Instructiuni de utilizare a portalului de afisare a rapoartelor de
executie bugetara ale entitatilor publice
1. Pentru utilizarea functiei de cautare este obligatorie completarea unui camp din cele afisate pe ecran (tip
raport, perioada de raportare, sector bugetar, judet, CIF Ordonator Principal, Denumire Entitate Publica
Ordonator Principal, CIF Entitate Publica, Denumire Entitate Publica) si a codului de siguranta afisat in
imaginea din cadrul formularului de cautare (imaginea contine o combinatie de 5 litere si cifre); dupa
completarea informatiilor dorite, se apasa butonul Cauta

2. Dupa cautare, daca exista rapoarte care corespund criteriilor solicitate iar codul din imagine a fost introdus
corect, este afisata o lista de entitati publice si rapoartele aferente, inregistrate in sistem.
Pentru fiecare entitate publica prezenta in lista de rezultate, este posibila descarcarea unui raport in format
Excel, PDF sau XML (cele 3 tipuri de fisiere corespund cu pictogramele afisate in coloana Descarcare
Raport
).

3. Daca utilizatorul nu introduce codul de siguranta afisat sau introduce un cod incorect, portalul afiseaza un
mesaj de eroare (Nu ati introdus codul corect! Va rugam introduceti valoarea in campul rezultat
pentru a putea face o cautare!) si nu afiseaza niciun rezultat.

4. Daca utilizatorul doreste asistenta in specificarea Denumirii unei Entitati Publice Ordonator Principal sau a
Denumirii unei Entitati Publice, sistemul ofera aceasta functionalitate cu conditia completarii prealabile a
campurilor sector bugetar si judet. Dupa ce aceste doua campuri au fost completate, la introducerea catorva
litere sau cifre in campurile Denumire Entitate Publica Ordonator Principal sau Denumire Entitate Publica,
interfata afiseaza o lista cu institutiile in a caror denumire se regasesc literele sau cifrele respective.

5. Daca operatiunea de cautare conduce la afisarea mai multor pagini de rezultate, utilizatorul poate accesa o
alta pagina prin intermediul link-urilor din bara de navigare situate in partea de jos a listei de rezultate, dupa
indicarea prealabila a codului de siguranta situat in formularul de cautare (o combinatie de 5 litere si cifre)

6. Daca nu exista informatii pentru criteriile de cautare specificate, sistemul afiseaza mesajul Nu exista
rezultate conform criteriilor dumneavoastra de cautare!

