Manual de utilizare
Operatori din cadrul instituției
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1. Administrare cont personal
După configurarea și activarea contului în portal, utilizatorul va avea posibilitatea, în secțiunea
“Contul meu”, de a-și actualiza diverse informații precum:


Detalii cont – se pot consulta informații despre detaliile contului. Informațiile respective
se pot actualiza prin apăsarea butonului “Modifică”.



Selectare tip cont – se alege rolul utilizatorului, care operează în sistem.



Cerere drepturi – oferă posibilitatea de a solicita un rol nou în aplicație (ex: dacă
operatorul dorește sa aibă acces la mai multe servicii/compartimentedin cadrul
instituției).



Schimbare email – permite actualizarea adresei de email.



Schimbare parola – permite modificarea parolei.

2. Cere drepturi de operator pe un anumit serviciu/compartiment
Pentru a deveni operator pe un anumit serviciu/compartiment în cadrul instituției, utilizatorul
trebuie sa aibă un cont activ în portal.

Astfel, pentru a solicita drepturi de operator, din meniul contextual se apasă butonul “Contul
meu” după care se alege opțiunea “Cerere drepturi”.
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Se apasă butonul “Operator instituție”.

Se alege instituția și serviciul/compartimentul , după care se apasă butonul “Trimite”.

Utilizatorul cu drepturi de administrare a instituției, va valida cererea și va activa contul de tip
de operator. După activarea contului de tip operator, utilizatorul are posibilitatea, la
autentificare, să aleagă rolul pentru care va activa în cadrul sistemului.
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3. Gestionare solicitări
Pentru consultarea listei de solicitări, se apasă butonul “Solicitările mele”. Operatorul are
posibilitatea de a identifica o solicitare după diferite criterii, folosind câmpurile de căutare
asociate coloanelor din tabelul cu solicitări.
În momentul în care cetățeanul lansează o solicitare în cadrul platformei, toți utilizatorii care fac
parte din structura respectivă vor primi o notificare pe email în acest sens.

3.1

Preluare solicitare

Din meniul contextual se apasă butonul “Solicitările mele”.

În funcție de activitățiile desfășurate în cadrul unei solicitări aceasta se poate regăsi în
următoarele stări:


Inițiat - solicitarea a fost transmisă de către cetățean și urmează să fie preluată de către
operatorul din cadrul instituției respective.



În lucru/preluat – solicitarea a fost preluată de către operator.
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Stopat (Solicitantul trebuie sa furnizeze clarificari) – operatorul a lansat o cerere de
clarificări către cetățean iar acesta va trebui să răspundă în termenul specificat în cadrul
procedurii.



Clarificări transmise de către solicitant – cetățeanul a transmis clarificările solicitate de
către operator.



Expirată - solicitarea nu a fost preluată/rezolvată în termenul specificat în cadrul
procedurii de către operatorul instituției.



Închisă – cetățeanul nu a răspuns la cererea de clarificare transmisă de către operator în
termenul specificat în cadrul procedurii.



Soluționată - solicitarea a fost rezolvată de către operator.

Se utilizează câmpurile de căutare pentru identificarea solicitării dorite, după care se apasă
butonul “

- Detalii solicitare”.

Operatorul consultă informațiile trimise de către cetățean. Pentru preluarea și înregistrarea
solicitării se apasă butonul “Preluare solicitare”.
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Se completează numărul și data de înregistrare din registrul instituției, după care se apasă
butonul “Preluare”.

După preluarea solicitării, aceasta trece automat în starea “În lucru/preluat”.
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3.2

Istoric solicitare

Toate activitățile efectuate în cadrul unei solicitări pot fi consultate în cadrul portalului.
Astfel, din meniul contextual se apasă butonul “Solicitările mele”.

Se utilizează câmpurile de căutare pentru identificarea solicitării dorite, după care se apasă
butonul ”

- Detalii solicitare”.

Pentru vizualizarea activităților se apasă butonul “Istoric stare solicitare”.
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3.3

Trimite solicitare de clarificare către cetățean

Operatorul are posibilitatea de a trimite o solicitare de clarificare către persoana care a inițiat
solicitarea, în cazul în care constată faptul că dosarul electronic este incomplet sau documentele
atașate nu sunt lizibile.
Astfel, din meniul contextual se apasă butonul “Solicitările mele”.

Se utilizează câmpurile de căutare pentru identificarea solicitării dorite, după care se apasă
butonul “

- Detalii solicitare”.
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Se completează mesajul dorit în câmpul “Trimite solicitare”, dacă este cazul se atașează unul sau
mai multe fișiere prin apăsarea butonului “Adăugare fișiere”, după care se apasă butonul
“Solicitare de clarificare”.

În secțiunea “Solicitări trimise” se înregistrează automat acțiunea efectuată de către operator.
De asemenea, în secțiunea respectivă se pot consulta toate mesajele trimise atât de către
cetățean cât și de către operator.
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Unde este cazul, operatorul poate acorda un nou număr de înregistrare unui mesaj primit de la
cetățean, prin apăsarea butonului “Adaugă”.

3.4

Schimbă stadiul solicitării

Operatorul are posibilitatea de a actualiza stadiul unei solicitări. Astfel, din meniul contextual se
apasă butonul “Solicitările mele”.

Se utilizează câmpurile de căutare pentru identificarea solicitării dorite, după care se apasă
butonul “

- Detalii solicitare”.
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Se apasă butonul “Schimbare stadiu”.

Se alege una dintre opțiunile disponibile, după care se apasă butonul “Schimbare stadiu”.

Astfel, solicitarea se va regăsi în sistem cu noua stare.

3.5

Repartizează solicitarea la un alt serviciu/compartiment

În cazul în care o solicitare este trimisă greșit de un cetățean, operatorul are posibilitatea de a
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transmite solicitarea respectivă către un alt serviciu/compartiment din cadrul instituției în
vederea soluționării ei.
Astfel, din meniul contextual se apasă butonul “Solicitările mele”.

Se utilizează câmpurile de căutare pentru identificarea solicitării dorite, după care se apasă
butonul “

- Detalii solicitare”.

Se apasă butonul “Repartizat greșit”.
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Se completează un mesaj prin care i se transmite cetățeanului faptul că solicitarea a fost
transmisă către un alt serviciu/compartiment, se selectează compartimentul din instituție
căruia îi este de fapt adresată solicitarea, după care se apasă butonul “Repartizare”.

Astfel, solicitarea se va regăsi în sistem, în operare, la serviciul/comparimentul selectat de către
operator.

3.6

Soluționează solicitarea

Operatorul are posibilitatea de a soluționa o solicitare trimisă de cetățean sau mediul de afaceri.
Astfel, din meniul contextual se apasă butonul “Solicitările mele”.

Se utilizează câmpurile de căutare pentru identificarea solicitării dorite, după care se apasă
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butonul “

- Detalii solicitare”.

Se apasă butonul “Soluționează”.

Se atașează documentul final (dacă este cazul), se completează un mesaj care va fi transmis
cetățeanului, după care se apasă butonul “Soluționează”.
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Astfel, solicitarea se va regăsi în sistem ca fiind soluționată.
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