
1.1. Gestiunea cererilor 
 

Componenta asigură gestiunea interacțiunii cu clienții ANCPI în ceea ce privește depunerea si 

eliberarea documentelor rezultate în urma soluționării cererilor.  

  

Functionalitatile acestui modul sunt: 

 Cautare cerere 

 Adaugare cerere 

 Relocare cerere 

 Modificare cerere 

 Vizualizare cerere 

 

Cautare cerere 
 

Functionalitatile disponibile in acest modul sunt disponibile prin accesarea sectiunii "Cautare cereri" 

din pagina principala: 
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 Cautarea se poate realiza  folosind urmatoarele filtre: 

 Lista numere 

o Numere inregistrare 

o Cod inregistrare 

o Servicii 

o Data eliberarii 

 Interval numere 

o Interval numere inregistrate (de la -> pana la); 

o Interval cod inregistrare (de la -> pana la); 

o Deponent 

o Solicitant 

 Perioade 

o Perioada inregistrare (de la -> pana la); 

o Perioada depunere (de la -> pana la); 

o Deponent 



o Solicitant 

 Imobil 

o UAT 

o Imobil 

o Deponent 

o Solicitant 

 Stare 

o Stare 

o Deponent 

o Solicitant 

 

Deasemenea, campurile de mai jos se pot completa in oricare din filtrele de mai sus pentru o cautare 

cat mai exacta: 

 Inregistrate         -> modalitatea de inregistrare (Posta, Electronic, Cadastru General etc); 

 Mod comunicare -> modalitatea de comunicare (Electronic, La ghiseu etc); 

 An                     -> cautare dupa anul depunerii cererii; 

 Judet                 -> cautare dupa judetul in care a fost depusa cererea;  

 Organizatie        -> organizatia unde a fost depusa cererea 

 Urgenta             -> la marcarea campului sunt aduse cererile ce au "Urgenta" 

 Acte digitale      -> la marcarea campului sunt aduse cererile ce au "Acte digitale" 

 Redepuse         -> la marcarea campului sunt aduse cererile ce au fost  "Redepuse" 

 Reexaminare     -> la marcarea campului sunt aduse cererile ce au fost "Reexaminate" 

 Legate              -> la marcarea campului sunt aduse cererile ce au sunt "Legate" 

 Conversii           -> la marcarea campului sunt aduse cererile pentru solutionarea carora s-a 

solicitat conversia de carti funciare  

 Viitoare             -> la marcarea campului sunt aduse cererile pe care urmeaza sa lucreze 

utilizatorul care realizeaza cautarea; 

 Functie si persoana -> la marcarea campului sunt aduse cererile alocate spre solutionare 

actorului identificat prin functie si nume (persoana). 

 

Dupa introducerea criteriilor de cautare si apasarea butonului "Cauta" sistemul afiseaza in zona "Lista 

cereri" rezultatele ce coincid cu criteriile de cautare introduse anterior de utilizator:  

 
Figura 2 

   


