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1. PREZENTARE GENERALA
1.1. INTRODUCERE
Acest portal oferă întreprinderilor mici si mijlocii din Romania informaţii, îndrumări şi mijloace
moderne de interacţiune cu administraţia publică. Totul intr-un singur loc! Online!
Portalul este iniţiat în cadrul proiectului Simplificarea procedurilor administrative pentru IMM
prin introducerea de birouri unice "One Stop Shop", cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitaţii Administrative.

1.2. INFORMAŢII GENERALE
Toate funcţiile site-ului sunt accesibile utilizatorilor prin intermediul unei interfeţe web, accesibilă
din browserele clasice: Internet Explorer, Mozilla, Safari, etc.
Aplicaţia dispune de un aspect standard, unitar şi plăcut, ce conţine:
-

Linkuri spre pagini interne şi externe

-

Formulare dedicate cu posibilităţi de printare sau/şi export PDF

-

Pagini de informaţii (text, poze)

-

Pagini dedicate unui anumit utilizator

-

Căutare în site după cuvinte cheie

-

Tabele

Limbile în care sunt prezentate interfeţele grafice sunt engleză şi romană.
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2. CONCEPTE DE BAZĂ
2.1. CONECTAREA LA SITE
Accesul la portal se realizează de la adresa: www.IMMOSS.ro

2.2. STRUCTURA SITE-ULUI
2.2.1

2.2.2

Structura vizuală


Portalul este structurat pe două coloane.
Coloana din stânga este destinată
meniului principal de navigare, iar cea
din dreapta conţine informaţii de detaliu



Pe lângă navigare, site-ul permite
căutarea de informaţii după cuvinte cheie

Principalele componente structurale
a) Pagina de gardă (Homepage)


Acces spre principalele module: Punct
de informare, Declaraţii şi Formulare,
Servicii pentru IMM-uri



Elemente agregate precum: Comunicate
de presă, Evenimente, Ştiri



Linkuri utile, curs valutar



Modulul Punct de informare va fi disponibil inclusiv în limba engleză

b) Paginile de conţinut


Conţinutul este afişat în coloana din dreapta (cea mai lată)



În funcţie de natura paginii, conţinutul poate fi:
• Descriptiv – afişează conţinutul detaliat al unui material
Exemplu: conţinutul asociat al unei ştiri (text, imagine, ştiri relaţionate)
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2.2.3

•

Agregat – afişează o listă de materiale din care utilizatorul îşi va
alege unul pentru accesare directă
Exemplu: Lista materialelor dintr-o anumită secţiune a modulului
“Punct de informare”.

•

Interactiv – afişează formulare pe care utilizatorul le completează,
iar acestea se succed dinamic în funcţie de anumite date completate

Accesul la informaţie

Toate datele sunt publice, cu excepţia Serviciilor pentru IMM-uri, acestea necesitând o
autentificare prealabilă. În această situaţie:


Orice companie îşi poate crea unul sau mai mulţi utilizatori având fie rolul de
Administrator, fie cel de Reprezentant Fiscal



Primul utilizator care adaugă o companie va avea dreptul de a gestiona
relaţiile celorlalţi utilizatori în raport cu compania nou creată



Veridicitatea asocierii unui utilizator cu o companie va fi gestionată de
personalul OSS. Verificările se vor efectua doar în momentul existenţei unei
reclamaţii
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3. FUNCŢIONALITĂŢI DE OPERARE
3.1. HEADERUL SITE-ULUI

•

În partea stângă a header-ului este afişat logo-ul site-ului, care pe lângă rolul de
identitate grafică mai are şi un rol de navigare spre pagina de gardă (homepage-ul) a
site-ului. Astfel, indiferent în ce pagină ne-am afla, logo-ul va avea un link spre
pagina de gardă.

•

Sub logo este afişat filtrul de căutare în site, după anumite cuvinte cheie. Căutarea
presupune regăsirea acelor pagini dinamice din site care conţin secvenţa de cuvinte
cheie introdusă de către utilizator.
Căutarea nu este “case sensitive”.
Odată lansată căutarea, în zona centrală va fi afişat rezultatul căutării, împreună cu
un filtru de căutare avansată, în funcţie de următoarele câmpuri:
o Termeni de căutare – se preiau cuvintele cheie introduse iniţial
o Începând cu – Pană la – în funcţie de aceste date, vor fi afişate doar
documentele afişate în această perioadă.
o Categorie – Categoria din care se doresc afişate rezultatele
o Număr de rezultate pe pagină – numărul maxim de rezultate pe pagină
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•

În partea dreaptă/sus a header-ului se află selecţia limbii în care se va afişa site-ul.
Sunt disponibile informaţii în Română şi Engleză. Varianta engleză este disponibilă
doar pentru informaţii din modulul Punct de informare.
Tot în această zonă se află linkul spre Harta site-ului. Această pagină conţine linkuri
spre toate secţiunile site-ului

•

Pentru autentificarea sau înregistrarea utilizatorilor site-ului, în dreapta se află un loc
dedicat acestor operaţii:
o Autentificarea se face completând E-mailul şi Parola, apoi accesând linkul
Intră în cont
o Dacă nu aveţi încă un cont, vă puteţi realiza unul accesând Înregistrare

•

Banda de meniu din header conţine butoanele spre secţiuni speciale. De-a lungul
timpului aceste butoane se pot schimba în funcţie de evoluţia proiectului. Când unul
dintre aceste butoane va fi activ, acesta va fi colorat în roşu, fapt ce marchează
pagina în care ne aflăm. La deschiderea site-ului, butonul activ este ACASĂ.
o ACASĂ – marchează faptul că te afli în homepage
o DESPRE PROIECT - pagină dedicată descrierii proiectului
o OPINIA MEA – această pagină reprezintă interacţiunea dintre vizitatorul
site-ului şi autorităţile specifice acestui proiect. Toate mesajele trimise prin
acest canal ajung direct la autorităţile vizate.
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3.2. COLOANA DIN PARTEA STÂNGA A SITEULUI
În partea stângă se desfăşoară principalele trei module
ale site-ului. Fiecare dintre acestea sunt independente din
punct de vedere al tipologiei conţinutului.
Această coloană se păstrează pe tot parcursul site-ului.

3.2.1. Punct de informare
Reprezintă zona ce mai amplă, ca volum de informaţii,
aducând în prim-plan detalii despre principalele etape ale
unei afaceri: Iniţierea, Derularea, Închiderea, precum şi
alte informaţii actuale, relevante pentru mediul de afaceri
(ştiri, comunicate de presă, etc.).
Fiecare material este asignat unei structuri pe două
niveluri (Grupă  Categorie), aşa cum se observă în
imaginea alăturată.
Mai multe detalii în capitolul 3.3.2
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3.2.2. Declaraţii şi formulare
Conţine o colecţie de informaţii referitoare la completarea formularelor persoanelor fizice
sau juridice specifice principalelor autorităţi: ANAF, ONRC, CNAS, etc.
Modul de navigare este similar celui de la Punct de informare
Mai multe detalii in capitolul 3.3.2

3.2.3. Servicii pentru IMM-uri
Pe lângă informaţiile punctuale pe care orice vizitator le poate găsi în modulele Punct de
informare şi Declaraţii şi formulare, portalul oferă câteva aplicaţii dedicate exclusiv
IMM-urilor
Acest modul este accesibil doar în baza
unei autentificări prealabile.
Pentru utilizatorii deja înregistraţi
accesul se realizează în funcţie de
E-mail şi Parolă .
Cei care încă nu au un cont o pot face
apăsând Înregistrare şi completând formularul
de descriere
Mai multe detalii in capitolul 3.3.3

3.3. ZONA CENTRALĂ A SITE-ULUI
Dacă celelalte zone sunt dedicate navigării,
zona centrală înglobează informaţiile propriuzise ale site-ului. Întregul conţinut se desfăşoară
în această zonă. Iată ce se afişează aici, în
funcţie de conţinut:
3.3.1. PAGINA DE GARDA (HOMEPAGE)
Site-ul se deschide direct în pagina de gardă.
Aceasta reprezintă o sinteză a celor mai
importante elemente din site:
 Curs valutar – actualizat automat la zi
 3 casete – reprezentând cele 3 module descrise la 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3
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 Sinteza ultimelor ştiri
 Sinteza ultimelor comunicate de presă
 Sinteza ultimelor evenimente
 Lista de legături utile

3.3.2. Descrierea informaţiilor din modulele Punct de informare şi Declaraţii şi formulare
După accesarea unei categorii din coloana din stânga, în zona centrală vor fi afişate
materialele cuprinse în acea categorie.
Exemplu:

În exemplul de mai sus a fost accesată categoria Ştiri, iar în zona centrală a apărut o listă
cu toate ştirile, introduse în site. Aceste ştiri sunt afişate în format restrâns (autor – dacă
există, categorie, data publicării şi un scurt text introductiv). La click pe Continuare, în
aceeaşi zonă vor fi afişate informaţiile complete ale materialului (ale ştirii, în exemplul
acesta):
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Odată accesată pagina completă a unui material, se pot distinge – pe lângă textul propriu-zis ale
materialului – o zonă denumită Mai citiţi... în care sunt prezentate alte materiale din aceeaşi
categorie cu materialul curent.
Daca materialul text este voluminos, acesta poate fi extins pe mai multe pagini. Paginarea va fi
afişată în colţul dreapta/jos.
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3.3.3. Descrierea Serviciilor pentru IMM-uri
Aşa cum se menţiona la capitolul 3.2.3, acest modul este accesibil doar prin autentificare.
Serviciile disponibile în cadrul acestui modul sunt de asemenea prezentate în coloana
centrală, după cum urmează:
3.3.3.1. Administrarea
proprii

datelor

Fiecare utilizator al portalului are - pe lângă
informaţiile de autentificare – şi alte elemente
care îl identifică în relaţia cu site-ul. Toate
aceste date sunt exemplificate mai jos şi sunt
accesibile din modulul Servicii pentru IMMuri  Administrarea datelor proprii.
•

Un
utilizator
îşi
poate
gestiona/modifica doar datele proprii.

•

Câmpurile marcate cu
obligatorii. Unele dintre ele
mail) beneficiază de o
suplimentară referitoare la
acestora.

•

Pentru a putea valida datele proprii,
utilizatorul trebuie sa fie de acord cu
Termenii şi Condiţiile de utilizare

* sunt
(CNP, evalidare
formatul

3.3.3.2. Administrare IMM-uri reprezentate
Un utilizator autentificat are posibilitatea să-şi gestioneze lista de companii asociate contului
său de utilizator. În practică, un utilizator îşi poate crea una sau mai multe companii cu
scopul de a menţiona apartenenţa sa la aceste companii printr-unul dintre rolurile cheie pe
care poate să le aibă:
• Administrator
• Reprezentant fiscal
Câteva reguli de bază:
• Un utilizator poate modifica doar datele companiilor create de el
• Orice utilizator poate solicita asocierea sa cu una dinte companiile din sistem, chiar
şi cu cele care nu au fost create de el
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•
•

Aprobarea asocierii unui utilizator cu o companie se poate efectua doar de către
utilizatorul care a creat acea companie.
Dacă un utilizator sesizează date eronate la o anumită companie, acesta va trebui să
ia legătura cu administrator site-ului pentru a demara procedura de remediere a erorii

Iată un exemplu în acest sens:
Suntem autentificaţi cu utilizatorul Alex Popescu. Accesând Servicii pentru IMM-uri 
Administrarea IMM-urilor reprezentate obţinem în zona centrala lista tuturor companiilor
asociate acestui utilizator.
La momentul creării contului această listă este goală.

Adăugarea unei noi companii se face prin apăsarea butonului Adaugă companie. Acesta va
face trimitere spre pagina de editare a datelor noii companii (vezi mai jos). Tot în această
pagină se va ajunge şi în momentul în care se va da click pe numele uneia dintre companiile
deja asociate utilizatorului curent.
Formularul de mai jos conţine două zone distincte:
• În prima zonă sunt evidenţiate datele de identificare ale companiei curente, dintre
care o parte sunt obligatorii (cele marcate cu *)
• Imediat sub această zonă apar persoanele care fac parte din această companie,
menţionându-se în dreptul fiecăruia rolul pe care acestea îl au.
Daca utilizatorul curent este acelaşi care a adăugat compania în sistem, atunci în partea
dreapta a fiecărui utilizator apar opţiunile de editare şi ştergere a acelui utilizator.
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Adăugarea de noi reprezentanţi se face prin accesarea
legăturii Adaugă reprezentant.
Pe ecran va apărea o fereastră de editare a principalelor
elemente de contact, precum şi rolul pe care
utilizatorul curent îl are în cadrul acestei companii.
În cazul în care utilizatorul curent a primit o solicitare
de asociere a unui alt utilizator la această companie,
atunci în dreptul opţiunii Cont OSS va apărea numele
celui care a efectuat această solicitare.

3.3.3.3. Depunerea electronică a declaraţiilor
În această secţiune utilizatorul autentificat al portalului are posibilitatea de a-şi gestiona lista
de declaraţii electronice, incluse în interiorul portalului. Aceste declaraţii se adresează
persoanelor fizice şi privesc CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi CNPAS –
Casa Naţională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
Fluxul de lucru este următorul:
•
•

Utilizatorul curent accesează linkul: Declarare contribuţii sociale Persoane Fizice
Va apărea lista de contribuţii sociale existentă în portal, dintre care utilizatorul va
accesa una

•

În pasul următor utilizatorul va
trebui să aleagă pentru ce companie
(din lista companiilor asociate) va
completa acel formular. Totodată are
opţiunea de a alege un formular gol
sau o copie a unuia existent. Să nu
uităm că unul dintre rolurile acestui
serviciu de declaraţii depuse în portal este acela de a permite crearea de noi
declaraţii pornind de la cele deja existente. În acest fel, modificările aduse unei
declaraţii devin minore.

•

Se va deschide o pagină cu un formular pe care utilizatorul îl va completa cu datele
sale
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•

In final, acest formular va fi salvat în cadrul portalului, existând totodată opţiunea de
a salva în format PDF sau de a tipări la imprimantă.

•

Accesarea formularelor de declaraţii salvate se face din Servicii pentru IMM-uri 
Declaraţii depuse în portal

•

Pentru o gestionare mai riguroasă, lista de declaraţii depuse în portal cuprinde şi un
marcaj numit Depus
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3.4. FOOTER-UL SITE-ULUI
Fiecare pagina este însoţită în partea de jos (în footer) de un ansamblu de elemente de
identitate. Acesta conţine pe lângă logourile autorităţilor susţinătoare ale proiectului, si
condiţiile legale şi de utilizare ale portalului.
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