
PREZENTARE APLICATIE

ProjectManagement – OUG35

1. Fereastra de logare
La pornirea aplicatiei se va deschide pe ecran Fereastra de Logare (Fig.1.1)

Fig. 1.1.
Din lista aparuta trebuie sa va alegeti numele si apoi introduceti parola in campul „Parola:”.

Dupa apasarea butonului LOGARE, se va deschide o noua fereastra cu diferite optiuni, in

functie de nivelul de utilizator alocat dvs. (0 – nivelul Administrator, 1 – nivelul Sef de departament

si nivelul 2 – Operator). 

Mai jos sunt prezentate toate cele 3 tipuri de ferestre principale in functie de nivelul utilizatorului

(angajatului).

2. Fereastra Adminitratorului (Fig. 2.1)
Administratorul are urmatoarele operatiuni posibile:

− Situatie angajati (utilizatori):  vede toti utilizatorii existenti, adauga noi utilizatori si sterge

utilizatori din baza de date

− Situatie departamente:  vede toate departamentele existente/introduse in  baza de date si

poate adauga departamente noi

− Situatie  proiecte:  vede  toate  proiectele  adaugate  in  baza  de  date  si  poate  adauga  noi

proiecte

− Situatie procese: vede toate procesele adaugate in baza de date, pentru toate departamentele

si poate adauga procese noi

− Situatie imobile:  vede toate imobilele  adaugate in  baza de date pentru fiecare proiect si

sector, poate adauga sau modifica situatii imobile

− Situatie norme: vede toate normele introduse in baza de date, poate adauga noi norme (doar

pentru procesele la care nu s-a adaugat inca norma) si poate modifica normele deja existente

in baza de date

− Situatie  responsabili  proiecte:  vede toti responsabilii  de proiect  (sefii  de  departament)

pentru fiecare proiect si fiecare departament

− SCHIMBARE PAROLA: aici utilizatorul isi poate schimba parola de logare



Fig. 2.1

3. Fereastra Sefului de departament (Fig. 3.1)
Seful de departament are urmatoarele operatiuni posibile:

− Situatie angajati (utilizatori):  vede toti utilizatorii existenti, adauga noi utilizatori si sterge

utilizatori din baza de date

− Situatie angajati (utilizatori):  vede toti utilizatorii existenti, adauga noi utilizatori si sterge

utilizatori din baza de date

− Situatie  proiecte:  vede  toate  proiectele  adaugate  in  baza  de  date  si  poate  adauga  noi

proiecte

− Situatie procese: vede toate procesele adaugate in baza de date doar pentru departamentul

lui si poate adauga procese noi

− Situatie imobile: vede toate imobilele  adaugate in baza de date pentru fiecare proiect si

sector, poate adauga sau modifica situatii imobile

− Situatie norme: vede toate normele introduse in baza de date, poate adauga noi norme (doar

pentru procesele la care nu s-a adaugat inca norma) si poate modifica normele deja existente

in baza de date, DOAR PENTRU DEPARTAMENTUL LUI

− Alocari Operatori pe Procese:  vede alocarile  deja existente,  poate aloca operatori -  pe

proces - pe proiect, doar pentru operatorii si procesele care apartin departamentului lui, si

proiectele pentru care a fost setat ca si RESPONSABIL. De asemenea poate vedea alocarile

la celelalte departamente, dar nu le poate modifica.

− Validare  Situatie  Zilnica  Operator:  situatia  activitatilor  zilnice  introduse  de  operatori

trebuie validata de seful de proiect. Seful de proiect trebuie sa confirme cantitatea introdusa

de operator ca si lucrata in respectiva zi.

− SCHIMBARE PAROLA: aici utilizatorul isi poate schimba parola de logare



Fig. 3.1

4. Fereastra Operatorului (Fig. 4.1)
− Procese alocate: operatorul poate vedea ce procese – pe proiect i-au fost alocate

− SITUATIE  ZILNICA: aici  operatorul  trebuie  sa  intre  la  sfarsitul  zilei  si  sa  introduca

numarul de imobile realizate in ziua respectiva, in functie de alocarile avute

− Norme: operatorul poate vedea normele existente, dar nu poate face modificari. 

− SCHIMBARE PAROLA: aici utilizatorul isi poate schimba parola de logare

Fig. 4.1



SITUATIE ANGAJATI (UTILIZATORI)

Pentru  ADAUGARE  angajat/utilizator nou se introduce numele  si prenumele,  parola,  se

alege nivelul, se alege departamentul si se apasa butonul ADAUGATI.

Pentru  STERGERE  angajat/utilizator,  se  alege  numele  din  lista  si  se  apasa  butonul

STERGETI.



SITUATIE DEPARTAMENTE

Pentru  ADAUGARE departament  nou se  introduce denumirea noului departament  si se

apasa butonul ADAUGATI.

SITUATIE PROIECTE

Pentru ADAUGAREA UNUI PROIECT NOU se introduce codul de proiect, denumirea

UAT-ului, Judetul, Data semnarii contractului (in format AAAA-LL-ZZ), data finala (in format

AAAA-LL-ZZ),  si  data respectiva  fiecarei  etape/termen din  contract:  termen  1  (in  format



AAAA-LL-ZZ), termen 2 (in format AAAA-LL-ZZ), termen 3 (in format AAAA-LL-ZZ), termen

4 (in format AAAA-LL-ZZ), si apoi se apasa butonul ADAUGATI.

SITUATIE PROCESE

Pentru  ADAUGAREA  DE  PROCESE  NOI,  se  introduce  denumirea procesului,

departamentul de care apartine acel proces, se alege termenul legal (etapa) de care aparatine si se

apasa butonul ADAUGATI.

SITUATIE RESPONSABILI PROIECTE

Pentru  ADAUGAREA unui  responsabil de proiect, se  alege  proiectul din  lista  afisata,

persoana care  va  fi  responsabila  (lista  va  contine  doar  sefii  de  proiecte)  si  se  apasa  butonul

ADAUGATI RESPONSABIL. 



FEREASTRA SCHIMBARE PAROLA

Pentru  SCHIMBAREA PAROLEI  DE  LOGARE  introduceti  noua  parola  in  cele  2

campuri  –  Introduceti  noua  parola  –  si  –  Reintroduceti  noua  parola  –  apoi  apasati  butonul

SCHIMBATI PAROLA.

FEREASTRA SITUATIE ZILNICA (PT. OPERATORI)

Aceasta fereastra (numai pentru operatori) are 2 sectiuni:

1-  Sectiunea  ACTIVITATE  ZILNICA CU NORMA –  operatorul  trebuie  sa  introduca  zilnic

activitatea cu norma. Daca lucreaza la  un proces care are norma zilnica,  operatorul va intra la

finalul zilei,  va alege procesul,  va introduce cantitatea lucrata in ziua respectiva si va apasa

butonul ADAUGATI ACTIVITATEA

2 – Sectiunea  ACTIVITATE FARA NORMA – se foloseste pentru  activitati legate de procese

care nu au norma zilnica. Operatorul va trebui sa introduca aceasta activitate  numai in momentul



cand a terminat procesul alocat.

Procedura este: se alege procesul din lista, se introduce data (numai daca este diferita de

data la care operatorul introduce aceasta activitate) si apasa butonul ADAUGATI ACTIVITATEA.



SITUATIE IMOBILE

Pentru  ADAUGARE situatie imobile noua se alege proiectul din lista „Alegeti proiectul”,  se introduce  NUMARUL SECTORULUI, se

introduce intravilanul estimat (cel din contract) si extravilanul estimat (cel din contract) si apoi se apasa butonul ADAUGATI IMOBILE.

VALORILE PENTRU LIVRAREA 1 SI 2 SE COMPLETEAZA AUTOMAT CA FIIND ACELEASI CU CELE DIN CONTRACT.

Pentru modificarea numarului de imobile deja existente in baza de date se alege proiectul, se alege sectorul si se apasa butonul OK. Dupa

apasarea butonului OK toate campurile Intravilan estimat, Extravilan estimat, Intravilan livrare 1, Extravilan livrare 1, Intravilan livrare 2 si

Extravilan livrare 2 vor fi  completate automat cu valorile  existente in  baza de date.  MODIFICATI valorile  care le  doriti si apasati butonul

MODIFICATI VALORILE.



NORME

Pentru  ADAUGARE NORMA NOUA se alege procesul din lista „Alegeti procesul”,  se introduc valorile  pentru  Norma/zi intravilan si

Norma/zi extravilan si se apasa butonul ADAUGATI NORMA.

Pentru SCHIMBAREA NORMEI se alege norma din lista si se introduc noile valori  pentru Intravilan si Extravilan, apoi se apasa butonul

SCHIMBATI NORMA.



ALOCARI PROCESE OPERATORI

In zona  „ALOCARI EXISTENTE”  seful de departament poate vedea  toate alocarile deja facute operatorilor din departamentul sau.  De

asemenea, in coltul din dreapta jos al ferestrei, sefii de departament pot vedea alocarile operatorilor pe celelalte departamente.

Pentru a aloca un proces unui operator, in zona ALOCARE PROCESE-PROIECT PT. OPERATORI, trebuie ales  operatorul din lista,

procesul, proiectul si sectorul pe respectivul proiect, tipul imobilului (intravilan sau extravilan). Pentru data planificata, in momentul cand se alege

procesul, daca acesta are norma alocata data planificata se calculeaza automat. Daca procesul respectiv nu are norma (este zero), campul „Data

planificata (AAAA-LL-ZZ)” devine editabil si seful de departament trebuie sa introduca manual data planificata pentru terminarea respectivului

proces.

Se apasa butonul ALOCATI OPERATORUL pentru finalizarea procesului de alocare.



VALIDARE SITUATIE ZILNICA OPERATORI

Pentru a valida activitatea unui operator, in tabelul „ACTIVITATI CARE NECESITA VALIDARE”, seful de departament trebuie sa bifeze

casuta din coloana „Validare” si apoi sa apese butonul SALVATI VALIDARILE.


