este formată din atributele entităţilor din baza 
de date a aplicaţiei legate de titlurile de proprietate.  

2. Definirea de reguli de filtrare a datelor pentru fiecare coloană în funcţie de 
tipul acesteia 

3. Stabilirea ordonării datelor în cadrul raportului  

4. Stabilirea grupării şi funcţiilor la nivelul grupurilor formate 

5. Salvarea raportului şi instrucţiuni de executare. 

Prin selectarea opţiunii de meniu Rapoarte configurabile, aplicaţia va deschide 

pagina de tip wizard cu acelaşi nume: 

 



                                                APLICAŢIA DDAPT - Arhivă digitală pentru titluri de proprietate  

UTI SYSTEMS 2006                                                                                      Pagina 149 din 159 

 

Wizard-ul cuprinde 4 ecrane: 

 Selectare 

 Filtrare 

 Ordonare 

 Arhivare rapoarte 

 

Implicit se încarcă primul ecran, Selectare.  

Raportul poate fi exportat oricând, în orice stare, prin intermediul secţiunii Export 

din partea de jos a paginii: 
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Pentru a exporta un raport, utilizatorul îi va da un nume şi va alege formatul de 

fişier (HTML, PDF sau Excel) în care acesta va fi exportat.  

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier PDF. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier HTML. 

Prin apăsarea butonului  aplicaţia va exporta raportul într-un fişier Excel. 

Apăsând oricare dintre aceste butoane, se va deschide fereastra de interogare 

Windows, File download, în care se va selecta fie deschiderea fişierului generat 

( ), fie salvarea acestuia pe disc, prin specificarea căii ( ): 

 

În acest exemplu s-a salvat raportul într-un fişier Excel: 
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În fişier sunt afişate aceleaşi coloane ca şi în tabelul afişat în pagina aplicaţiei, 

precum şi numele raportului, numele utilizatorului care a generat raportul şi 

entitatea de care aparţine acesta şi condiţiile de filtrare. 

6.5.3.1 Ecranul 1 - Selectare 

În primul ecran de wizard, utilizatorul alege câmpurile care vor participa la raport, 

din cadrul tabelului Selectare câmpuri: 

  

Câmpurile care se pot selecta ca şi coloane ale raportului sunt câmpurile 

referitoare la informaţiile despre titluri privind proprietarii, carnetele, detaliile titlu, 

detaliile despre parcele. 

Pentru a putea adauga o noua coloana in raport, selectati un camp din lista aflata 

in partea stanga si apasati butonul . De asemenea, puteti da un 

pseudonim coloanei noi adaugate completand noul nume in casuta de text de mai 
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jos si apasand butonul . Unui câmp selectat i se pot aplica diferite 

funcţii agregate (sumă, minim, maxim, medie, număr total al tuturor câmpurilor de 

acel fel din sistem) prin selectarea din lista derulantă de lângă butonul de selecţie. 

În momentul în care se selectează un câmp, acesta apare în secţiunea Setări 

raport, în lista Selectează: 

 

Un câmp selectat astfel poate fi mutat în susul sau în josul raportului cu ajutorul 

săgeţilor , respectiv , sau poate fi şters din viitorul raport prin selectarea sa 

din lista Selectează şi apăsarea butonului . 

În orice moment se poate previzualiza raportul – solicitându-se astfel şi validarea 

sa (in câmpul Status să nu apară un mesaj de eroare) - prin selectarea butonului 

 din cadrul secţiunii Previzualizare raport: 

 

Aplicaţia construieşte o instrucţiune de tip SQL pe baza acţiunilor utilizatorului şi 

verifică această instrucţiune. Dacă este invalidă, se semnalează un mesaj 

corespunzător pentru a permite utilizatorului să-şi corecteze instrucţiunile de 

executare ale raportului, altfel afişează mesajul conform căruia instrucţiunile sunt 

corecte. Aplicaţia execută instrucţiunile şi afişează raportul pe ecran. Acesta este 

conform cu datele existente în aplicaţie. 

Important!  

La generarea unui raport, titlurile de proprietate aflate in starea „anulat”, nu intra in 

raport. Altfel spus, un titlu de proprietate in starea „anulat” isi pierde toate 

atributele.   
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6.5.3.2 Ecranul 2 – Filtrare 

În al doilea ecran de wizard utilizatorul construieşte criterii de filtrare a datelor 

pentru raportul respectiv. 

 

Regulile de filtrare sunt expresii logice construire pe baza operatorilor: ”Like”, ”<”, 

“<>”, “>”,”<=”,”>=”, “And”, “Or” şi prin folosirea parantezelor pe care trebuie să le 

respecte câmpurile care pot fi selectate. 

Pentru a putea adauga un nou criteriu de filtrare, selectati un camp din lista aflata 

in partea stanga si selectati unul din tipurile (Tip 1, Tip 2 sau Tip 3) de criterii de 

filtrare, după ce aţi selectat valorile dorite din acestea, iar apoi apasati butonul 

. 

În momentul în care se selectează un criteriu de filtrare, acesta apare în secţiunea 

Setări raport, în lista Filtrează: 

 

Un criteriu selectat astfel poate fi mutat în susul sau în josul listei de filtrare cu 

ajutorul săgeţilor , respectiv , sau poate fi şters din viitorul raport prin 

selectarea sa din lista Filtrează şi apăsarea butonului . 

În orice moment se poate previzualiza raportul – solicitându-se astfel şi validarea 

sa (in câmpul Status să nu apară un mesaj de eroare) - prin selectarea butonului 

 din cadrul secţiunii Previzualizare raport: 
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Aplicaţia construieşte o instrucţiune de tip SQL pe baza acţiunilor utilizatorului şi 

verifică această instrucţiune. Dacă este invalidă se semnalează un mesaj 

corespunzător pentru a permite utilizatorului să-şi corecteze instrucţiunile de 

executare ale raportului, altfel afişează mesajul conform căruia instrucţiunile sunt 

corecte. Aplicaţia execută instrucţiunile şi afişează raportul pe ecran. Acesta este 

conform cu datele existente în aplicaţie. 

6.5.3.3 Ecranul 3 – Ordonare 

În al treilea ecran de wizard, utilizatorul specifică ordonarea datelor din raport. 

Ordonarea se poate face după oricare câmp din lista de câmpuri crescător sau 

descrescător. 

 

Pentru a putea adauga un nou criteriu de ordonare, selectati un camp din lista 

aflata in partea stanga si selectati unul din tipurile de ordonare, crescător sau 

descrescător , iar apoi apasati butonul . 

În momentul în care se selectează un criteriu de ordonare acesta apare în 

secţiunea Setări raport, în lista Ordonare: 
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Un criteriu selectat astfel poate fi mutat în susul sau în josul listei de filtrare cu 

ajutorul săgeţilor , respectiv , sau poate fi şters din viitorul raport prin 

selectarea sa din lista Filtrează şi apăsarea butonului . 

În orice moment se poate previzualiza raportul – solicitându-se astfel şi validarea 

sa (in câmpul Status să nu apară un mesaj de eroare) - prin selectarea butonului 

 din cadrul secţiunii Previzualizare raport: 

 

Aplicaţia construieşte o instrucţiune de tip SQL pe baza acţiunilor utilizatorului şi 

verifică această instrucţiune. Dacă este invalidă se semnalează un mesaj 

corespunzător pentru a permite utilizatorului să-şi corecteze instrucţiunile de 

executare ale raportului, altfel afişează mesajul conform căruia instrucţiunile sunt 

corecte. Aplicaţia execută instrucţiunile şi afişează raportul pe ecran. Acesta este 

conform cu datele existente în aplicaţie. 

6.5.3.4 Ecranul 4 – Arhivare 

În al patrulea ecran de wizard, utilizatorul poate solicita salvarea instrucţiunilor 

raportului. Aplicaţia solicită specificarea unei denumiri pentru raport, după care 

salvează instrucţiunile raportului. 
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După completarea denumirii noului raport în câmpul cu acelaşi nume se va apăsa 

butonul , iar aplicaţia va salva raportul nou creat în baza sa de 

date. În acelaşi timp, noul raport va fi trecut în lista de rapoarte din partea de jos a 

aceleiaşi pagini: 

 

Coloanele acestui tabel sunt următoarele: 

 Denumire raport 

 Modificare –editare raport – prin selectarea butonului  

 Ştergere raport – prin selectarea butonului . 

6.5.3.5 Editarea unui raport salvat 

Prin selectarea paginii Arhivare rapoarte a opţiunii de meniu Rapoarte 

configurabile şi selectarea din tabelul de rapoarte salvate a unui buton de 
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modificare  din dreptul unui astfel de raport, aplicaţia va trece acel raport în 

stare de editare: 

 

Dacă se doreşte modificarea unor atribute ale raportului selectat, se va parcurge 

din nou wizardul de configurare raport, interfaţa de tip wizard având deja încărcate 

instrucţiunile raportului ales. Acestea pot fi modificate în funcţie de dorinţe, 

respectând condiţiile de configurare  

În momentul trecerii unui raport salvat în stare de editare, aplicaţia va afişa 

mesajul de avertizare  în fiecare 

pagină a wizard-ului de configurare. 
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După operarea modificărilor dorite se va trece, în pagina Arhivare rapoarte, la 

salvarea raportului cu numele vechi – în acest caz se va apăsa butonul 

 sau se va salva raportul sub un nume nou, creându-se astfel un alt 

raport, cu un nume diferit - în acest caz se va apăsa butonul , 

după completarea câmpului . 

În ambele cazuri, aplicaţia va salva noile informaţii în baza sa de date. 

6.5.3.6 Ştergerea unui raport salvat 

Prin selectarea paginii Arhivare rapoarte a opţiunii de meniu Rapoarte 

configurabile şi selectarea din tabelul de rapoarte salvate a unui buton de ştergere 

 din dreptul unui astfel de raport, aplicaţia va şterge acel raport din baza sa de 

date. Raportul şters nu mai poate fi regăsit în aplicaţie. 
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6.5.4 Ieşire 

Vedeţi capitolul 4.5 Ieşire. 


