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VIDEO TUTORIAL

Pentru a administra contul de beneficiar faceți click pe
pictograma Cont beneficiar de pe tabloul de bord. Aici puteți
completa datele despre beneficiar, reprezentantul legal și
persoana de contact pentru a fi preluate automat pe toate
cererile pe care le veți face. În câmpul email puteți adăuga
e-mailuri noi pentru utilizatori care doresc sa acceseze aplicația
în numele beneficiarului. Un beneficiar poate fi asociat mai
multor conturi (adrese de e-mail) iar cererile făcute sunt vizibile
între toți userii asociați.

Cereri “Valul renovării” - C5

VIDEO TUTORIAL

Crearea unei cereri noi
Pentru crearea unei noi cereri se va da click pe una din pictogramele de pe prima pagină din tabloul de bord,
secțiunea C5 - VALUL RENOVĂRII. În această secțiune sunt afișate doar operațiunile eligibile pentru tipul dvs. de
beneficiar.
În dreptul fiecărei pictograme este afișat bugetul disponibil tipului dvs. de beneficiar, numărul total de cereri depuse
de toți beneficiarii precum și numărul de stații de încărcare disponibile. Pe măsură ce sunt depuse cererile, puteți
vedea bugetele disponibile actualizate dacă reîncărcați pagina.
Atenție, pentru operațiunile unde bugetul este repartizat la nivel de județ, numărul de stații disponibile se referă la
toată țara.

Prima pagină - Tabloul de bord - Secțiunea C5
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Descriere interfață cerere C5
După ce apăsați una din pictograme se va deschide o cerere nouă cu tipul operațiunii precompletat conform
pictogramei, precum în imaginea de mai jos.

Elemente de interfață pe cerere

Elemente importante de interfață (numerotate în imaginea de mai sus)
●

Butonul pentru schimbare mod vizualizare compact sau extins (1)
Cererea este împărțită în mai multe secțiuni. Pagina cererii apare implicit în modul de vizualizare extins, în
care toate secțiunile sunt vizibile simultan. Apăsând butonul 1 puteți schimba în modul de vizualizare
compact, în care secțiunile sunt grupate în partea stângă a ecranului, fiind vizibilă doar secțiunea selectată.

●

Butonul Salvează (2)
Pentru a salva modificările făcute trebuie să apăsați butonul SALVEAZĂ. La apăsarea acestui buton,
anumite câmpuri vor fi completate automat, precum Beneficiarul asociat utilizatorului curent, numărul cererii,
câmpurile din secțiunea [Date de identificare], valorile pe fiecare componentă în funcție de suprafața
completată, valoarea totală a finanțării precum și numărul de stații de încărcare. De asemenea pentru fiecare
componentă introdusă se generează un rând nou în secțiunea [Indicatori]. În secțiunea [Anexe], vor apărea
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anexele necesare după ce apăsați prima oară butonul SALVEAZĂ. Orice probleme de completare a
câmpurilor din cerere vor apărea după salvare, în secțiunea [Probleme validare].
Se poate folosi o scurtătura de taste ALT+S în locul apăsării butonului SALVEAZĂ. Dacă se deschide o
cerere salvată și nu se face nicio modificare, butonul Salvează se transformă în butonul ÎNCHIDE. Apăsând
acest buton pagina cererii se închide. Pentru a închide o cerere mai puteți să apăsați butonul (x) din dreptul
tab-ului din bara de sus cu numărul cererii.
Puteți închide cererea și reveni oricând la ea din meniul principal pentru a continua completarea. După
depunerea unei cereri puteți reveni la ea pentru a verifica solicitările de clarificări precum și pentru a continua
cu etapa de contractare.
●

Butonul de afișare acțiuni (3)
După ce toate câmpurile cererii sunt completate, din toate secțiunile, se apasă butonul 3 pentru a afișa lista
de acțiuni (a se vedea imaginea de mai jos). Această listă conține 3 acțiuni: Generează cerere PDF, Depune
cerere, Retrage cerere.

●

Titlul unei secțiuni (4)
Acestea sunt titlurile secțiunilor. Nu contează în ce ordine se completează secțiunile.

Flux completare cerere C5
1. Se completează secțiunea Cerere și Date identificare.
Completați câmpurile din secțiunea [Cerere] și verificați în secțiunea [Date identificare] dacă sunt câmpuri
lipsa. Dacă sunt, puteți seta în contul de beneficiar toate datele de identificare ale reprezentantului legal și
ale persoanei de contact astfel încât la salvarea cererii acestea sa fie preluate automat sau le puteți modifica
direct pe cerere. Puteți accesa contul de beneficiar direct din secțiunea [Cerere] apăsând butonul Navigare
la din dreptul numelui.

2. Se completează componentele.
În imaginea de mai jos este prezentată secțiunea [Componente] . Pentru fiecare clădire (bloc) se adaugă un
rând nou folosind butonul Adaugă (5). Se pot adăuga oricâte componente. Deoarece sunt mai multe câmpuri
de completat și nu încap toate pe ecran trebuie tras de bara de scroll (7) spre dreapta (click pe butonul din
stanga al mouse-ului, se tine apăsat butonul și se deplasează mouse-ul). Alternativ se poate apăsa butonul 6
pentru o vedere compactă a tuturor coloanelor pe același ecran dar asta presupune micsorarea spațiilor
alocate fiecărei coloane și afișarea titlurilor coloanelor pe mai multe rânduri în cazul titlurilor mai mari.
În cazul fișierelor acestea pot fi încărcate doar după deschiderea perioadei de depunere.
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Deoarece acest formular este valabil pentru toate operațiunile din componenta C5 - Valul renovării, anumite
câmpuri nu trebuie completate. Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii indiferent de operațiune. Pentru
celelalte câmpuri se specifică în titlu în cadrul căror tipuri de operațiuni se completează. La câmpul Localitate
introduceți localitatea (cu diacritice) sau apăsați butonul (...) pentru a selecta localitatea din județul dvs. Dacă
anumite câmpuri trebuiau completate și nu s-au completat vor apărea mesaje în secțiunea [Probleme
validare]
Valoare de vârf a accelerației terenului pentru localitatea dvs. puteți afla accesând site-ul Harta de zonare
seismică (PGA) din P100-1/2013

3. Se completează anexele
În secțiunea [Anexe] există două coloane, așa cum se observă în imaginea de mai jos. Coloana Model de
unde apăsând butonul Descarcă (1) puteți descărca anexele pe care le veți semna digital și apoi încărca pe
același rând în dreptul coloanei Fișier încărcat (PDF semnat). Pentru anexele unde nu există model,
încărcați direct documentul cerut în coloana Fișier încărcat (PDF semnat) apăsând butonul 2.
Modelul anexelor este în format Word. Dacă ați completat toate câmpurile cererii atunci puteți apăsa
acțiunea ”Completare automată anexe” din lista de acțiuni pentru ca acestea să fie completate cu datele de
pe cerere și din contul beneficiarului. Descărcați fiecare fișier în parte, verificați-l, eventual completați
câmpurile lipsă. Salvați fișierul în format PDF, aplicați semnătura digitală și încărcați-l în coloana Fișier
încărcat (PDF Semnat) apăsând butonul (2).
Atenție! Anexele se pot încărca doar după ce începe perioada de depunere.

Dacă trebuie să încărcați mai multe fișiere, atunci creați o arhivă zip cu toate PDF-urile semnate.
Dimensiunea maximă a unui fișier este de 20 MB.
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4. Se generează și se atașează cererea în format PDF
După ce ați completat toate câmpurile și anexele reveniți în secțiunea Cerere. Apăsați acțiunea ”Generează
cerere PDF”. Descărcați fișierul generat, aplicați semnătura digitală și apoi încărcați-l în campul desemnat.

5. Se depune cererea
Dacă nu există nicio problemă de validare, puteți apăsa acțiunea Depune cerere. Odată apăsată acțiunea,
cererea va intra în starea ”Depusă” din starea inițială ”În completare”, iar bugetele vor fi blocate. În
momentul depunerii cererii, se salvează pe aceasta data și ora depunerii precum și un număr de depunere.
Aveți 72 ore (3 zile) dacă vreți să retrageți cererea. După depunere, cererea se poate deschide dar nu se
mai poate modifica (salva). Dacă ați constatat vreo greșeală, retrageți cererea depusă și creați alta corectă.
Dacă în momentul depunerii bugetul este insuficient, depunerea cererii va fi refuzată!

Accesare cereri C5 salvate / depuse
Din pagina principală a aplicației PNRR apăsați pe Cereri C5 - Valul Renovării. Se va deschide o pagină cu toate
cererile salvate. Cele depuse vor avea o dată de depunere. Pentru a deschide o cerere apăsați pe numărul cererii
care a fost generat la salvare.

Ghid aplicație PNRR

MDLPA

Cereri “Fondul local” - C10

V.1.4 / 31.03.2022

VIDEO TUTORIAL

Crearea unei cereri noi
Pentru crearea unei noi cereri se va da click pe una din pictogramele de pe prima pagină din tabloul de bord,
secțiunea C10 - FONDUL LOCAL. În această secțiune sunt afișate doar operațiunile eligibile pentru tipul dvs. de
beneficiar precum și plafonul individual disponibil pentru toate tipurile de investiții din Componenta C10.
În dreptul fiecărei pictograme este afișat bugetul disponibil tipului dvs. de beneficiar și numărul total de cereri depuse
de toți beneficiarii. Pe măsură ce sunt depuse cererile puteți vedea bugetele disponibile actualizate dacă reîncărcați
pagina.
Dacă faceți parte dintr-un parteneriat plafonul alocat parteneriatului se poate verifica în meniul Parteneriate.

Prima pagină - Tabloul de bord - Secțiunea C10
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Descriere interfață cerere
După ce apăsați una din pictograme se va deschide o cerere nouă cu tipul investiției precompletat conform
pictogramei, precum în imaginea de mai jos.

Elemente de interfață pe cerere

Elemente importante de interfață (numerotate în imaginea de mai sus)
●

Butonul pentru schimbare mod vizualizare compact sau extins (1)
Cererea este împărțită în mai multe secțiuni. Pagina cererii apare implicit în modul de vizualizare extins, în
care toate secțiunile sunt vizibile simultan. Apăsând butonul 1 puteți schimba în modul de vizualizare
compact, în care secțiunile sunt grupate în partea stângă a ecranului, fiind vizibilă doar secțiunea selectată.

●

Butonul Salvează (2)
Pentru a salva modificările făcute trebuie să apăsați butonul SALVEAZĂ. La apăsarea acestui buton,
anumite câmpuri vor fi completate automat, precum Beneficiarul asociat utilizatorului curent, numărul cererii,
anumite câmpuri din secțiunea [Date de identificare], tipurile de componente disponibile asociate investiției
selectate și a tipului de UAT, valorile pe fiecare componentă în funcție de cantitatea completată, valoarea
totală a finanțării precum și număru miniml de stații de încărcare. În secțiunea [Anexe], vor apărea anexele
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necesare după ce apăsați prima oară butonul SALVEAZĂ. Orice probleme de completare a câmpurilor din
cerere vor apărea după salvare, în secțiunea [Probleme validare].
Se poate folosi o scurtătura de taste ALT+S în locul apăsării butonului SALVEAZĂ. Dacă se deschide o
cerere salvată și nu se face nicio modificare, butonul Salvează se transformă în butonul ÎNCHIDE. Apăsând
acest buton pagina cererii se închide. Pentru a închide o cerere mai puteți să apăsați butonul (x) din dreptul
tab-ului din bara de sus cu numărul cererii.
Puteți închide cererea și reveni oricând la ea din meniul principal pentru a continua completarea. După
depunerea unei cereri puteți reveni la ea pentru a verifica solicitările de clarificări precum și pentru a continua
cu etapa de contractare.
●

Butonul de afișare acțiuni (3)
După ce toate câmpurile cererii sunt completate, din toate secțiunile, se apasă butonul 3 pentru a afișa lista
de acțiuni (a se vedea imaginea de mai jos). Această listă conține 3 acțiuni: Generează cerere PDF, Depune
cerere, Retrage cerere.

●

Titlul unei secțiuni (4)
Acestea sunt titlurile secțiunilor. Nu contează în ce ordine se completează secțiunile.

Flux completare cerere C10
1. Se completează secțiunea Cerere și se verifică Date identificare.
Completați câmpurile din secțiunea [Cerere] și verificați în secțiunea [Date identificare] dacă sunt câmpuri
lipsa. Dacă sunt, puteți seta în contul de beneficiar toate datele de identificare ale reprezentantului legal și
ale persoanei de contact astfel încât la salvarea cererii acestea sa fie preluate automat sau le puteți modifca
direct pe cerere. Puteți accesa contul de beneficiar direct din secțiunea [Cerere] apăsând butonul Navigare
la din dreptul numelui.

2. Se completează componentele
În imaginea de mai jos este prezentată secțiunea [Componente]. Componentele disponibile tipului dvs. de
beneficiar pentru investiția aleasă sunt completate automat după prima apăsare a butonului SALVEAZĂ.
Este necesar doar completarea coloanei Cantitate, iar după apăsarea butonului SALVEAZĂ coloana Valoare
(EUR) va fi actualizată.
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Exemplu fără parteneriat

În cadrul unui parteneriat, în secțiunea componente vor fi încărcate pentru fiecare partener în parte
componentele disponibile tipului de UAT din care face parte. Atenție, chiar dacă este vorba de un parteneriat,
bugetele alocate diferitelor tipuri de UAT vor fi scăzute corespunzător.

Exemplu cu parteneriat

3. Se verifică alocarea pe parteneri și numărul minim de stații de încărcare
După ce ați completat cantitatea în secțiunea [Componente], dacă cererea este depusă în parteneriat puteți
vedea în secțiunea [Alocare parteneri] valoare totală pe fiecare partener în parte.
De asemena, la prima cerere depusă. indiferent de tipul investiției se va completa automat un număr minim
de stații de încărcare pentru fiecare beneficiar în funcție de tipul UAT-ului. Dacă bugetul pentru stații s-a
epuizat atunci nu se va mai completa acest câmp. Puteți solicita un număr mai mare de stații de încărcare
completând un număr mai mare decât numărul minim pre-completat sau puteți depune ulterior o cerere
pentru investiția I1.3
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4. Se completează anexele
În secțiunea [Anexe] există două coloane, așa cum se observă în imaginea de mai jos. Coloana Model de
unde apăsând butonul Descarcă (1) puteți descărca anexele pe care le veți semna digital și apoi încărca pe
același rând în dreptul coloanei Fișier încărcat (PDF semnat). Pentru anexele unde nu există model,
încărcați direct documentul cerut în coloana Fișier încărcat (PDF semnat) apăsând butonul 2. Pentru o
cerere depusă în parteneriat, anumite anexe vor fi afișate pentru fiecare partener în parte.

Modelul anexelor este în format Word. Dacă ați completat toate câmpurile cererii atunci puteți apăsa
acțiunea ”Completare automată anexe” din lista de acțiuni pentru ca acestea să fie completate cu datele de
pe cerere și din contul beneficiarului. Descărcați fiecare fișier în parte, verificați-l, eventual completați
câmpurile lipsă. Salvați fișierul în format PDF, aplicați semnătura digitală și încărcați-l în coloana Fișier
încărcat (PDF Semnat) apăsând butonul (2)
Dacă trebuie să încărcați mai multe fișiere, atunci creați o arhivă zip cu toate PDF-urile semnate.
Dimensiunea maximă a unui fișier este de 20 MB.
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5. Se generează și se atașează cererea în format PDF
După ce ați completat toate câmpurile și anexele reveniți în secțiunea Cerere. Apăsați acțiunea ”Generează
cerere PDF”. Descărcați fișierul generat, aplicați semnătura digitală și apoi încărcați-l în campul desemnat.

6. Se depune cererea
Dacă nu există nicio problemă de validare, puteți apăsa acțiunea Depune cerere. Odată apăsată acțiunea
cererea va intra în starea ”Depusă” din starea inițială ”În completare”, iar bugetele vor fi blocate. În momentul
depunerii cererii, se salvează pe aceasta data și ora depunerii precum și numărul de depunere.
Aveți 72 ore (3 zile) dacă vreți să retrageți cererea. După depunere, cererea se poate deschide dar nu se mai
poate modifica (salva). Dacă ați constatat vreo greșeală, retrageți cererea depusă și creați alta corectă.
Dacă cererea este depusă individual iar plafonul individual (alocat tipului dvs. de UAT) este depășit, cererea
nu poate fi depusă. La fel dacă bugetul alocat investiției selectate pentru tipul dvs de UAT a fost epuizat,
cererea nu poate fi depusă.
În cazul unui parteneriat dacă vreunul din bugetele alocate tipurilor de LUAT de pe o cerere s-a consumat,
cererea nu poate fi depusă. De asemenea, dacă vreunul din plafoanele alocate parteneriatului a fost
depășit, cererea nu poate fi depusă.

Accesare cereri C10 salvate / depuse
Din pagina principală a aplicației PNRR apăsați pe Cereri “Fondul local” - C10. Se va deschide o pagină cu toate
cererile salvate. Cele depuse vor avea o dată de depunere și un număr de depunere. Pentru a deschide o cerere
apăsați pe numărul cererii care a fost generat la salvare.

Ghid aplicație PNRR

Creare parteneriat

MDLPA

V.1.4 / 31.03.2022

VIDEO TUTORIAL

Din prima pagină se apasă Parteneriate. Se apasă butonul Adaugă pentru a adăuga un parteneriat nou. După
salvare se apasă tab-ul Membri și se apasă butonul Adaugă pentru a adăuga pe rând toți beneficiarii, inclusiv liderul
de parteneriat care creează parteneriatul. După ce s-au adaugat toți beneficiarii, din lista de acțiuni din dreapta se
apasă ”Generează solicitări” care va creea o solicitare de transfer a plafoanelor individuale către asociere pentru
fiecare membru în parte, inclusiv pentru liderul de parteneriat.
Fiecare membru va trebui să aprobe solicitarea de transfer din contul propriu. Se deschide parteneriatul din lista de
parteneriate și se apasă tab-ul Solicitări și se deschide solicitarea.

Pe solicitare se regăsesc două plafone. Un plafon pentru C10 și un plafon pentru C10 I1.2 care este inclus în C10.
Valoarea plafoanelor este valoarea maximă disponibilă tipului de beneficiar.Un beneficiar poate modifica valorile
plafoanelor solicitate dacă nu dorește să transfer integral plafoanele către parteneriat.
Pentru a confirma transferul se apasă acțiunea Aprobă solicitare. Ulterior finalizării rundei 1, dacă au rămas
plafoane disponibile, acestea se pot transfera de la parteneriat înapoi la membru. Pentru a face acest lucru,
membrul va creea o solicitare nouă (se apasă salvare pentru a încărca plafoanele ) și se specifica valoarea de
transfer cu semnul - în față.
Pe măsură ce membrii aprobă solicitările de transfer ale plafoanelor, plafoanele transferate se pot vedea în tabul
plafoane.

