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1. Introducere
1.1 Scopul documentului
Prezentul document isi propune prezentarea modulului VSU.

1.2 Adaugare sesiune de raportare
Adaugarea unei sesiuni noi se face folosind tab-ul Sesiuni de raportare ce poate fi accesat,
printr-un click, din Meniu in cadrul sectiunii de Administrare:

Aplicatia va afisa lista sesiunilor de raportare.
Primul pas in adaugarea unei noi sesiuni de raportare este accesarea butonului aflat in partea
dreapta sus a paginii.
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Aplicatia va afisa urmatorul pop-up ce permite introducerea datelor generale aferente noii
sesiuni de raportare. Dupa notarea anului de raportare se vor completa, in mod automat, si campurile
Data inceput si Data sfarsit, date ce pot fi ulterior modificate. Specificam din nou aici ca sesunile de
raportare nu pot avea zile comune.
Dupa completarea datelor generale pentru noua sesiune de raportare, utilizatorul va accesa
butonul Inainte.

Exista de asemenea si posibilitatea de import a datelor dintr-o sesiune anterioara.
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Crearea unei sesiuni noi implica patru pasi:
1. In primul pas se completeaza datele generale ale sesiunii:


In campul: “An raportare” se va complete anul;



In campul “Data inceput” si “Data sfarsit” se va completa cu intervalul in care se
face raportarea.

Campurile “Data inceput” si “Data sfarsit” se pot completa in doua moduri:
 De la tastatura, iar formatul datei va trebui sa fie ZZ.LL.AAAA;
 Accesand calendarul apasand butonul

ce se afla in dreptul fiecarui camp.

Atentie!
In acest pas toate campurile sunt obligatorii.

Dupa accesarea butonului
data.
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va aparea un calendar, iar utilizatorul va putea putea selecta

2. In pasul doi, se poate realiza importul de operatori dintr-o sesiune precedenta prin selectia
radio-butonului Da.
Daca se doreste importul de operatori dintr-o sesiune anterioara se selectaza “Da” (chenarul
rosu).
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Daca utilizatorul a optat pentru importarea datelor dintr-o sesiune anterioara, aplicatia
va afisa un camp din care se va putea alege sesiunea anterioara si doua liste de operatori
economici: Filtrare pentru operatorii care doriti sa-I importati (sesiunea selectata pentru
import cu operatorii aferenti acesteia) si Filtre pentru operatorii selectati pentru import
(reprezentand cei din sesiunea nou adaugata).
Dupa selectarea sesiunii anterioare pentru import, aplicatia va afisa, in cadrul Filtrului
pentru operatorii care doriti sa-I importati, operatorii economici aferenti sesiunii selectate.
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Aplicatia ofera posibilitatea migrarii operatorilor intre cele doua liste folosind butoanele
si

. Utilizatorul aplicatiei trebuie doar sa selecteze operatorii economici si sa-i mute cu

ajutorul butoanelor sageti.
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Pentru fiecare din cele doua liste sunt disponibile filtre de cautare dupa CUI si Denumire.
Pentru afisarea rezultatelor utilizatorul va trebui sa acceseze butonul Cauta. Daca se opteaza pentru
resetarea filtrelor, utilizatorul are la dispozitie butonul Sterge filtre. Dupa alegerea operatorilor
economici utilizatorul va accesa butonul Inainte.
In urmatorul pas, utilizatorul are la dispozitie intreaga lista de operatori economici ce exista in
sistem; iar la optiunile de cautare s-au adaugat cod CAEN, Regiune si Judet. Modalitatea de import
este identica cu cea descrisa la pasul anterior.
Atentie! Operatorii ce au fost importati dintr-o sesiune anterioara nu mai pot fi reimportati
in cadrul acestui pas.
In pasul urmator, ce va putea fi vizualizat de catre utilizator doar dupa accesarea butonului
Inainte, este afisata lista tuturor operatorilor economici ce au fost selectati pentru import in pasii
anteriori. De asemenea, pe langa CUI, Denumire, Judet si Localitate sunt afisate informatii pentru
fiecare operator cu privire la locul in care s-a realizat operatiunea de import (sesiune anterioara sau
nomenclator) in cadrul campului Locatie import.
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Atentie! Importul de operatori nu va fi finalizat decat atunci cand se apasa butonul
Salveaza.

1.3 Editarea unei sesiuni
Se acceseaza mai intai lista sesiunilor de rapoartare, din Meniu → Administrare, utilizatorul va
selecta apoi, prin bifarea check-box-ului aferent linei corespunzatoare sesiunii, pe cea pe care
doreste sa o modifice si va apasa butonul Modifica.

Dupa apasarea butonului Modifica, pe ecran va aparea un pop-up numit Editare sesiune
raportare iar pasii ce trebuie urmati sunt identici ca in sectiunea de adaugare sesiune noua de
raportare.
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1.4 Import operator nou in sesiunea deschisa
Importarea unui nou operator economic intr-o sesiune deschisa, se face din aplicatie, pornind
de la lista operatorilor economici ce poate fi accesata din Meniu Principal.

Se apasa apoi butonul Adauga operatori aflat in partea dreapta sus a paginii (pasul 1).
Aplicatia va afisa un editor numit Importa operatori noi. In momentul in care utilizatorul a identificat
operatorul economic pe care vrea sa-l importe il selecteaza (pasul 2) va apasa butonul Importa (aflat
in dreapta sus – pasul 3).

Pentru a cauta un operator se completeaza cel putin unul din cele doua criterii de cautare CUI,
Denumire dupa care se apasa butonul Cauta. Dupa apasarea butonului “Cauta”, se va popula lista
de operatori cu cei ce implinesc criteriile de cautare.
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Dupa accesarea butonului Importa, daca operatiunea a avut loc, aplicatia va afisa urmatorul
mesaj de informare: Importul operatorilor s-a efectuat cu success!

1.5 Operatori economici
1.5.1

Optiuni lista operatori economici

Aplicatia pune la dispozitie optiunea de vizualizare a listei complete de operatori economici, care
au ca activitate colectarea, dezmembrarea/tratarea sau au instalatii de shredder. Lista operatorilor
economici se gaseste in tab-ul “Operatori Economici” din meniul principal (situat in stanga paginii).

Page | 14

1.5.1.1 Cautare in lista operatorilor
Aplicatia permite afisarea listei complete a operatorilor in tab-ul “Operatori economici”.

Aplicatia ofera posibilitatea de cautare in listele ce afiseaza informatii din baza de date.
Modalitatea de cautare in cadrul acestor liste este identica, diferind insa criteriile de cautare. Vom
detalia in continuare pasii pentru folosirea filtrului in cazul listei de operatori economici.
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Cautarea se face introducand date in cel putin unul din campurile CUI, Denumire, Judet sau
Regiune si apasand butonul Cauta. Se va popula lista de operatori cu cei care indeplinesc criteriile
de cautare. In exemplul de mai jos au fost afisati toti operatorii economici care au cifrele “13569912”
in structura CUI-ului si in a caror denumire exista grupul de litere “sc sil”. Subliniem astfel si
cumulativitatea optiunilor de filtrare.

Pentru a reseta criteriile de cautare se apasa butonul Sterge filtre aflat in partea dreapta sus.

1.5.1.2 Sortarea operatorilor

Aplicatia pune la dispozitia utilizatorului posibilitatea de a sorta informatiile organizate sub
forma de liste. Sortarea se face ascendent sau descent dupa: CUI, Denumire, Judet, Localitate,
Strada, Telefon, Contact. Se acceseaza meniul drop down accesibil cu ajutorul butonului

din

dreptul fiecarei coloane (buton vizibil la mouse-over pe denumirea fiecarei coloane). De asemenea, se
pot alege coloanele ce se vor a fi vizualizate de catre utilizator, selectand din lista Columns ce se
afla in drop down-ul fiecarui header al coloanei.
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1.5.1.3 Vizualizarea unui operator economic
Selectarea operatorului se va face printr-un singur click, iar pentru afisarea informatiilor despre
operator, se va apasa dublu click pe linia aferenta operatorului economic sau prin apasarea butonului
:

Pentru operatorul economic selectat in figura 28 se poate vedea, in figura urmatoare,
informatiile afisate de aplicatie la dublu click. Informatiile aferente fiecarui punct de lucru pot fi
vizualizate si editate prin apasarea butonului

1.5.1.4 Adaugare categorii activitate
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.

Pentru a modifica/adauga activitatile unui punct de lucru, utilizatorul trebuie sa acceseze
butonul “Detalii” corespondent punctului de lucru dorit.

Dupa apasarea butonului “Detalii”, o noua pagina este afisata. In cadrul acesteia, sunt afisate
detaliile punctului de lucru, cat si categoriile de activitati aferente acestuia. De asemenea, exista un
camp numit “Metoda raportarii”, acesta fiind un camp obligatoriu, in cadrul caruia, utilizatorul trebuie
se selecteze una din cele doua optiuni: Ipoteza continutului de metal sau Cantaririi.

Trebuie aleasa categoria de activitate prin selectarea check-boxului aferent acestora:
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Exista 7 combinatii de activitati posibile pe care un punct de lucru le poate avea:


Colectare



Colectare – Depoluare/Dezmembrare



Colectare-Colectare Export – Depoluare/Dezmembrare



Colectare - Shredder



Shredder



Colectare - Tratare - Shredder



Colectare - Colectare Export - Tratare - Shredder

Atentie! Colectare-Export apare doar atunci cand este select Depoluare si Dezmembrare;
Daca punctul de lucru este numai Colector, sub calupul “Certificate Iso”, apare doua tabele
noi. In cadrul celui dintai, se vor introduce operatorii economici cu care punctul de lucru are
contract de predare a masinilor in scopul dezmembrarii/tratarii sau de transmitere la instalatia de
shredder.
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In cadrul celui de-al doilea tabel se vor adauga Puncte de lucru ale operatorului pentru trimiterii
de caroserii in vederea depoluarii si dezmembrarii.

In cazul in care activitatea punctului de lucru selectat nu are si statie de colectare, utilizatorul
va putea completa si o serie de “Certificate Iso”:
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Calitate;



Mediu;



Sanatate si securitate operationala.

Pentru a salva toate modificarile aduse asupra punctului de lucru se apasa butonul
“Salveaza”.Aceasta actiune va duce la redirectionarea utilizatorului spre ecranul principal al
operatorului economic.

Starea chestionarelor punctelor de lucru este evidentiata prin culori (chenarul verde):
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rosu(care este necompletat sau in stare ciorna)



verde(completat si finalizat, adica toate corelatiile sunt corecte)



albastra(finalizat si care este inclus in rapoarte)



gri (chestionarele pentru care nu exista drept de completare).

1.5.2

Completare chestionarului de tip Colectare

Pentru a completa chestionarul de colectare aferent punctului de lucru, utilizatorul va actiona
butonul corespunzator acestuia (chenarul rosu).

ATENTIE!
Chestionarul de colectare difera in functie de activitatile unui punct de
lucru. Daca punctul de lucru are drept de completare pentru chestionarul
Dezmembrare/Tratare atunci chestionarul de colectare este diferit fata de a unui
punct de lucru fara acest drept.

1.5.2.1 Tab “Evidenta vehiculelor”
Tabul de “Evidenta vehiculelor” se acceseaza, din meniul pozitionat in stanga chestionarului
de colectare, prin apasarea butonului “

” corespunzator (chenarul rosu).

Pentru a adauga un nou vehicul colectat utilizatorul va trebui sa acceseze butonul “Adauga”.
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Dupa apasarea butonului de “Adauga” apare o noua fereastra unde se vor completa datele
vehiculului colectat:


Categorie



Marca



Tip



An fabricatie



Serie sasiu



Numar certificat de distrugere



Data certificat de distrugere



Masa vehiculului (kg)



Starea vehiculului(Complet sau incomplet)



Daca starea este incompleta trebuie completate si “Masa vehiculului la receptie” si
“Materiale lipsa”



Tipul destinatiei.
ATENTIE!
Seria de sasiu este unica.
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Modul corect de completare al selectoarelor este in ordinea urmatoare : Categorie ->Marca
vehicul -> Tip vehicul -> An fablicatie -> Masa vehiculului din CIV. Este recomandata aceasta metoda
de completare deoarece valorile nomenclatoarelor sunt influentate de valoarile selectate precedent.
Daca starea vehiculului este incompleta, utilizatorul este obligat sa introduca materialele lipsa.
Acest lucru se face dand dublu-click pe campul aferent, dupa care utilizatorul poate selecta valorile
ce trebuiesc completate.
Utilizatorul va trebui sa aleaga pentru Tip destinatie una din urmatoarele optiuni :


In stoc



Tratat

Pentru vehiculele primite de la alti colectori, acestea vor avea statusul rosu, utilizatorul
neputandu-le modifica datele, decat tipul de destinatie.

Dupa ce utilizatorul a setat o valoare pentru “Tip destinatie” se poate observa ca statusul
vehiculului s-a schimbat galben.
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1.5.3

Completare chestionar Colectare-Export

Pentru a completa chestionarul de Colectare-Export aferent punctului de lucru, utilizatorul va
actiona butonul corespunzator.

1.5.3.1 Tab “Evidenta vehicule”
Tabul de “Evidenta vehiculelor” se acceseaza, din meniul pozitionat in stanga chestionarului
de colectare, prin apasarea butonului “

” corespunzator.

1.5.3.1.1 Adaugare evidenta vehicul
Pentru a adauga un nou vehicul colectat utilizatorul va trebui sa acceseze butonul “Adauga”
(chenarul rosu) din sectiunea “Evidenta vehiculelor”.

Dupa apasarea butonului de “Adauga” apare o noua fereastra unde se vor completa datele
vehiculului colectat:
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Categorie



Marca



Tip



An fabricatie



Serie sasiu



Numar certificat de distrugere



Data certificat de distrugere



Masa vehiculului (kg)



Starea vehiculului(Complet sau incomplet)



Daca starea este incompleta trebuie conpletate si “Masa vehiculului la receptie” si
“Materiale lipsa”



Tipul destinatiei.
ATENTIE!
Seria de sasiu este unica.

Modul corect de completare al selectoarelor este in ordinea urmatoare : Categorie ->Marca
vehicul -> Tip vehicul -> An fabricatie -> Masa vehiculului din CIV. Este recomandata aceasta metoda
de completare deoarece valorile nomenclatoarelor sunt influentate de valorile selectate precedent.
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Daca starea vehiculului este incompleta, utilizatorul este obligat sa introduca materialele lipsa.
Acest lucru se face dand dublu-click pe campul aferent, dupa care utilizatorul poate selecta valorile
ce trebuiesc completate.
Utilizatorul va trebui sa aleaga pentru Tip destinatie una din urmatoarele optiuni :


Trimis la tratare



Exportat

In cazul in care tipul de destinatie este “Exportat”, in cadrul ferestrei apare un calup de date ,
“Exportat la”, unde utilizatorul este nevoit sa completeze date despre tara unde va urma sa fie
exportat vehiculul. Campurile tara si operatorul economic sunt obligatorii.

In cazul in care tipul de destinatie este “Trimis la tratare”, in cadrul ferestrei apare in capul de
date cu acelasi nume, in care utilizatorul trebuie sa completeze campul “CUI”, cand click pe accesat
si selectand un punct de lucru din lista afisata.
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1.5.3.2 Tab “Caroserii exportate”
In aceasta sectiune sunt afisate vehiculele Adaugate in sectiunea “Evidenta vehicule” care au
selectat la tip destinatie optiunea “Exportat” (chenatul albastru).

Aplicatia permite adaugarea date din randul fiecarei caroserii exportate. Pentru a realiza acest
lucru, utilizatorul trebuie sa dea dublu-click pe caroseria dorita (chenarul albastru).

Un nou pop-up apare, iar pentru a putea salva, utilizatorul este obligat sa selecteze un cod
deseu (chenarul rosu) si sa introduca date in campurile de total (chenarul abastru).

ATENTIE!
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Campurile de total accepta numai numere intregi, iar raportarea se face in
Kg;
Campurile ce sunt pe fundal gri sunt needitabile.

1.5.4

Completare chestionar Dezmembrare/Tratare

Pentru a accesa chestionarul de Dezmembrare/Tratare, utilizatorul va trebui sa acceseze
butonul “Dezmembrare/Tratare” din lista chestionarelor asociate punctului de lucru.

1.5.4.1 Tab “Materiale de la dezmembrare”
Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Dezmembrare/Tratare,
apasand butonul “

” corespunzator acestuia (chenarul albastru).

Aceasta sectiune este compusa din doua tabele:


Primul tabel este needitabil si contine date despre vehiculele colectate sau primite de la
alti colectori.



Pentru cel de-al doilea tabel, utilizatorul trebuie sa completeze evidenta materialelor
provenite de la depoluare si dezmembrare. Campurile pe fundal gri sunt needitabile si
reprezinta sumatoare:
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Pentru a se finaliza chestionarul, este obligatoriu ca in cadrul acestor tabele sa se respecte
urmatoarea lista de corelatii:


Masa medie la gol*1,6% ≥ reutilizat + reciclat + valorificat energetic + eliminat + stoc pentru
urmatoarele randuri :
o Baterii
o Lichide(exclus combustibilul)
o Filtre de ulei
o Alte materiale de la depoluare (excluzand combustibilul): air bags, componentele cu
continut de mercur (Hg), condensatoare cu PCB/PCT, placute de frana cu continut de
azbest, filtre de aer etc.)
o Catalizatori
o Componente Metalice
o Anvelope
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o Componente mari de plastic (bare protectie, tablou bord, rezervoare lichide)
o Sticla
o Alte Materiale – Dezmembrare


Balanta materiale din primul tabel trebuie sa fie egala cu 0

1.5.4.2 Tab “Caroserii preluate de la dezmembratori”
Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Dezmembrare/Tratare,
apasand butonul “

” corespunzator acestuia.

In acesta sectiune utilizatorul trebuie sa tina evidenta caroseriilor preluate.
Pentru a se adauga o caroserie, este necesara accesarea butonului “Adauga”.

Dupa apasarea butonului se deschide o noua fereastra cu toate campurile obligatorii in care
se vor introduce caroserii preluate.
Modul de completare este :


Se va da click pe campul “Date de identificare ale dezmembratorului care a preluat”;
dupa aceasta actiune utilizatorului ii apare lista tuturor punctelor de lucru cu care are
contract si au statii de dezmembrare/tratare; din cadrul acestei liste utilizatorul
selecteaza punctul de lucru dorit si apasa butonul “Selecteaza”;
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In campul “Cod deseu” utilizatorul selecteaza codul de deseu cu ajutorul dropdownlistului;



Se va completeaza numarul de caroserii si cantitatea corespunzatoare acelor caroserii
in campurile corespunzatoare;

1.5.4.3 Tab “Caroserii trimise la alti dezmembratatori”

Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Dezmembrare/Tratare,
apasand butonul “
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” corespunzator acestuia

In acesta sectiune utilizatorul trebuie sa tina evidenta caroseriilor trimise la alti
dezmembratatori. Procedura de adaugare de recorduri este aceeasi ca in tab-ul “Caroserii preluate de
la dezmembratori” (capitolul 2.5.4.2)

1.5.4.4 Tab “Caroserii predate la shredder”
Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Dezmembrare/Tratare,
apasand butonul “

” corespunzator acestuia.

In acesta sectiune utilizatorul va trebui sa tina lista caroseriilor trimise la shredder. Procedura
de adaugare de recorduri este acceasi ca in tab-ul “Caroserii preluate de la dezmembratori” (capitolul
2.5.4.2)

1.5.4.5 Tab “Caroserii exportate”
Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Dezmembrare/Tratare,
apasand butonul “
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” corespunzator acestuia

In aceasta sectiune sunt adaugate vehiculele ce sunt trimisa catre export in scopul
Dezmembrarii / Tratarii; pentru a realiza acest lucru, este necesara accesarea butonului “Adauga”.

Dupa apsarea butonului se deschide o noua fereastra in care toate campurile sunt editabile,
iar modul de completare este urmatorul:


Campul Tara se va selecta din suggester;



In campul “Cod deseu” utilizatorul selecteaza codul de deseu cu ajutorul dropdownlistului;
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Numarul de caroserii trebuie sa fie numar mai mare ca 0;



Pentru a salva inregistrarea se acceseaza butonul corespunzator.

ATENTIE!
Campurile de total accepta numai numere intregi, iar raportarea se face in Kg;

Corelatie !
Atentie! Masa vehicolului trebuie sa fie = Total reutilizare + Total Reciclare + Total
valorificare + Total eliminare

1.5.5

Completare chestionar Shredder

1.5.5.1 Sectiunea “Mat. de la dezmembrare”
Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Shredder, apasand butonul
“

” corespunzator acestuia; procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.4.1
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1.5.5.2 Sectiunea “Caroserii preluate de Shredder”

Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Shredder, apasand butonul
“

” corespunzator acestuia.

In acesta sectiune utilizatorul va trebui sa tina lista caroseriilor preluate de shredder. Procedura
de adaugare de recorduri este acceasi ca in tab-ul “Caroserii preluate de la dezmembratori” (capitolul
2.5.4.2)

1.5.5.3 Sectiunea “Materiale din tocare”

Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Shredder, apasand butonul
“

” corespunzator acestuia.
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Sectiunea este compusa dintr-un tabel in care utilizatorul sa tina evidenta materialele provenite
din tocare:

Pentru a salva cantitatile adaugate sau modificate, utilizatorul trebuie sa apese butonul
corespunzator.
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1.5.5.4 Sectiunea “Instalatie Postshredder”

Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Shredder, apasand butonul
“

” corespunzator acestuia.

Sectiunea este compusa dintr-un tabel in care utilizatorul trebuie sa tina evidenta materialelor
provenite de la instalatia postshredder:

Pentru a salva cantitatile adaugate sau modificate, utilizatorul trebuie sa apese butonul
corespunzator.
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1.5.5.5 Sectiunea “Campanii de shredder”

Acest tab se acceseaza din meniul din stanga al chestionarului Shredder, apasand butonul
“

” corespunzator acestuia.

In acesta sectiune utilizatorul va trebui sa tina lista campaniilor de shredder.
Pentru a adauga un nou material, este necesara accesarea butonului “Adauga”.
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Dupa accesarea butonului se deschide o noua fereastra cu date ce trebuie completate de
utilizator pentru a adauga o noua campanie. Dupa completarea datelor, pentru a salva se acceseaza
butonul corespunzator.

1.5.5.6 Schimbare stare chestionar

Pe langa optiunea “Salveaza si finalizeaza” in care chestionarul se salveaza in starea finalizat,
aplicatia pune la dispozitie optiunea “Schimba starea” ce poate fi accesata din fiecare tab al
chestionarului.

La accesarea butonului “Schimba starea” se va deschide o noua fereastra “Schimbare stare
chestionar” unde utilizatorul va putea vizualiza datele generale ale operatorului (CUI, Denumire, Tip)
si va putea seta starea chestionarului : Draft, Finalizat sau Aprobat:
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Dupa ce utilizatorul a bifat starea dorita a chestionarului, acesta este nevoit sa acceseze
butonul “Salveaza” pentru a efectua schimbarea.
Se poate observa ca in functie de starea chestionarului culorile din coloana “Status
chestionare” a tabelului “Puncte de lucru” se vor modifica:
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Draft – Rosu(chestionarul poate fi modificat)



Finalizat – Verde(chestionarul poate fi doar vizualizat)



Aprobat - Albastru(chestionarul poate fi doar vizualizat si intra in raportare)

1.6 Producatori
1.6.1

Optiuni lista producatori

Aplicatia pune la dispozitie optiunea de vizualizare a listei complete de producatori care au drept
de raportare pentru sesiunea selectata. Pentru a fi vizualizata, utilizatorul trebuie sa acceseze
optiunea “Producatori” (chenarul rosu) din “Meniul principal”.

1.6.1 Adaugarea unui Producator

Pentru a adauga un producator, utilizatorul trebuie sa apese butonul “Adauga” (chenarul
albastru).

Dupa apasarea butonului de adaugare, o noua fereastra in cadrul careia este lista tuturor
operatorilor existenti in sistem. Procedura de adaugare este aceeasi ca la importul de operatori
economici (capitolul 2.4).
Producatorul dupa import are automat asignata metoda de raportare ca fiind “Individual”.
Pentru a schimba metoda de raportare, utilizatorul trebuie sa dea dublu click pe producatorul dorit in
lista de producatori.
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Atentie: In cazul in care utilizatorul bifeaza valoarea “Predarea Responsabilitatilor” in calupul
“Metoda de raportare”, acesta este obligat sa selecteze un operator licentiat. Acest lucru se
realizeazaza apasand butonul “Alege Operator Licentiat”

Dupa apasarea butonului, apare un pop-up continand lista operatorilor licentiati. Pentru adaugare
se selecteaza operatorul dorit dupa care se apasa butonul “Selecteaza”:

Aplicatia permite editarea sau vizualizarea datelor unui producator. Acest lucru este posibil
apasand dublu-click pe recordul acestuia.
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1.6.2

Accesare Retea de colectare

Pentru a accesa chestionarul unui producator, utilizatorul trebuie sa apese butonul “Reteaua
de colectare” din lista de Producatori.

1.6.2.1 Completare Reteaua de colectare
Dupa apasarea butonului “Retea de colectare” o noua fereastra apare pe ecran; pentru a
adauga o noua retea utilizatorul trebuie sa acceseze butonul “Adauga” din cadrul paginii “Completare
chestionar: Reteaua de colectare”.

Dupa apasarea butonului, apare un nou pop-up unde utilizatorul are doua optiuni:


Punct de lucru propriu



Contract direct cu colectorul.
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1. Daca se alege optiunea: Punct de lucru propriu, in calupul “Punct de colectare VSU al
producatorului de vehicule” toate campurile obligatorii.

2. In cazul in care utilizatorul alege optiunea “Contract direct cu producatorul de vehicule” (Pas
1), va aparea un nou calup, “Date punct de colectare – Contract direct”. Aici utilizatorul este
obligat sa selecteze un operator accesand butonul “Alege contract direct” (Pas 2).
Campurile: Numar contract, Data stop si Data start sunt obligatorii si se completeaza de la
tastatura (Pas 3).
Page | 47

Dupa ce utilizatorul a ales un contract direct (Pas 1), acesta poate bifa optiunea “Subcontract”
(Pas 2), optiune ce va afisa un nou calup, “Date punct de colectare – Subcontractand”. In cadrul
acestuia este obligatoriu alegerea unui subcontractant prin accesarea butonului “Alege
subcontractant” (Pas 3). Campurile: Numar contract, Data stop si Data start din noul calup sunt
obligatorii si se completeaza de la tastatura (Pas 4).
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Dupa ce datele au fost adaugate, utilizatorul poate opta pentru a adauga reteaua prin
accesarea butonului “Salveaza”, sau “Inchide” in caz contrar.
In cazul in care se doreste stergerea unei retele adaugate, utilizatorul trebuie sa o selecteze
dand click pe ea (Pas 1) dupa care sa acceseze butonul corespunzator (Pas 2).
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Dupa ce datele din cadrul chestionarului au fost modificate, utilizatorul poate alege sa salveze
modificarile prin accesarea butonului “Salveaza” sau “Inchide” in cazul in care doreste sa renunte la
modificarile facute.
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1.6.3

Accesare Vehicule introduse pe piata

Pentru a accesa chestionarul, utilizatorul trebuie sa apese pe butonul “Vehicule introduse pe
piata” din lista de Producatori.

1.6.3.1 Completare Vehicule introduse pe piata

Dupa apasarea butonului “Vehicule introduse pe piata” apare o noua fereastra, in cadrul careia
utilizatorul poate vizualiza, modifica si adauga recorduri in lista de vehicule introduse pe piata de
producator. Aceasta fereastra este alcatuita din 3 taburi: doua editabile (Vehicule noi si Vehicule
Second) si un tab care centralizeaza toate vehiculele adaugate (Total vehicule);
Pasii pentru a adauga un nou vehicul sunt:


Se apasa butonul “Adauga” (chenarul albastru).



Dupa apasarea butonului “Adauga” un nou grid apare (chenarul rosu de mai jos), in
care toate campurile sunt obligatorii. Completarea lor se va face astfel:
1) Campurile “Categorie”, “Marca”, “Tip”, “Varianta” si “Extensie” sunt de
tip text si se completeaza de la tastatura;
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2) Completarea campului “Nr. de vehicule noi introduse pe piata” se face
de la tastatura. Numerele trebuie sa fie intregi pozitive.


Pentru a salva, se acceseaza butonul corespunzator.

In cazul in care se doreste stergerea unor vehicule adaugate, utilizatorul trebuie sa selecteze
recordul dorit printr-un click in patratelului din stanga acestora dupa care sa acceseze butonul
“Sterge”.

In tab-ul “Total vehicule” exista statistica masinilor introduse:
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Numarul de vehicule noi introduse in chestionar



Numarul de vehicule second-hand introduse in chestionar
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1.7 Completarea chestionarului unei organizatii licentiate
1.7.1

Selectare Organizatie licentiata

Pentru a putea completa chestionarul organizatiei licentiate, aceasta trebuie intai selectata din
lista de organizatii. Lista se gaseste in cadrul folderului “Meniu principal”. In figura de mai jos este
evidentiat cu un chenar rosu.

Pentru deschiderea chestionarului unui operator licentiat, utilizatorul trebuie sa apese butonul
“Detalii Chestionar” din dreptul randului selectat.

1.8 Detalii Chestionar Organizatie licentiata
Chestionarul organizatiei licentiate este compus din patru sectiuni:


Centralizare



Statistica



Producatori



Operatori
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1.8.1

Centralizare

Aceasta sectiune este impartita in opt capitole:


Evidenta Vehicule



Materiale de la dezmembrare



Caroserii preluate de la shredder



Caroserii exportate



Materiale din tocare



Instalatie postshredder



Campanii de shredder



Monitorizarea materialelor

1.8.1.1 Evidenta vehiculelor
Pentru a deschide tab-ul “Evidenta vehiculelor” utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul
“

”din dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.3.5.1

1.8.1.2 “Materiale de la dezmembrare”
Pentru a deschide tab-ul “Materiale de la dezmembrare”, utilizatorul trebuie sa dea click pe
butonul “
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”din dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.4.1

1.8.1.3 “Caroserii preluate de shredder”
Pentru a deschide tab-ul “Caroserii preluate de schredder”, utilizatorul trebuie sa dea click pe
butonul “

”din dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.4.4

1.8.1.4 “Caroserii exportate”
Pentru a deschide tab-ul “Caroserii exportate”, utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul
“

”din dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.4.5

1.8.1.5 “Materiale din tocare”
Pentru a deschide tab-ul “Metoda de tocare”, utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul “
dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.5.3
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” din

1.8.1.6 “Instalatie postshredder”
Pentru a deschide tab-ul “Instalatie postshredder” utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul
“

”din dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.5.4

1.8.1.7 “Campanii de shredder”
Pentru a deschide tab-ul “Campanii de shredder”, utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul
“

”din dreptul acestuia. Procedura de completare este explicata in capitolul 2.5.5.5
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1.8.2

Statistica

Aceasta sectiune este impartita in doua capitole:


Mase Vehicule



Vechime VSU colectate

1.8.2.1 Mase Vehicule

Pentru a deschide tab-ul “Mase vehicule” utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul “

”din

dreptul acestuia. Continutul acestui tab este needitabil si reprezinta statistica masei vehiculelor
colectate in anul pentru care se face raportarea.

1.8.2.2 Vechime VSU colectate

Pentru a deschide tab-ul “Vechime VSU colectate” utilizatorul trebuie sa dea click pe butonul
“

”din dreptul acestuia. Continutul acestui tab este needitabil si reprezinta statistica in functie de

vechime a VSU colectate in anul pentru care se face raportarea.
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1.8.3

Producatori

Aceasta sectiune este dedicata pentru adaugarea de producatori in cadrul chestionarului curent
si vizualizarea listei acestora.

1.8.3.1 Vizualizarea listei de producatori
In cadrul acestui tab utilizatorul poate vizualiza lista de producatori aferenta chestionarului
curent.

1.8.3.2 Adaugarea unui producator
Adaugarea unui nou producator in cadrul chestionarului curent se face prin acesarea butonului
“

” aferent tab-ului “Producatori”.
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Dupa apasarea butonului, in partea dreapta a paginii un formular dedicat adaugarii de
producatori este afisat. In cadrul acestuia, utilizatorul trebuie sa completeze datele despre Operator,
contract si sediul social.

Pentru a salva noul producator utilizatorul trebuie sa acceseze butonul aferent, evidentiat in
poza de mai sus.
Noul producator este adaugat in subramura tab-ului “Producatori” dupa efectuarea cu succes a
actiunii de salvare.
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1.8.4

Operatori

Aceasta sectiune are un singur capitol, “Operatori” si este dedicat importului acestora impreuna
cu punctele de lucru in cadrul chestionarului curent.

Pentru import se va accesa butonul “
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” aferent tab-ului “Operatori”.

Procedura de import este explicata in capitolul 2.4
Noul operator impreuna cu punctele de lucru selectate sunt afisate ca subramuri ale tab-ului
“Operatori”, iar stergerea se face actionand butonul “
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” ce se afla in dreptul fiecarui punct de lucru.

