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Descrierea aplicatiei – zona publica
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1.

Modalitatea de acces in aplicatie

Utilizatorul va accesa aplicatia pe baza CUI-ului si a denumirii punctului de lucru. Mai precis,
se vor va completa informatiile in cadrul casutelor de inregistrare si se va accesa butonul Login.

Fig. Formularul de autentificare in aplicatie

2.

Detalii operator economic

Dupa accesarea aplicatiei, utilizatorul va putea vizualiza Detaliile operatorului economic,
Detaliile punctului de lucru precum si Lista chestionarelor asignate.
Detaliem mai jos informatiile afisate despre operatorul economic:
1. Denumire
2. CUI
3.
Tara
4.
Judet
5.
Localitate
6. Adresa

Fig. Detalii operator economic

Detaliem mai jos informatiile afisate despre punctul de lucru:
1.

Denumire

2.

CUI

3.

Tara

4.

Judet

5.

Localitate

6.

Adresa

7.

Nr. autorizatie

Fig. Detalii punct de lucru

8.

Rapoarte

In cadrul acestui tab utilizatorul va putea vizualiza lista chestionarelor asignate punctului de
lucru precum si status-ul acestora: Ciorna Extern sau Finalizat-Trimis.

Fig. Lista chestionare –evidentiere status

ATENTIE!

Utilizatorul poate vizualiza doar formularele chestionarelor asignate.

9.

Modalitatea de completare a datelor

Chestionarul Proddes
Capitolul 1
Tabel 1 - Generarea si gestionarea deseurilor
Informatiile referitoare la generarea si gestionare deseurilor de catre un operator se completeaza in
pasul 3 al chestionarului, mai precis in capitolul 1 Tabel 1 – Generarea si gestionarea deseurilor.

Fig. Tabel 1- Generarea si gestionarea deseurilor

Se apasa un click pe butonul Adauga incadrat in chenar rosu, in figura urmatoare, iar aplicatia va
afisa o noua linie in tabel. Se completeaza apoi datele pentru prima coloana Denumire deseu cu
ajutorul nomenclatorului. Aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de deseu, daca utilizatorul va
apasa click in cadrul campului . Odata ce selectam denumirea deseului din lista, se va precompleta
automat si codul deseului. Aceste campuri sunt de tip read-only, mai precis nu pot fi editate.

Fig. Selectarea unui tip de deseu

Din lista codurilor de deseuri, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
deseu, dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2). Putem selecta un cod de deseu prin dublu
click pe randul respectiv.
ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de deseu, in cadrul campului Denumire deseu. Daca doriti sa completati informatii
despre un alt cod de deseu, va trebui sa apasati din nou butonul Adauga.
Modificarea codului de deseu selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.
Campul Tipul deseului este camp obligatoriu, iar daca utilizatorul opteaza pentru salvarea datelor
fara a completa informatii in acest camp, aplicatia afiseaza un mesaj de informare:

Fig. Mesaj informare

Campurile Stoc la inceputul anului, Cantitate generata in unitate, Cantitate preluata (din Romania
sau din alte tari), Stoc la sfarsitul anului se completeaza cu ajutorul tastaturii.

In ultima coloana din tabel, utilizatorul seva specifica metoda cantaririi:
cantarita sau B – pentru cantitatea estimata (marcat in chenarul rosu).

A-pentru cantitatea

Fig. Alegerea unei cantitati cantarite/estimate

Pentru a salva datele utilizatorul va apasa butonul Salveaza (incadrat in chenar rosu), dar in cazul in
care doriti sa renuntati la datele completate in randul respectiv se va apasa butonul Renunta
(incadrat in chenar verde).

Fig. Salvarea unui rand

Daca utilizatorul doreste sa modifice datele din tabel se va apasa dublu click pe randul respectiv si
astfel datele din campuri vor putea fi modificate.
Daca e necesar sa stergem unul din randurile completate se va proceda astfel:
Pas 1-se bifeaza in check-box-ul aferent randului respectiv
Pas 2-se apasa butonul Sterge
Pas 3-apare un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele 1 înregistrări selectate ?”, la care e necesar
sa dati un raspuns Da sau Nu. In cazul in care e necesar sa se stearga mai multe inregistrari vom bifa
in check-box-urile respective si va aparea un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele n înregistrări
selectate ?”.

Fig. Stergerea unei inregistrari

Pentru salvarea in baza de date a tuturor informatiilor completate in Capitolul 1, utilizatorul va trebui
sa acceseze butonul salveaza pozitionat intotdeuna in partea dreapta jos a paginii.

Fig.Salvarea datelor

Tabel 2 - Valorificarea deseurilor
In tabelul 2 utilizatorul va putea completa date referitoare la valorificarea deseurilor. Tabelul contine
5 coloane: Denumire deseu, Tipul deseului, Cantitatea valorificata, Cod valorificare, A sau B.

Fig.Tabelul 2- Valorificare deseuri

Pentru a putea adauga date in tabelul respectiv se apasa butonul Adauga marcat cu verde, aplicatia
va afisa o noua linie in tabel.

Fig. Adaugare rand

Se completeaza apoi datele pentru prima coloana Denumire deseu cu ajutorul nomenclatorului.
Aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de deseu daca utilizatorul va apasa click in interiorul
campului. Odata ce selectam denumirea deseului din lista se va precompleta automat si codul
deseului. Aceste campuri sunt de tip read-only, mai precis nu pot fi editate.

Fig. Lista coduri deseuri

Din lista codurilor de deseuri, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
deseu, dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2). Putem selecta un cod de deseu si prin dublu
click in randul respectiv. Aplicatia ofera posibilitatea de a alege un deseu facand o filtrare dupa Cod
sau Denumire (chenarele albastre din partea de sus a paginii). Dupa ce am completat in casutele
respective apasam butonul Aplica filtru (chenar portocaliu).
ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de deseu, pentru fiecare linie.
Modificarea codului de deseu selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.Campul Tipul deseului este camp obligatoriu.
In continuare e necesar sa completam (cu ajutorul tastaturii) campul Cantitatea valorificata. Campul
Cod valorificare se completeaza cu ajutorul nomenclatorului - utilizatorul va accesa zona incadrata cu
rosu in figura urmatoare, iar aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de valorificare.

Fig. Afisare nomenclator coduri de valorificare

Din lista codurilor de valorificare, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod
de valorificare dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2).

Fig. Lista coduri valorificare

ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de valorificare.
Modificarea codului de valorificare selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de
valorificare si apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a
modifica informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.
La capatul tabelului avem coloana B in care va trebui sa selectam una din optiuni si anume A-pentru
cantitatea cantarita sau B – pentru cantitatea estimata.
Campurile obligatorii pentru salvarea datelor din acest tabel sunt: Tipul deseului, Codul de
valorificare si Cantitatea valorificata.
Pentru a salva datele utilizatorul va apasa butonul Salveaza (incadrat in chenar rosu), dar in cazul in
care doriti sa renuntati la datele completate in randul respectiv se va apasa butonul Renunta
(incadrat in chenar verde).

Fig. Salvarea datelor

Daca utilizatorul doreste sa modifice datele din tabel se va apasa dublu click pe randul respectiv si
astfel datele din campuri vor putea fi modificate.
Daca e necesar sa stergem unul din randurile completate se va proceda astfel:
Pas 1-se bifeaza in check-box-ul aferent randului respectiv
Pas 2-se apasa butonul Sterge
Pas 3-apare un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele 1 înregistrări selectate ?”, la care e necesar
sa dati un raspuns Da sau Nu. In cazul in care e necesar sa se stearga mai multe inregistrari vom bifa
in check-box-urile respective si va aparea un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele n înregistrări
selectate ?”.

Fig. Stergere rand

Pentru salvarea in baza de date a tuturor informatiilor completate in Capitolul 1, utilizatorul va trebui
sa acceseze butonul salveaza pozitionat intotdeuna in partea dreapta jos a paginii.

Fig.Salvarea tuturor datelor

Livia vezi modalitatea de completare a informatiilor din TRAT 1.2 Eliminare reziduuri

Tabel 3 - Eliminarea deseurilor
In tabelul 3 vom putea completa date referitoare la eliminarea deseurilor. Tabelul contine 5 coloane :
Denumire deseu, Tipul deseului,Cantitatea eliminata, Cod eliminare, A sau B.

Fig. Tabel 3. Eliminarea deseurilor

Pentru a putea adauga date in tabelul respectiv se apasa butonul Adauga marcat cu verde, aplicatia
va afisa o noua linie in tabel.

Fig.Adaugare rand

Se completeaza apoi datele pentru prima coloana Denumire deseu cu ajutorul nomenclatorului.
Aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de deseu. Odata ce selectam denumirea deseului din lista
se va precompleta automat si codul deseului. Mai avem optiunea de a da click in dreptul coloanei
Tipul deseului(cod) si odata ce s-a selectat codul se va precompleta si la Denumire deseu. Aceste
campuri sunt de tip read-only, mai precis nu pot fi editate.

Fig.Afisare lista coduri deseuri

Din lista codurilor de deseuri, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
deseu, dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2). Putem selecta un cod de deseu si prin dublu
click in randul respectiv. Aplicatia ofera posibilitatea de a alege un deseu facand o filtrare dupa Cod
sau Denumire (chenarele albastre din partea de sus a paginii). Dupa ce am completat in casutele
respective apasam butonul Aplica filtru(chenar portocaliu).
ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de deseu.
Modificarea codului de eliminare selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide. Campul Tipul deseului este camp obligatoriu.
In continuare e necesar sa completam prin intermediul tastaturii Cantitatea eliminata. Campul Cod
eliminare se completeaza cu ajutorul nomenclatorului - utilizatorul va accesa zona incadrata cu rosu
in figura urmatoare, iar aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de eliminare.

Fig. Afisare nomenclator coduri de eliminare

Din lista codurilor de eliminare, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
eliminare dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2).

Fig. Afisare lista coduri eliminare

ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de eliminare.
Modificarea codului de eliminare selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.

La capatul tabelului avem coloana B in care va trebui sa selectam una din optiuni si anume A-pentru
cantitatea cantarita sau B – pentru cantitatea estimata. Campurile obligatorii pentru acest tabel sunt:
Tipul deseului, Codul de eliminare si Cantitatea eliminata.
Pentru a salva datele utilizatorul va apasa butonul Salveaza (incadrat in chenar rosu), dar in cazul in
care se va dori renuntarea la datele completate in randul respectiv se va apasa butonul Renunta
(incadrat in chenar verde).

Fig. Salvarea datelor

Daca utilizatorul doreste sa modifice datele din tabel se va apasa dublu click pe randul respectiv si
astfel datele din campuri vor putea fi modificate.
Daca e necesar sa stergem unul din randurile completate se va proceda astfel:
Pas 1-se bifeaza in check-box-ul aferent randului respectiv
Pas 2-se apasa butonul Sterge
Pas 3-apare un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele 1 înregistrări selectate ?”, la care e necesar
sa dati un raspuns Da sau Nu. In cazul in care e necesar sa se stearga mai multe inregistrari vom bifa
in check-box-urile respective si va aparea un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele n înregistrări
selectate ?”.

Fig. Stergere rand

Pentru salvarea in baza de date a tuturor informatiilor completate in Capitolul 1, utilizatorul va trebui
sa acceseze butonul salveaza pozitionat intotdeuna in partea dreapta jos a paginii.

Fig.Salvarea tuturor datelor

Tabel 2a – Operatorii economici care preiau deseurile spre valorificare
In Tabelul 2a de la Capitolul 1 utilizatorul va putea completa date referitoare la operatorii economici
care preiau deseurile spre valorificare. Acest tabel este compus din 10 coloane si anume:Denumirea
unitatii care preia deseul spre valorificare, Cod FISCAL,Tara, Cod Tara, Denumire localitate, Denumire
judet, Cod SIRUTA judet, Tipul deseului (cod), Cantitate preluata (tone), Cod de valorificare.

Fig. Tabel 2a - Operatorii economici (contractanti) care preiau deseurile spre valorificare

Pentru a putea adauga date in tabelul respectiv se apasa butonul Adauga marcat cu verde in figura
de mai jos, aplicatia va afisa o noua linie in tabel.

Fig. Adaugare rand

Se completeaza apoi, datele pentru prima coloana Denumirea unitatii care preia reziduurile spre
eliminare cu ajutorul nomenclatorului. Mai precis utilizatorul va completa cel putin 4 caractere din
denumirea sau CUI-ul unitatii comerciale iar aplicatia va afisa lista unitatilor ce corespund criteriei de
filtrare:

Fig. Completare denumire unitate

Din lista utilizatorilor afisata de aplicatie, utilizatorul va trebui sa selecteze pe cel pentru care se vor
completa informatii in chestionar. Odata cu selectarea operatorului economic, campurile Cod fiscal,
Denumire localitate, Denumire Judet si Cod Siruta vor fi completate automat cu informatii din
nomenclatorul general. Aceste campuri sunt de tip read-only, mai precis nu pot fi editate. Pentru
campul Tipul deseului (cod), la fel, vom alege din nomenclatorul general.
Din lista codurilor de deseuri, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
deseu, dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2). Putem selecta un cod de deseu si prin dublu
click in randul respectiv. Aplicatia ofera posibilitatea de a alege un deseu facand o filtrare dupa Cod
sau Denumire (chenarele albastre din partea de sus a paginii). Dupa ce am completat in casutele
respective apasam butonul Aplica filtru(chenar portocaliu).

Fig. Afisare lista coduri de deseuri

ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de deseu.
Modificarea codului de deseu selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.Campul Tipul deseului este camp obligatoriu.
Campul Cantitatea preluata se completeaza cu ajutorul tastaturii, iar campul Cod valorificare se
completeaza cu ajutorul nomenclatorului - utilizatorul va accesa zona incadrata cu rosu in figura
urmatoare, iar aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de valorificare.

Fig. Actiune adaugare cod valorificare

Din lista codurilor de valorificare, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod
de valorificare dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2).

Fig.Afisare lista coduri valorificare

ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de valorificare.
Modificarea codului de valorificare selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.
Pentru a salva datele utilizatorul va apasa butonul Salveaza (incadrat in chenar rosu), dar in cazul in
care doriti sa renuntati la datele completate in randul respectiv se va apasa butonul Renunta
(incadrat in chenar verde).

Fig. Salvarea datelor

Daca utilizatorul doreste sa modifice datele din tabel se va apasa dublu click pe randul respectiv si
astfel datele din campuri vor putea fi modificate.
Daca e necesar sa stergem unul din randurile completate se va proceda astfel:
Pas 1-se bifeaza in check-box-ul aferent randului respectiv
Pas 2-se apasa butonul Sterge
Pas 3-apare un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele 1 înregistrări selectate ?”, la care e necesar
sa dati un raspuns Da sau Nu. In cazul in care e necesar sa se stearga mai multe inregistrari vom bifa
in check-box-urile respective si va aparea un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele n înregistrări
selectate ?”.

Fig. Stergere rand

Pentru salvarea in baza de date a tuturor informatiilor completate in Capitolul 1, utilizatorul va trebui
sa acceseze butonul salveaza pozitionat intotdeuna in partea dreapta jos a paginii.

Fig.Salvarea tuturor datelor

Tabel 2b – Operatorii economici care preiau deseurile spre eliminare
In urmatorul pas vom merge la tabelul 2b in care vom completa date referitoare la operatorii
economici care preiau deseurile spre eliminare. Acest tabel este compus din 10 coloane si
anume:Denumirea unitatii care preia deseul spre eliminare, Cod FISCAL,Tara, Cod Tara, Denumire
localitate, Denumire judet, Cod SIRUTA judet, Tipul deseului (cod), Cantitate preluata (tone), Cod de
eliminare.

Fig. Tabelul 2b - Operatorii economici (contractanti) care preiau deseurile spre eliminare

Pentru a putea adauga date in tabelul respectiv se apasa butonul Adauga marcat cu verde in figura
de mai jos, aplicatia va afisa o noua linie in tabel.

Fig.Adaugare rand

Se completeaza apoi, datele pentru prima coloana Denumirea unitatii care preia reziduurile spre
eliminare cu ajutorul nomenclatorului. Mai precis utilizatorul va completa cel putin 4 caractere din
denumirea sau CUI-ul unitatii comerciale, iar aplicatia va afisa lista unitatilor ce corespund criteriei de
filtrare:

Fig. Completare denumire unitate

Din lista utilizatorilor afisata de aplicatie, utilizatorul va trebui sa selecteze pe cel pentru care se vor
completa informatii in chestionar. Odata cu selectarea operatorului economic, campurile Cod fiscal,
Denumire localitate, Denumire Judet si Cod Siruta vor fi completate automat cu informatii din
nomenclatorul general. Aceste campuri sunt de tip read-only, mai precis nu pot fi editate. Pentru
campul Tipul deseului (cod), la fel, vom alege din nomenclatorul general.

Din lista codurilor de deseuri, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
deseu, dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2). Putem selecta un cod de deseu si prin dublu
click in randul respectiv. Aplicatia ofera posibilitatea de a alege un deseu facand o filtrare dupa Cod
sau Denumire (chenarele albastre din partea de sus a paginii). Dupa ce am completat in casutele
respective apasam butonul Aplica filtru(chenar portocaliu).

Fig. Afisare lista coduri deseuri

ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de deseu.
Modificarea codului de deseu selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.Campul Tipul deseului este camp obligatoriu.
Campul Cantitatea preluata se completeaza cu ajutorul tastaturii, iar campul Cod eliminare se
completeaza cu ajutorul nomenclatorului - utilizatorul va accesa zona incadrata cu rosu in figura
urmatoare, iar aplicatia va afisa nomenclatorul codurilor de eliminare.

Fig. Adaugare cod de deseu

Din lista codurilor de eliminare, utilizatorul va selecta (prin bifarea check-box-ului – pas 1) un cod de
eliminare dupa care se va apasa butonul Selecteaza (pas 2).

Fig.Afisare lista coduri eliminare

ATENTIE!
Atragem atentia asupra faptului ca aplicatia permite completarea unui singur cod
de eliminare.
Modificarea codului de eliminare selectat se face urmand aceiasi pasi (alegem alt cod de deseu si
apasam butonul Selecteaza). Daca utilizatorul doreste sa paraseasca fereastra fara a modifica
informatiile, va trebui sa apese butonul Inchide.

Pentru a salva datele utilizatorul va apasa butonul Salveaza (incadrat in chenar rosu), dar in cazul in
care doriti sa renuntati la datele completate in randul respectiv se va apasa butonul Renunta
(incadrat in chenar verde).

Fig. Salvarea datelor

Daca utilizatorul doreste sa modifice datele din tabel se va apasa dublu click pe randul respectiv si
astfel datele din campuri vor putea fi modificate.
Daca e necesar sa stergem unul din randurile completate se va proceda astfel:
Pas 1-se bifeaza in check-box-ul aferent randului respectiv
Pas 2-se apasa butonul Sterge
Pas 3-apare un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele 1 înregistrări selectate ?”, la care e necesar
sa dati un raspuns Da sau Nu. In cazul in care e necesar sa se stearga mai multe inregistrari vom bifa
in check-box-urile respective si va aparea un mesaj de informare „Doriţi să ştergeţi cele n înregistrări
selectate ?”.

Fig. Stergere rand

Pentru salvarea in baza de date a tuturor informatiilor completate in Capitolul 1, utilizatorul va trebui
sa acceseze butonul salveaza pozitionat intotdeuna in partea dreapta jos a paginii.

Fig.Salvarea tuturor datelor

Corelatii
PRODDES001
Un cod de deseu din Tabelul1 Generarea si gestionarea deseurilor trebuie sa fie unic in cadrul acestui
tabel.
PRODDES002
Tabel1 Generarea si gestionarea deseurilor (coloana2-Stoc la inceputul anului) + Tabel1 Generarea si
gestionarea deseurilor (coloana 3-Cantitate generata in tone) + Tabel1 Generarea si gestionarea
deseurilor (coloana4-Cantitatea preluata din Romania) + Tabel1 Generarea si gestionarea deseurilor
(coloana5-Cantitatea preluata din alte tari = Tabel1 Generarea si gestionarea deseurilor (coloana6Stoc la sfarsitul anului) + Tabel2 Valorificare deseuri (coloana2-Cantitate valorificata) + Tabel3
Eliminarea deseurilor (coloana2-Cantitatea eliminata)
PRODDES003
Daca in Tabelul2 Valorificare deseuri exista date pentru un cod de deseu, ar trebui ca in Tabelul1
Generare si gestionare deseuri sa existe date pentru acelasi cod de deseu.
PRODDES004
Suma din Tabel2 Valorificare deseuri coloana2 - Cantitate valorificata ≥ Suma Tabel2a Operatorii
economici (contractanti) care preiau deseurile spre valorificare coloana6 - Cantitate preluata.
PRODDES005
Suma Tabel 2 Valorificare deseuri coloana2 – Cantitate valorificata = Suma Tabelul2a Operatorii
economici (contractanti) care preiau deseurile spre valorificare coloana 6 Cantitate preluata, pentru
acelasi cod de deseu.
PRODDES006
Daca in Tabelul 3 Eliminarea deseurilor, pentru un cod de deseu, exista date trebuie ca in Tabelul 1
Generarea si gestionarea deseurilor sa existe date pentru acelasi cod de deseu.
PRODDES007

Suma din Tabelul 3 Eliminarea deseurilor coloana 2 - Cantitatea eliminata ≥ Suma din Tabelul3a
Operatorii economici (contractanti) care preiau deseurile spre eliminare coloana 6 -Cantitatea
preluata.
PRODDES008
Suma din Tabelul 3 Eliminarea deseurilor coloana 2 - Cantitatea eliminata = Suma din Tabelul3a
Operatorii economici (contractanti) care preiau deseurile spre eliminare coloana 6-Cantitatea
preluata pentru acelasi cod de deseu.
PRODDES009
Daca avem date in Tabelul2a Operatorii economici (contractanti) care preiau deseurile spre
valorificare mai precis incoloana 6 Cantitate preluata pentru un anumit cod de deseu si pentru un
anumit cod de valorificare, trebuie sa avem date in Tabel2 Valorificare deseuri coloana2 - Cantitate
valorificata pentru acelasi cod de deseu si acelasi cod de valorificare
PRODDES010
Daca avem date in Tabelul operatorii economici (contractanti) care preiau deseurile spre
eliminare 3a Coloana 6 – Cantitate preluata pentru un anumit cod de deseu si pentru un anumit cod
de eliminare, trebuie sa avem date in Tabelul 3 Eliminarea deseurilor coloana 2 - Cantitatea eliminata
pentru acelasi cod de deseu si acelasi cod de eliminare.

Chestionarul MUN
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Chestionarul TRAT

