Completarea online
a cererii pentru eliberarea dovezii de
înregistrare a proiectelor PAC/PAD
Completarea online a cererii pentru eliberarea dovezii de înregistrare a proiectelor
PAC/PAD constă în trei paşi:
1. Autentificarea, adică identificarea dumneavoastră în vederea folosirii site-ului,
2. Completarea formularului online, în urma căreia veŃi putea descărca un fişier pdf
care conŃine cererea şi dovada,
3. Tipărirea fişierului sus menŃionat, semnarea şi ştampilarea cererii şi venirea la
sediul Filialei pentru ştampilarea dovezii.

1. ObŃinerea parolei şi autentificarea
Pentru identificarea dumneavoastră în vederea folosirii site-ului veŃi folosi numărul din
Tabloul Teritorial Bucureşti şi o parolă.
Parola este o informaŃie confidenŃială; dezvăluirea ei către altă persoană se face pe
proprie răspundere.

1.1. ObŃinerea parolei
Pentru obŃinerea unei parole veniŃi cu cartea de identitate la sediul Filialei Bucureşti din
strada Academiei nr. 18-20.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care aŃi pierdut sau aŃi uitat parola.
Pentru eliberarea parolei trebuie să veniŃi personal.

1.2. Autentificarea
Pentru a putea completa cerea online trebuie întâi să vă autentificaŃi.
Autentificarea se face vizitând adresa http://dovezi.oar-bucuresti.ro şi completând
formularul din această pagină.

2. Completarea cererii şi tipărirea cererii şi dovezii
După autentificare, puteŃi accesa formularul de completare a cererii apăsând pe link-ul
intitulat "AdăugaŃi o cerere".
CompletaŃi formularul înfăŃişat (intitulat Cerere eliberare dovadă) şi apăsaŃi butonul
Trimite, aflat în josul paginii.
Rubricile formularului trebuie completate în totalitate, iar ceea ce veŃi completa va apărea
întocmai în fişierul pdf rezultat.
După completarea şi trimiterea formularului veŃi avea acces la un fişier pdf. Fişierul
conŃine o pagină cu cererea şi una cu dovada, ambele completate. TipăriŃi acest fişier,
semnaŃi şi ştampilaŃi cererea şi veniŃi cu ambele la sediul Filialei pentru ştampilarea
dovezii.
După completarea operaŃiilor puteŃi să vă deautentificaŃi apăsând pe link-ul intitulat
"Deautentificare". Aceasta asigură că o persoană care are acces la computerul
dumneavoastră nu poate accesa informaŃiile pe care le-aŃi completat online.

3. Alte operaŃii
•
•

PuteŃi modifica o cerere cât timp pentru ea nu a fost încă eliberată dovada.
PuteŃi vizualiza şi tipări toate cererile şi dovezile pe care le-aŃi trimis online.
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