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Declarații online 

Manual de utilizare 
 
 
 
 

Autentificare 
  
Sistemul este accesibil doar cu autentificare pe bază de utilizator și parolă reținute într-o bază 
de date. 
  
La apăsarea butonului Conectare sau a tastei Enter aplicația verifică corectitudinea informațiilor 
introduse. În caz de eșec la autentificare, se va afișa un mesaj de eroare specificând problema 
întâlnită. Dacă datele introduse sunt corecte, utilizatorul poate beneficia de toate 
funcționalitățile aplicației, în funcție de drepturile sale de acces. 
 

După autentificare, o dată accesată secțiunea de declarații online, suntem redirectați către 

pagina de declarații, unde avem posibilitatea de a vizualiza sub formă tabelară: 

-  declarațiile active

 
- declarațiile online deja adăugate 

 
- sau să adăugăm altele noi pentru Clădiri, Terenuri, Auto, Taxa de firmă și Alte taxe.  
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Clădiri 
 

Persoane fizice 
Pentru a adăuga o declarație online pentru o clădire se acționează butonul 

. Se va deschide o fereastră unde avem mai multe câmpuri de 
obligatorii de completat. Toate câmpurile obligatorii sunt marcate cu steluță *, iar dacă totuși 
nu se completează vreun câmp, atunci înainte de salvare se afișează mesajul corespunzător 
câmpului rămas necompletat. 
Utilizatorul trebuie să aleagă varianta clădirii și să completeze următoarele câmpuri: 

- Clădirea este:  și  

• Procent proprietate  

• Data dobândirii - la click în acest câmp apare un calendar din care se va alege o dată 
nu mai mare decât data curentă 

• Număr act/ data act 

• Act emis de 
 

- Adresa imobilului: Strada, număr, bloc, apartament 
- Suprafețe (în mp): 

 
- Bifa:  
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- Data reevaluare – apare doar la clădiri nerezidențiale - la click în acest câmp apare un 

calendar din care se va alege o dată nu mai mare decât data curentă 
- Bifa Clădire folosită în domeniul agricol – apare doar la clădiri nerezidențiale 

 
- Iar în  ultimul rând posibilitatea de încărcare documente care stau la baza declarației  

 
După ce toate câmpurile amintite mai sus au fost completate / bifate de către utilizator, acestea 

vor fi salvate prin click pe butonul Salvează. 

Pentru a putea vizualiza o declarație se acționează iconița . În acest moment se va deschide o 

fereastră unde se poate doar vizualiza declarația, fără a putea face vreo modificare. 

Dacă se dorește modificarea unei declarații atunci se acționează iconița , se deschide fereastra 

de modificare putând edita ceea ce dorește utilizatorul, după care se acționează butonul 

Salvare. 

Dacă s-a adăugat o declarație și aceasta este încă în starea Trimisă, iar utilizatorul consideră că 

nu este corectă, are posibilitatea de a șterge acționând butonul  și afișând mesajul de 

confirmare “Sunteți sigur că doriți să ștergeți declarația?”. Dacă se confirmă atunci declarația 

va fi ștearsă, iar dacă se  apasă butonul Cancel atunci declarația rămâne în listă. 

De asemenea utilizatorul mai are posibilitatea de a atașa documente unei declarații și separat, 

nu doar din macheta de adăugare declarație, iar acest lucru este posibil acționând butonul . 

Se va deschide o fereastră în care se pot anexa documente legate de declarație, documente 

care vor apărea sub formă de listă. Pentru a încărca documente noi se acționează 

 pentru identificarea documentului care se dorește a fi anexat, iar 

butonul  va încărca documentul. Pentru fiecare document din listă, este un buton x 

Șterge anexa, care va șterge fișierul anexat. Butonul , închide fereastra. 
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Persoană juridică 
 

Pentru persoane juridice funcționarea e la fel ca la persoane fizice, doar cu alte câmpuri de 

completat. Pentru a adăuga o declarație online se acționează butonul . 
Se va deschide o fereastră unde avem mai multe câmpuri de obligatorii de completat. Toate 
câmpurile obligatorii sunt marcate cu steluță *, iar dacă totuși nu se completează vreun câmp, 
atunci înainte de salvare se afișează mesajul corespunzător câmpului rămas necompletat. 
Utilizatorul trebuie să aleagă varianta clădirii și să completeze următoarele câmpuri: 

- Clădirea este:  și  
- Data dobândirii - la click în acest câmp apare un calendar din care se va alege o dată nu 

mai mare decât data curentă 
- Număr act/ data act 
- Act emis de 
- Adresa imobilului: Strada, număr, bloc, apartament 
- Bifa – Clădire folosită în domeniul agricol – pentru clădire mixtă și nerezidențială 
- Valoare contabilă 
- Valoare contabilă rezidențială 
- Data reevaluare  

- Bifa:  

 
După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, se acționează butonul Salvează.   

 
Vizualizarea, modificarea, ștergerea sau atașarea de noi documente pentru declarația adăugată, 

se urmează pașii descriși la Adăugare declarații online persoane fizice. 

 

Terenuri 
 

Persoane fizice și juridice 
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Pentru a adăuga o declarație pentru terenuri se acționează butonul . 
Se va deschide pagina de adăugare unde utilizatorul trebuie să completeze următoarele 
câmpuri: 

- Tip proprietate  

- Terenul este  
- Data dobândirii - la click în acest câmp apare un calendar din care se va alege o dată nu 

mai mare decât data curentă 
- Număr act/ data act 
- Act emis de 
- Adresa – strada, număr, bloc, apartament 
- Suprafețe in  mp: 

 
 

- Explicație – câmpul va conține anumite explicații care vor fi sau nu introduse 
- Atașare documente care stau la baza declarației 
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- Bifa:

 - utilizatorul va alege un tip din cele care apar în combo de tip 
listă 

Pentru a salva declarația se acționează butonul Salvează, dacă sunt toate câmpurile completate 

declarația se va salva în caz contrar se va afișa mesajul corespunzător câmpului care a rămas 

necompletat. 

Lista cu toate declarațiile apare sub formă tabelară, iar tabelul este împărțit în câteva 

coloane Nr.Crt, Descriere, Stare.  

 

În tabel se pot observa niște iconițe/ butoane, cum ar fi cel de vizualizare , care odată 

acționat, se va declarația în mod vizualizare.  

Dacă se dorește modificarea unei declarații atunci se acționează iconița , se deschide fereastra 

de modificare putând edita ceea ce dorește utilizatorul, după care se acționează butonul 

Salvare. 

Dacă s-a adăugat o declarație și aceasta este încă în starea Trimisă, iar utilizatorul consideră că 

nu este corectă, are posibilitatea de a șterge acționând butonul  și afișând mesajul de 

confirmare “Sunteți sigur că doriți să ștergeți declarația?”. Dacă se confirmă atunci declarația 

va fi ștearsă, iar dacă se  apasă butonul Cancel atunci declarația rămâne în listă. 

De asemenea utilizatorul mai are posibilitatea de a atașa documente unei declarații și separat, 

nu doar din macheta de adăugare declarație, iar acest lucru este posibil acționând butonul . 

Se va deschide o fereastră în care se pot anexa documente legate de declarație, documente 

care vor apărea sub formă de listă. Pentru a încărca documente noi se acționează 

 pentru identificarea documentului care se dorește a fi anexat, iar 

butonul  va încărca documentul. Pentru fiecare document din listă, este un buton x 

Șterge anexa, care va șterge fișierul anexat. Butonul , închide fereastra. 
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Auto 

 

Persoane fizice și juridice 

 

Adăugarea de declarații online Auto este la fel pentru persoane fizice cât și pentru persoanele 

juridice. Câmpurile obligatoriu de completat sunt marcate cu * (steluță) 

Pentru a adăuga declarația, utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri: 
- Tip mijloc transport - listă de tip combo din care utilizatorul va alege tipul mijlocului de 

transport 
- Masa maximă - masa maximă admisă 
- Nr. identificare - numărul de identificare al automobilului. Acest câmp este obligatoriu 

de completat 
- Nr. înmatriculare - numărul de înmatriculare al automobilului 
- Marca - listă de tip combo din care utilizatorul va alege marca automobilului 
- Conform 
- Matricola 
- Cap. cilindrică - câmp obligatoriu care va conține capacitatea cilindrică a automobilului 
- Cap. remorcă - capacitatea remorcii 
- Serie motor - câmp obligatoriu care va conține seria motorului 
- bifă Transport internațional 
- Data dobândirii - la click în acest câmp apare un calendar din care se va alege prin click o 

dată nu mai mare decât data curentă 

- Procent Proprietate -  
- Data Înmatriculare - la click în acest câmp apare un calendar din care se va alege prin 

click o dată nu mai mare decât data curentă (câmp obligatoriu) 
- Anul Fabricației 

- bifele  - 
obligatoriu de completat pentru autovehicule cu axe 

- Explicație - câmpul va conține anumite explicații care vor fi sau nu introduce 
- Atașare documente care stau la baza declarației 

 
 
Lista cu toate declarațiile apare sub formă tabelară, iar tabelul este împărțit în câteva 

coloane Nr.Crt, Descriere, Stare. În tabel se pot observa niște iconițe/ butoane, cum ar fi cel de 

vizualizare , care odată acționat, se va declarația în mod vizualizare.  
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Dacă se dorește modificarea unei declarații atunci se acționează iconița , se deschide fereastra 

de modificare putând edita ceea ce dorește utilizatorul, după care se acționează butonul 

Salvare. 

Dacă s-a adăugat o declarație și aceasta este încă în starea Trimisă, iar utilizatorul consideră că 

nu este corectă, are posibilitatea de a șterge acționând butonul  și afișând mesajul de 

confirmare “Sunteți sigur că doriți să ștergeți declarația?”. Dacă se confirmă atunci declarația 

va fi ștearsă, iar dacă se  apasă butonul Cancel atunci declarația rămâne în listă. 

De asemenea utilizatorul mai are posibilitatea de a atașa documente unei declarații și separat, 
nu doar din macheta de adăugare declarație, iar acest lucru este posibil acționând butonul . 
Se va deschide o fereastră în care se pot anexa documente legate de declarație, documente 
care vor apărea sub formă de listă. Pentru a încărca documente noi se acționează 

 pentru identificarea documentului care se dorește a fi anexat, iar 

butonul  va încărca documentul. Pentru fiecare document din listă, este un buton x 

Șterge anexa, care va șterge fișierul anexat. Butonul , închide fereastra. 
 
 

Taxa de firmă 
 

Persoane fizice și juridice 

 
Pentru adăugarea declarației pentru taxa de firmă persoanele fizice și cele juridice au de 
completat aceleași câmpuri. Cele obligatorii fiind marcate cu * (steluță), iar dacă s-a omis 
completarea vreunui câmp obligatoriu atunci utilizatorul este atenționat printr-un mesaj de 
avertizare de exemplu “Nu ați completat suprafața!” 

Pentru a adăuga o declarație se acționează butonul . Se va deschide 
pagina de adăugare unde utilizatorul trebuie să completeze următoarele câmpuri: 

- Bifele  
- Strada, Număr, Bloc, Apartament - date legate de adresă 
- Suprafața - câmp obligatoriu de completat 
-  Data instalării - la click în acest câmp apare un calendar din care se va alege prin click o 

dată nu mai mare decât data curentă, câmpul fiind obligatoriu să fie completat 
- Explicație - câmpul va conține anumite explicații care vor fi sau nu introduce 
- Atașare documente care stau la baza declatației 

 
După ce au fost completate toate datele, declarația se salvează prin acționarea butonului 
Salvează. 
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Lista cu toate declarațiile completate pentru Taxa de firmă va apărea sub formă tabelară, iar 
tabelul este împărțit în câteva coloane Nr.Crt, Tip debit, Adresa, Suprafața, Data 
instalării, Stare. 

 
 

În tabel se pot observa niște iconițe/ butoane, cum ar fi cel de vizualizare , care odată 

acționat, se va declarația în mod vizualizare.  

Dacă se dorește modificarea unei declarații atunci se acționează iconița , se deschide 

fereastra de modificare putând edita ceea ce dorește utilizatorul, după care se acționează 

butonul Salvare. 

Dacă s-a adăugat o declarație și aceasta este încă în starea Trimisă, iar utilizatorul consideră că 

nu este corectă, are posibilitatea de a șterge acționând butonul  și afișând mesajul de 

confirmare “Sunteți sigur că doriți să ștergeți declarația?”. Dacă se confirmă atunci declarația 

va fi ștearsă, iar dacă se  apasă butonul Cancel atunci declarația rămâne în listă. 

De asemenea utilizatorul mai are posibilitatea de a atașa documente unei declarații și separat, 
nu doar din macheta de adăugare declarație, iar acest lucru este posibil acționând butonul . 
Se va deschide o fereastră în care se pot anexa documente legate de declarație, documente 
care vor apărea sub formă de listă. Pentru a încărca documente noi se acționează 

 pentru identificarea documentului care se dorește a fi anexat, iar 

butonul  va încărca documentul. Pentru fiecare document din listă, este un buton x 

Șterge anexa, care va șterge fișierul anexat. Butonul , închide fereastra. 
 
 

Alte taxe 
 

Persoane fizice și juridice 

 
Nu este diferență pentru adăugarea declarației pentru Alte taxe, persoanele fizice și cele 
juridice având aceeași machetă. Pentru a adăuga o declarație se acționează butonul 

. Se va deschide pagina de adăugare unde utilizatorul trebuie să 
completeze următoarele câmpuri: 

- Tip venit – este un combo tip listă de unde utilizatorul poate alege tipul de venit dorit 
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- Data start 
- Adresa: Strada, număr, bloc, apartament 
- Explicație - câmpul va conține anumite explicații care vor fi sau nu introduce 
- Atașare documente 

 
 

Pentru a salva se apasă butonul Salvează. 
Câmpurile obligatoriu de completat sunt marcate cu * (steluță). 
 
 
 
Lista cu toate declarațiile completate pentru Alte taxe va apărea sub formă tabelară, iar tabelul 
este împărțit în câteva coloane Nr.Crt, Tip debit, Adresa, Data start, Stare. 

 
 
În tabel se pot observa niște iconițe/ butoane, cum ar fi cel de vizualizare , care odată 

acționat, se va declarația în mod vizualizare.  

Dacă se dorește modificarea unei declarații atunci se acționează iconița , se deschide 

fereastra de modificare putând edita ceea ce dorește utilizatorul, după care se acționează 

butonul Salvare. 

Dacă s-a adăugat o declarație și aceasta este încă în starea Trimisă, iar utilizatorul consideră că 

nu este corectă, are posibilitatea de a șterge acționând butonul  și afișând mesajul de 
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confirmare “Sunteți sigur că doriți să ștergeți declarația?”. Dacă se confirmă atunci declarația 

va fi ștearsă, iar dacă se  apasă butonul Cancel atunci declarația rămâne în listă. 

De asemenea utilizatorul mai are posibilitatea de a atașa documente unei declarații și separat, 
nu doar din macheta de adăugare declarație, iar acest lucru este posibil acționând butonul . 
Se va deschide o fereastră în care se pot anexa documente legate de declarație, documente 
care vor apărea sub formă de listă. Pentru a încărca documente noi se acționează 

 pentru identificarea documentului care se dorește a fi anexat, iar 

butonul  va încărca documentul. Pentru fiecare document din listă, este un buton x 

Șterge anexa, care va șterge fișierul anexat. Butonul , închide fereastra. 
 


