
 

Anexă 
 

Diagrame de proces (fluxuri „to be”) 

Proiect:  

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

Axa Prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente 

Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în 
administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul 
de afaceri, în concordanță cu SCAP.  

Titlul proiectului: ,,Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare”  

COD: SIPOCA 20 

Beneficiar: AGENȚIA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI (ADR) 

Partener: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI (S.G.G.) 
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Page-1 1 Fluxul TO-BE aplicabil EV1_ EV2_ EV3_ EV6_ EV7

So
lic

ita
nt

Start

Autentificare în portalul
unic

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit  *

PCUe PCUe

Completare şi încarcare documente
aferente semnate cu semnătură

digitală

Portal ONRC

O
N

RC
/ O

RC
T

Primire
formulare si

documentatie
aferenta

Înregistrare

Baza de date
ONRC

Solutionare
Stop

Baza de date
SGG/

Prefectură
Baza de

date
ONRC

Interconectare **

Registrul
ANAF

Baza de date
DEPABD

Primire
notificare

(inclusiv nota
de calcul) pt
inregistrare

documente în
portal ONRC

Primire
notificare

privind
solutionarea

cererii In
portal ONRC

Autentificare în portalul
ONRC

Tip
autentificare

Portal ONRC

Alte baze de
date ale

autorităților
competente

Baza de date
ANCPI

Baza de date
Autoritate

similară
ONRC în

străinătate

Baza de date
BNR

Baza de date
MEN

Baza de date
MMJSBaza de date

MO

BRIS

Baza de date
Autoritate

similară
DEPABD în
străinătate

Notă: *Detaliile cu privire la prelucrarile datelor cu caracter personal în relația PCUe-ONRC  se vor stabili în proiectul viitor al MCSI Single Sign On
           ** Detaliile mecanismului și a interactiunii necesare interoperabilității vor fi stabilite în cadrul proiectului viitor al MCSI privind dezvoltarea PCUe (hub-ul de interoperabilitate)

Baza de date
UNPIR
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EV 1, EV 2, EV 3, EV 6, EV 7 - Diagramă de proces privind activitățile din cadrul ONRC în vederea înscrierii / modificării / vânzării / cumpărării / lichidării / falimentului unei afaceri



Page-1 1 EV4. Obtinere de surse de finantare in cadrul MADR APIA DAJ

So
lic

ita
nt

M
.A

.D
.R

. /
 A

.P
.I.

A.
  /

 D
.A

.J.

EV4. Obținere de surse de finanțare in cadrul M.A.D.R. / A.P.I.A. /  D.A.J.

Verificarea informațiilor din
solicitarePrimire

solicitări si
documentaţie

aferentă

Procesare solicitare Stop

Start

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

Site instituție

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Completare formular de
depunere a solicitării de

informații în vederea
acordării sprijinului financiar

Al
te

 In
st

itu
tii

Baza de date

Interogare baza de date
pentru extragerea

informației necesare
de la alte instituții

Primire
informare cu

privire la
înregistrarea

solicitării

Primire
informare cu

privire la
procesarea
solicitării
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EV 4 - Diagramă de proces privind obținerea de surse de finanțare în cadrul MADR / APIA / DAJ



Page-1 1 EV4. Obtinere de surse de finantare in cadrul AFIR

So
lic

ita
nt

A.
F.

I .R
.

Verificarea informațiilor din
solicitarePrimire

solicitări si
documentaţie

aferentă

Procesare solicitare Stop

Start

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

Site instituție

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Completare formular de
depunere a solicitării de

finanțare în vederea acordării
sprijinului financiar

Al
te

 In
st

itu
tii

Baza de date

Interogare baza de date
pentru extragerea

informației necesare
de la alte instituții

Primire
informare cu

privire la
înregistrarea

solicitării

Primire
informare cu

privire la
procesarea
solicitării

Autentificare in portalul
A.F.I.R.
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EV 4 - Diagramă de proces privind obținerea de surse de finanțare în cadrul AFIR 



Page-1 1 EV4. Obtinere de surse de finantare in cadrul POPAM

So
lic

ita
nt

PO
PA

M

Stop

Start

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

ampeste.ro

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Redirecționare solicitant

MySMIS

1315

EV 4 - Diagramă de proces privind obținerea de surse de finanțare în cadrul POPAM



Be
ne

fic
ia

r

Publicare Ghid şi anunţ
de deschidere a sesiunii

de finanţare

Ad
m

in
ist

ra
ția

 F
on

du
lu

i p
en

tr
u 

M
ed

iu

Site AFM

Primire Dosar Înregistrare dosar

Registru
AFM

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

Sistem
informatic AFM

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit Depunere dosar de finanţareInformare cu

privire la
publicarea

ghidului

Analiză dosar
Publicare listă cu

Dosarele respinse

Transfer către portal
AFM

Verificare informații
dosar cu informații

furnizate de alte
instituții

Institutie 1 Institutie 1 Institutie 1 Institutie 1

Sistem
informatic

AFM

Site AFM

Page-1 1 EV4. Obtinere de surse de finantare_flux general

Informare
solicitant

Depunere contestaţie

Sistem
informatic AFM

Primire
Contestaţie

Solutionare contestaţie

Publicare listă cu
Dosarele aprobate şi cu

cele respinse

Site AFM

Încheiere contract de
finanţare

Start

Stop

Informare
solicitant
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EV 4 - Diagramă de proces privind obținerea de surse de finanțare în cadrul  AFM (flux general)



Be
ne

fic
ia

r

Publicare DispoziţIe de
deschidere a sesiunii de

depunere a dosarelor de
acceptare

Ad
m

in
ist

ra
ția

 F
on

du
lu

i p
en

tr
u 

M
ed

iu

Site AFM

Pr
od

uc
ăt

or
 v

al
id

at

Primire Dosar Înregistrare dosar

Registru
AFM

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

Sistem
informatic AFM

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit Depunere dosar de acceptare

Analiză dosar Publicare listă cu
persoanele juridice

acceptate

Obţinere notă Înscriere
de la producătorul

validat

Transfer către portal
AFM

Verificare informații
dosar cu informații

furnizate de alte
instituții

Institutie 1 Institutie 1 Institutie 1 Institutie 1

Sistem
informatic

AFM

Site AFM

Page-1 1 EV4. Obtinere de surse de finantare_AFM_Rabla - Rabla Plus

Informare
solicitant

Stop

Start

Informare cu
privire la

publicarea
Dispozitiei

19

EV 4 - Diagramă de proces privind obținerea de surse de finanțare în cadrul  AFM (RABLA / RABLA plus) 



Page-1 1 EV4. Obtinere de surse de finantare_Ministerul Finantelor Publice_To_Be

So
lic

ita
nt

Start

M
in

ist
er

ul
 F

in
an

ţe
lo

r P
ub

lic
e

Primire cerere
şi

documentație
anexată

Verificare existență și conformitate a
Cererii de acord pentru finanțare și a

documentației anexate acesteia din
punct de vedere al îndeplinirii

condițiilor și criteriilor de
eligibilitate.

Acordare
finanțare?

Transmitere acord de finanţare

Solicitare de informații și/sau
documente pentru completarea

cererii de acord pentru finanțare

Transmitere scrisoare de
respingere a cererii de accord

pentru finanțare

Primire
notificare de
respingere a

cererii
(notificare

online)

Primire
solicitare de
informații
(online)

Primire acord
pentru

finanţare
(notificare

online) Transmitere date şi informaţii
privind demararea investiţiei şi

copie legalizată, a unui/unei
(primului) contract sau comandă

fermă de executare a lucrărilor de
construcţii sau achiziţie echipamente.

Primire
informaţii

Derulare
procedură de

verificare

Sunt îndeplinite
condiţiile de
eligibilitate?

Stop

Da

Derulare procedură de
recuperare sume

necuveniteNu

Stop

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

www.mfinante.
ro

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Solicitare/completare
formular tip cerere pentru

Eveniment

www.mfinante.
ro

Depunere formular tip cerere
pentru Eveniment

Al
te

 In
st

itu
ții

ANAF
ONRC

Baza de date

Interogare baza de date
pentru extragerea

informatiei necesare
de la alte instituții
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EV 4 - Diagramă de proces privind obținerea de surse de finanțare de tipul „Ajutor de stat” gestionate de MFP



Page-1 1 EV5. Obtinere de garantii pentru intreprinderi_FINAL1

So
lic

ita
nt

Ba
nc
ă

FN
GC

IM
M

Autentificare în portalul
unic

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

PCUe PCUe

Alege atragerea unui tip
de finanțare garantate de

FNGCIMM

În cadrul portalului PCUe
accesare site bancă,  procedura

având loc conform regulilor
bancii

Start

Recomandare cu privire
la cel mai potrivit tip de

finanțare  pentru compania
solicitantului Depunere Solicitare de garantare și

documentație aferentă

Primire
Solicitare de
garantare şi

documentaţie
aferentă

Start

PCUe PCUe

Portal RECOM/
BPI

Portal Banca

Consultare
statusStop

Solicitare creditare si
depunere documentatie de

creditare

Primire
solicitare

Dispune beneficiarul
de garanții
suficiente?

Da

Informare
solicitant

Nu

Primire
recomandare

23

EV 5 - Diagramă de proces privind obținerea de garanții pentru întreprinderi  1/2



Page-1 2 EV5. Obtinere de garantii pentru intreprinderi_FINAL1

Primire
solicitare

Semnare contract de
finanţare, contract de
fidejusiune şi ipotecă

mobiliară şi/sau imobiliară

Primire
documente

semnate

Oferire spre utilizare a
sumei finanţată

Primire sursă
de finanţare

Stop

Ataşare in aplicaţie Solicitare
de garantare şi documentație

aferentă

web-plafoane

Efectuare analiză eligibilitate
pe baza datelor înscrise de

finanţatori

Determinare categorie de risc
de garantare şi nivel comision
în baza formularului de rating

Decizie privind
acordarea garanției
financiare solicitate

web-plafoane

Primire decizie
Solicitare prezenţă la bancă în vederea

semnării contractului de finanţare,
contractului de fidejusiune şi ipotecă

mobiliară şi/sau imobiliară

Stop

Baza de date
CRC/CIP (BNR)

Baza de date
ANAF

Alte baze de
date

Portal Banca

Acceptare solicitare
garantare

Nu

Informare
solicitant cu

privire la
statusul cererii

sale StopConsultare
status

Consultare

Da
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EV 5 - Diagramă de proces privind obținerea de garanții pentru întreprinderi 2/2 



Page-1 1 Transfer de proprietate_Achizitie_TO-BE_18042019

N
ot

ar
ia

t
Ce

t ă
ţe

an
 (C

um
pă

ră
to

r)

Start

Semnare contract de
vânzare-cumpărare

O
fic

iu
l d

e 
Ca

da
st

ru
 și

 P
ub

lic
ita

te
Im

ob
ili

ar
ă 

(O
CP

I)

Primire
contract

semnat de
vânzător și
cumpărător

Autentificare contract de
vânzare-cumpărare

Transmitere cerere de intabulare și
contract de vânzare-cumpărare (sub

semnătură electronică) la OCPI

Portal OCPI

Primire
contract de

vânzare-
cumpărare și
documentație

aferentă

Înregistrare contract de
vânzare-cumpărare la

registrul de cartea funciară

Portal OCPI

Primire extras
de carte
funciară

Înregistrare pentru plata taxelor
– taxe locale

Stop

Primire extras
de carte
funciară

Stop

Verificare documentație
primită in format electronic

Bază de date
ANAF

Bază de date
DEPABD
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EV 8 - Diagramă de proces privind transferul de proprietate / EV 15 - cumpărarea, închirierea unui spațiu de locuit



C
et

at
ea

n
PC

U
e

D
RP

VC
IV

/ S
PR

PC
IV

M
AI

 –
 H

UB
 s

er
vi

ci
i

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Cerere obtinere
permis conducere

(PC)

Transmitere cerere
obtinere PC

Receptioneaza
cerere obtinere PC

Info stadiu cerere

Acceseaza BD info
identitate

Info stadiu cerere

Pl
at

fo
rm

a 
m

ed
ic

al
a/

 A
cc

es
 m

ed
ic

i
de

 fa
m

ili
e

A
RR

Confirma
plata online si detalii

tranzactie

BD

Acceseaza BD info
aptitudine condus

Consulta BD

Stop

Info stadiu cerere

Info stadiu cerere

Info stadiu cerere Confirmare plata Programare online
prezentare la ghiseu Prezentare ghiseu Ridicarea PC plastic

Confirmare plata
online si detalii

tranzactie

Confirmare
programare online la

ghiseu

Preluare imagine
faciala

Stop

Eliberare PC la ghiseu

Expediere PC prin
posta

Info actualizare BD

D
ire

ct
ia

 C
az

ie
r J

ur
id

ic
G

hi
se

ul
.ro

 s
au

 P
ro

ce
sa

to
ri 

de
 p

la
ti

ce
rt

fic
ar

i

Acceseaza Registrul
National al
Cursantilor

Acceseaza Registru
(cazier juridic)

Info stadiu cerere Info stadiu cerere

Info stadiu cerere

Consulta BD

Consulta BD

Efectueaza plata

Receptioneaza
plata online

contravaloare PC

Confirma
plata online si detalii

tranzactie

Confirma
plata online si detalii

tranzactie
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EV 9 - Diagramă de proces privind obținerea permisului de conducere 



EV9 – Permis conducere_ p reschi mbare 1 EV9 û  Permis conducere_ pr eschimbar e_v4

C
et

at
ea

n
PC

Ue
D

RP
VC

IV
/ S

PC
LE

P
M

A
I –

 H
UB

 s
er

vi
ci

i

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Cerere
preschimbare Permis

conducere (PC)

Transmitere cerere
preschimbare PC

Receptioneaza
cerere preschimbare

PC

Info actualizare
stadiu cerere

Acceseaza info
identitate solicitant

Receptionare
plata online

contravaloare PC

Info stadiu cerere

Pl
at

fo
rm

a 
m

ed
ic

al
a/

 A
cc

es
 m

ed
ic

i
G

hi
se

ul
.ro

Confirmare plata si
detalii tranzactie

BD

Acceseaza BD info
aptitudine condus

BD

Stop

Info stadiu cerere

Info actualizare
stadiu cerere

Plata online
contravaloare PC

Confirmare plata
online

Programare online la
ghiseu Prezentare ghiseu Ridicare PC la ghiseu

Info plata online si
detalii tranzactie

Info plata online si
detalii tranzactie

Confirmare plata
online

Confirmare
programare online la

ghiseu

Preluare imagini si
alte proceduri

Stop

Eliberare PC la ghiseu

Expediere PC prin
posta

Info actualizare BD
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Page-1 1 EV10B.Incheierea de contracte (Emitere extrase IM_ITM)

So
lic

ita
nt

 (p
er

so
an

ă 
fiz

ică
 sa

u 
an

ga
ja

to
r)

In
sp

ec
ția

 M
un

ci
i/I

TM

Start

Autentificare în
PCUe/Hub de servicii

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

PCUe/ Hub de
servicii MMJS

PCUe/ Hub de
servicii MMJS

Solicitare vizând
necesitatea obținerii de

extrase

PCUe/ Hub de
servicii MMJS

Primire
notificare cu

privire la
solicitare

Emiterea extrase pentru
solicitant

REGES online

Transmitere
confirmare

înregistrare solicitare

Informare
solicitant
demarare
eveniment

Stop

Primirea și vizualizarea
extraselor

PCUe/ Hub de
servicii MMJS

Stop
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Page-1 1 EV10B.Incheierea de contracte (Inregistrare IM_ITM)

An
ga

ja
to

r
In

sp
ec
ția

 M
un

ci
i

Primire
notificare cu

privire la
înregistrarea
elementelor

din contractele
individuale de

muncă

Autentificare în
PCUe/Hub de servicii

MMJS

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

PCUe/Hub de
servicii MMJS

PCUe/Hub de
servicii MMJS

REGES online

Introducere  elemente din contractele
individuale de muncă

Înregistrarea elementelor din
contractele individuale de muncă în

Registrul General de Evidență a
Salariaților REGES

REGES online

Stop

Transfer catre REGES
online

IT
M

Pe
rs

oa
nă

 d
es

em
na

tă

Start

Autentificare în
PCUe/Hub de servicii

MMJS

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

PCUe/Hub de
servicii MMJS

PCUe/Hub de
servicii MMJS

Completare solicitare
pentru eliberarea

numelui de utilizator
si a parolei în REGES

Verificare informații
cu informații

furnizate de către
alte instituții

RNEP Registrul
comerțului

Transmitere
notificare înregistare

cerere

Primire
notificare

Primire
notificare

Primire
notificare
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Page-1 1 EV11_Votare_to be_v3

C
et
ăț

ea
n

A
ut

or
ita

te
a 

El
ec

to
ra

lă
Pe

rm
an

en
tă

B
iro

ul
 E

le
ct

or
al

Autentificare în
aplicație votare

SI

Selectare
procedură

exercitare drept de
vot

SI

Verificare votant

Votantul există?

Stop
Nu

Verificare drept de
votDa

Registrul
ElectoralRegistrul

Electoral

Votantul are drept
de vot?

Transmitere listă
de candidați către

votantDa

SI

Stop
Nu

Primire listă
de candidați

Înregistrare pentru
exercitarea

dreptului de vot

SI

Alegere candidat

SI

Da

Primire
notificare

privind
exercitarea
dreptului de

vot

Votantul a mai
votat electronic?

Anulare voturi
anterioare

SI

Îndepărtare
semnătură digitală

Da

Nu

SI

Centralizare votanți
ce și-au exercitat

dreptul de vot

Bază de date
votanți

Transmitere vot
către Biroul

electoral
SI
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Criptare vot cu
cheia publică a

BEC

SI

Semnare digital vot

SI

Transmitere vot
către Biroul

Electoral pentru
Votul Electronic

SI

Repetare vot?
Stop

Nu

Decriptare voturi

Numărare și
centralizare voturi

pentru fiecare
candidat

Bază de date
voturi

Stop

Stop
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Page-1 1 EV12.1.Asigurarea viitorului personal (ANOFM_AJOFM)

AN
O

FM
Ce

tă
ţe

an

Start

AJ
O

FM

Registru de evidență a PCLM,
beneficiare de servicii de
consiliere profesională

Stop

Autentificare în
PCUe / Hub de
servicii MMJS

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

 PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

 PCUe / Hub de
servicii MMJS

Primire
notificare cu

privire la
solicitare

Transmitere
notificare cu privire

la rezultatul
verificării

Primire
notificare cu

privire la
rezultatele
verificării

Pentru ce tip de
servicii este

solicitantul eligibil?

Servicii de informare profesională

Servicii de consiliere profesională

Informare
solicitant
demarare
eveniment

Solicitare pentru înregistrarea în
vederea acordării serviciilor de

informare și consiliere profesională

Furnizarea serviciilor
de consiliere
profesională

Înscrierea persoanei
într-un registru

special

Transmitere
confirmare

înregistrare solicitare

Verificare solicitant și
încadrare în funcție de

eligibilitate în categoriile
de servicii de informare

și consiliere

Încadrare ca PCLM

Furnizare servicii de
informare

profesională
Stop

Primire servicii
de informare
profesională

Solicitare Înregistrare ca
Persoană în Căutarea unui
Loc de Muncă (PCLM) (EV

17) Stop

Primire
Informare cu

privire la
organizarea
serviciilor de

consiliere
profesională

Transmitere
notificare cu privire

la necesitatea
înregistrării ca PCLM

Stop
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Page-1 1 EV12.2.1.Asigurarea viitorului personal (Invatamant primar MEN)

Ce
tă
ţe

an

Start

U
ni

ta
te

 d
e 

În
vă
ţă

m
ân

t

Autentificare în
Portal unic / PCUe

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

Portal unic /
PCUe

Portal unic /
PCUe

Primire
notificare cu

privire la
solicitare

Transmitere confirmare
înregistrare solicitare

Informare
solicitant
demarare
eveniment

Verificare solicitare
cu informații

furnizate de alte
instituții

Transmitere
notificare cu privire

la rezultatul
verificării

Primire
notificare cu

privire la
rezultatele
verificării

Datele sunt
corecte?

Da

Vizualizare condiții
eligibilitate

Portal unic /
PCUe

Vizualizare și selecție
unități de învățânt ce

organizează Programul “A
doua șansă” pentru
învățământul primar

Solicitare înregistrare în vederea
înscrierii la Programul “A doua șansă”

pentru învățământul primar

Portal unic /
PCUe

Portal unic /
PCUe

M
ed

ic
 d

e 
fa

m
ili

e

Primire
notificare cu

privire la
consultul
medical

PIAS

Stop

Programare la un
consult medical la

medicul de familie (EV
22)

Efectuare consult medical

Actualizare status din care să rezulte că
persoana este eligibilă în vederea înscrierii la

Programul “A doua șansă” pentru
învățământul primar (fișa medicală)

RMU extins RNEP

Nu (se transmit informațiile solicitate)

Persoana solicită
înscrierea în

Programul “A doua
șansă” pentru

învățământul primar
la nivelul I?

Nu

PCU MEN

Da

REGES

Primire
notificare cu

privire la
status din
punct de
vedere
medical

Constituirea unei
comisii de înscriere

PCU MEN

Stop

Primire decizie
de înscriere în
programul ”A
doua șansă” 

Primire decizie
de înscriere în
programul ”A
doua șansă” 

Susținere interviu de
evaluare inițială și a

probelor de evaluare
a competențelor

 Înscrierea
candidatului admis în

programul ”A doua
șansă” 

 Înscrierea
candidatului admis în

programul ”A doua
șansă” 

Înregistrarea
rezultatelor evaluării

în registrul matricol
pentru programul „A

doua şansă”

Constituirea unei
comisii de evaluare

pentru analiza
candidaților înscriși

peste nivelul I de
studiu
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EV 12.2.1 - Diagramă de proces privind activitatea de asigurare a viitorului personal (servicii de informare și consiliere educațională –Programul „A doua șansă” pentru învățământul primar) 



Page-1 1 EV12.2.2.Asigurarea viitorului personal (Invatamant secundar inferior MEN)

Ce
tă
ţe

an

Start

U
ni

ta
te

 d
e 

În
vă
ţă

m
ân

t

Autentificare în
Portal unic / PCUe

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

Portal unic /
PCUe

Portal unic /
PCUe

Primire
notificare cu

privire la
solicitare

Transmitere confirmare
înregistrare solicitare

Informare
solicitant
demarare
eveniment

Verificare solicitare
cu informații

furnizate de alte
instituții

Transmitere
notificare cu privire

la rezultatul
verificării

Primire
notificare cu

privire la
rezultatele
verificării

Datele sunt
corecte?

Da

Vizualizare condiții
eligibilitate

Portal unic /
PCUe

Vizualizare și selecție
unități de învățânt ce

organizează Programul “A
doua șansă” pentru

învățământul secundar
inferior

Solicitare înregistrare în vederea
înscrierii la Programul “A doua șansă”
pentru învățământul secundar inferior

Portal unic /
PCUe

Portal unic /
PCUe

RMU extins RNEP

Nu (se transmit informațiile solicitate)

Constituirea unei
comisii de înscriere

PCU MEN

Stop

Primire decizie
de înscriere în
programul ”A
doua șansă” 

pentru
învățământul

secundar inferior

 Înscrierea
candidatului admis în

programul ”A doua
șansă” pentru
învățământul

secundar inferior

Organizare interviuri
individuale pentru

analizarea nevoilor și
intereselor elevilor

Susținere interviu

Repartizarea
solicitantului în

funcție de
competențele

deținute

EV 12.2.2 - Diagramă de proces privind activitatea de asigurare a viitorului personal (servicii de informare și consiliere educațională – Programul „A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior) 
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Page-1 1 EV13_Inregistrarea_persoanelor_fizice_pt_plata_taxelor_centrale_modificat_1809

So
lic

ita
nt

Start

Ag
en

ţia
 N

aţ
io

na
lă

 d
e 

Ad
m

in
ist

ra
re

 F
isc

al
ă

Selectare procedura
aferenta serviciului public

dorit

Autentificare in PCUe

PCUe PCUe

Completare formular de inrolare in
portal ANAF

Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual
(SPV)

PCUe

Portal
ANAF

Primire
formular

Notificare
primire

formular

PCUe

Verificare
informatii formular

Sisteme
ANAF

Informatii
de la alte
institutii
(RNEVP)

Formularul are
neconformitati?

Nu

Da

Notificare
formular cu

eroare

PCUe

Portal
ANAF

Confirmare
inrolare

Solicitantul este
persoană fizică?

Da

Nu

Redirecționare
către portalul
ONRC (Proces

înregistrare
persoane
juridice)

Recipisă
primire

formular

O
fic

iu
l N

aţ
io

na
l R

eg
is

tr
ul

Co
m

er
ţu

lu
i (

O
N

RC
)

Redirecționare
din portalul
ONRC după
obținerea

documentelor
necesare
conform

categoriei în
care se

încadrează
persoana fizică

(Proces
înregistrare

persoane
juridice)

Completare si transmitere
formular de înregistrare ca

plătitor de taxe

Este necesar să se
înregistreze ca

plătitor de taxe?

Da

Nu
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Page-1 2 EV13_Inregistrarea_persoanelor_fizice_pt_plata_taxelor_centrale_modificat_1809

Primire
formular

Verificare
informatii formular

Notificare
emitere

documente

Completare formular de tip
declaratie unica

PCUe

Sisteme
ANAF

Informatii
de la alte
institutii

PCUe

Emitere alte documente
administrative

Notificare
primire

formular
Notificare

formular cu
eroare

PCUe PCUe

Formularul are
neconformitati?

Nu

Da

Portal
ANAF

Notificare
emitere

documente

Portal
ANAF

PCUe PCUe

Portal
ANAF

Accesare documente solicitate

Recipisă
primire

formular

Nota obligațiilor de plată, situația
obligațiilor de plată, certificare de

atestare fiscală
(La cerere)

SAIVEN/
GOTHICA

Procesare și eliberare
documente solicitate
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Stop
Confirmare

plata

Offline
(virament bancar, numerar/POS la

ghiseu)

Online
(ghiseul.ro, e-banking)

Efectuare
plata

EV13.Inregistrarea persoanelor fizice pentru plata taxelor centrale

EV13.Inregistrarea persoanelor fizice pentru plata taxelor centrale

zxzxz
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So
lic

ita
nt

Start

O
fic

iu
l N

aţ
io

na
l R

eg
is

tr
ul

 C
om

er
ţu

lu
i (

O
N

RC
)

Primire
documentaţie

Ag
en

ţia
 N

aţ
io

na
lă

 d
e 

Ad
m

in
ist

ra
re

 F
isc

al
ă

Selectare procedura
aferenta serviciului public

dorit

Primire
notificare
eliberare

certificat de
înregistrare

Autentificare in PCUe Depunere documentatie
 în vederea înregistrarii

PCUe PCUe

Completare şi depunere Declarație de
Înregistrare Fiscală în vedere înregistrării

la ANAF

Solicitarea are
neconformitati?

Notificare
solictare cu

eroare

Analiza solicitare

Eliberare certificat de
înregistrare, în care sunt
menționate numărul de

ordine din registrul
comerțului și codul de

identificare fiscală (CIF)

Notificare
primire

documentatie

Portal
ONRC

Portal
ONRC

Nu

Da

Decizie cu privire la
încadrarea
persoanei

comerciant sau
instituție publică

Completare şi depunere Declarație de
Înregistrare Fiscală în vedere înregistrării

Nu (instituție publică)

Da (comerciant)

Solicitantul este
persoana fizică?

Nu

Da
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Primire
documentaţie

Primire
notificare
eliberare

certificat de
înregistrare

Primire
documentatie

Analiza solicitare

Primire
confirmare

PCUe

PCUe PCUe
PCUe

Completare şi transmitere
Formular de înregistrare în

vederea depunerii declarațiilor
utilizând certificat digital

calificat

Procesare declaratie Eliberare certificat de
inregistrare fiscala

Notificare
primire

documentație

PCUe

Sisteme
ANAF

Informatii
de la alte
institutii

PCUe

Declaratia are
neconformitati?

Notificare
declaratie cu

eroare

Notificare
primire

documentatie

Sisteme
ANAF

Informatii
de la alte
institutii

Formularele au
neconformitati?

Da

Nu

PCUe

Notificare
solicitare cu

eroare

Portal
ANAF

Portal
ANAF

Nu
Portal
ANAF

Da

Solicitantul are CUI?

Da

Completare și transmitere
Formularul 150

Redirecționare
către

”Înregistrare
persoană fizică

pentru
depunerea
declarației” 
(încărcare
certificat)

Nu
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Completare formular de tip
declaratie

Verificare
informatii formular

PCUe

Sisteme
ANAF

Informatii
de la alte
institutii

Notificare
status

verificare
formular

PCUe

Formularul are
neconformitati?

Da

Nu
Portal
ANAF

Stop
Confirmare

plata

Offline
(virament bancar, numerar/POS la

ghiseu)

Online

Efectuare
plata
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C
et

at
ea

n
PC

Ue
D

R
PC

IV
/ S

PR
PC

IV
D

EP
A

B
D

Start

Acceseaza PCUe sau
servicii MAI

Cerere  inregistrare
vehicul

Receptioneaza
cerere inregistrare

vehicul

Transmite cerere
inregistrare vehicul

Info actualizare
stadiu cerere

Acceseaza BD
verificare ID

solicitant

Info stadiu cerere

R
A

R
A

N
A

F/
 D

IT
L

Info plata
contravaloare

certificat si placute
inmatriculare

BD

Accesare BD
autenticitate vehicul

BD

Stop

Info stadiu cerere

Info actualizare
stadiu cerere

Info stadiu cerere

Confirmare plata
contravaloare

certificat si placute
inmatriculare

Programare online
prezentare ghiseu
pentru inregistrare

vehicul

Prezentare ghiseu
ridicare certificat si

placute inmatriculare
Info

Info plata
contravaloare

certificat si placute
inmatriculare

Confirma
programare

Eliberare certificat si
placute inmatriculare

Stop

Eliberare certificat
inmatriculare

electronic si info

Info actualizare BD

A
SF

G
hi

se
ul

.r
o 

sa
u 

P
ro

ce
sa

to
ri 

de
 p

la
ti

ce
rt

ifi
ca

ti

Acceseaza BD info
inregistrare fiscala

vehicul

Acceseaza BD
asigurari RCA

Info actualizare
stadiu cerere

Info actualizare stadiu
cerere si recomandare achitare

contravaloare certificat si
placute inmatriculare vehicul

Info stadiu cerere

BD

BD

Plata online
contravaloare

certificat si placute
inmatriculare

Receptioneaza
plata contravaloare
certificat si placute

inmatriculare

Confirma
plata contravaloare
certificat si placute

inmatriculare

Info plata
contravaloare

certificat si placute
inmatriculare

Info

57575757575745454545454545
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Page-1 1 Construire_TO-BE_03072019

Ce
tă
ţe

an
Ad

m
in

ist
ra
ţie

 p
ub

lic
ă 

lo
ca

lă
 c

om
pe

te
nt
ă

Co
m

isi
e 

de
 re

ce
pţ

ie

Primire
cerere Emitere certificat

de urbanism

O
fic

iu
ld

e 
Ca

da
st

ru
 și

Pu
bl

ic
ita

te
 Im

ob
ili

ar
ă

(O
CP

I)

Primire
certificat de
urbanism in

format
electronic pe

PCUe

Transmitere cerere si documentație aferentă pentru
obţinerea avizelor/acordurilor/alte studii conform

certificatului de urbanism (în funcţie de necesitate) de la
instituții ale administrație publice centrale si locale și/sau

operatori privați (alternativ, în funcție de deciziile legislative
viitoare, această acțiune va fi realizată de către

administrație publică locală cu sprijinul unei comisii formată
din reprezentanții emitenților de avize/acorduri)

Stop, în cazul
în care nu se
obține unul

dintre
acordurile/

avizele/studii
cerute prin

certificatul de
urbanism

Primire cerere
și

documentaţie
aferentă

Nu

S-au obținut toate
avizele și acordurile

necesare?

Verificare automată a
informatiilor introduse

Obținere documentaţie
tehnică în format electronic

de la un colectiv tehnic de
specialitate

Start

Autentificare în
Portal unic/PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit (emitere

certificat de urbanism

PCUe PCUe

Transmitere cerere şi
efectuare plată a taxei

pentru emiterea
certificatului de urbanism

PCUe

Transmitere
număr de

înregistrare a cererii

Informare
solicitant
privind

înregistrarea
cererii pe

PCUe

Portal
administraţie
publică locală
competentă

Portal
administraţie
publică locală
competentă

Portal
administraţie
publică locală
competentă

Transmitere cerere și documentaţie
tehnică necesară pentru obţinerea

autorizaţiei de construire și efectuarea
plații taxelor aferente

Portal
administraţie
publică locală
competentă

Sunt necesare
informatii

suplimentare de la
cetățean?

Nu

Primire
notificare

privind
necesitatea

unor
informatii

suplimentare

Da

Primire
notificare

privind
obținerea
avizelor/

acordurilor/
altor studii

In
st

itu
ții

 a
le

 a
dm

in
ist

ra
ţie

i p
ub

lic
e

ce
nt

ra
le

/lo
ca

le
 / 

O
pe

ra
to

ri 
pr

iv
aț

i

Primire cerere
si

documentație
aferentă
pentru

obţinerea
avizelor/

acorduriLor/
altor studii

conform
certificatului
de urbanism

Înregistrare aviz/acord/alte studii
într-un sistem electronic accesibil

administrației publice locale

Portal
administraţie

publică locală/
centrală /
operator
economic

Stop

Nu sunt îndeplinite
condițiile pentru emiterea
certificatului de urbanism

Da

Sistem
electronic
accesibil

administrației
publice locale

Stop

Verificare de
completitudine/
administrativă a

documentației tehnice
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Page-1 2 Construire_TO-BE_03072019

Emitere
autorizaţie de

construire

Primire
autorizaţie de
construire pe

PCUe

Executare lucrare
de construire

Transmitere sub semnătură
electronică a documentaţiei in

vederea actualizării cărţii funciare

Transmitere notificare
privind terminarea

lucrărilor

Efectuare recepţie lucrare, semnare a
procesului verbal de recepție la terminarea

lucrărilor (inclusiv a măsurătorilor) și înregistrare a
procesului verbal în sistemul informatic

Primire proces
verbal de

recepţie pe
PCUe

Primire
documentaţie

Actulizare carte
funciară

Stop

Primire
documente

privind
înscrierea în

cartea funciară
sub semnătură
electronică pe

PCUe

EV13. Înregistrare pentru
plata taxelor – taxe locale

Verificare documenataţie tehnică și
verificare prin interoperabilitate a

tuturor avizelor/acordurilor/altor studii
necesare, precum și a informațiilor

relevante de la alte instituții (ex:ANCPI)

Primire
notificare

Transmitere notificare
privind începerea

lucrărilor

Primire
notificare și

dosar aferent

PCUe

Informare
solicitant
privind

verificarea
tehnică a

documentației
pe PCUe

Portal
administraţie
publică locală
competentă

Portal ANCPI

Portal OCPI

Portal
administraţie
publică locală
competentă

PCUe PCUe

Verificare prin interoperabilitate a
datelor în vederea actualizării în cartea

funciară a spațiului construit

Baza de date a
administraţiei
publice locale
competente

Da

S-a finalizat
construcția?

Declararea construcției neterminate
în vederea impunerii

Da

Sunt îndeplinite
toate condițiile

pentru emiterea
autorizației de

construire?

Stop, în cazul
în care nu sunt

îndeplinite
toate

condițiile
necesare

pentru
emiterea

autorizației de
construire

Nu

Sistem
electronic
accesibil

administrație
publice locale

Da

Sunt îndeplinite
condițiile pentru

semnarea
electronică a

procesului verbal de
recepție la
terminarea
lucrărilor?

Declararea construcției neterminate
în vederea impunerii

Emitere in format electronic a
certificatului de atestare a

edificării construcției

Portal
administraţie
publică locală
competentă

Primire
certificat de
atestare a
edificării

constructiei

Primire
notificare
automată

privind
expirarea

termenului de
valabilitate

AC / duratei de
execuție a

lucrării

Informare
solicitant
privind

înregistrarea
cererii pe

PCUe

Nu

Nu
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Page-1 1 Inchiriere_TO-BE_18042019

Ce
tă
ţE

an
 (l

oc
at

or
)

Start

Semnare contract de
închiriere cu chiriaşul

Se doreşte
înregistrarea la ANAF a

contractului de
închiriere?

Nu

Stop

Da

O
fic

iu
l d

e 
Ca

da
st

ru
 și

 P
ub

lic
ita

te
Im

ob
ili

ar
ă

Se doreşte
înregistrarea la ANCPI

a contractului de
închiriere?

Transmitere cerere de înregistrare,
contract de locațiune autentificat

PCUe

Autentificare în Portal
unic/PCUe

Selectare
 procedură aferentă

serviciului public dorit

PCUe PCUe

Primire
cerere și

contract de
locațiune

autentificat
Înregistrare cerere

Stop

Portal OCPI

Primire Mesaj
electronic de
confirmare si
copie a cererii
având înscrise

numărul şi data
înregistrării la

OCPIStopNu

Ce
tă
țe

an
 (c

hi
ria

ș)

Da

Primire mesaj
electronic de
confirmare si
copie a cererii
având înscrise

numărul şi data
înregistrării la

OCPI

Înregistrare pentru plata taxelor – taxe locale

Verificare privind achitarea
integrală a tarifului

Bază de date
AADR (în cazul în

care plata se
efectează prin
“Ghișeul.ro”)
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EV 15 - Diagramă de proces privind înregistrarea contractului de locațiune al unui spațiu de locuit în Registrul de Carte Funciară 
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Page-1 1 EV16. Inscriere la biblioteca To-Be - 07052019

Ce
tă
ţe

an

Start

Completare Formular de
înregistrareObținere permis

de utilizator

Bi
bl

io
te

că

Emitere Permis de
utilizator

Verificare informații
cerere

de înregistrare
Primire cerere

de înscriere

Ridicare personală a
Permisului de utilizator

Transmitere Permis de
utilizator în format

electronic

Informare
solicitant

Informare
solicitant cu

privire la
starea cererii

de înregistrare
Stop

Sistem
informatic

integrat
bibliotecono

mic

Stop

Cerere aprobată

Semnare electronică a
formularului de
înregistrare și

transmitere către
instituție

Autentificare în portalul
unic

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

Portal unic Portal unic

Solicitare Formular de
înregistrare la bibliotecă

Portal unic

Stop

Informare
solicitant cu

privire la
respingerea

cererii de
înregistrare

Stop

Cerere respinsă

Informare
solicitant

transmitere
formular

Transmitere confirmare
înregistrare cerere

Informare
solicitant

înregistrare
cerere

Legendă:

Activitate
Activitate realizată
manual

Activitate

Activitate realizată pe
bază de reguli de
operare

Activitate

Activitate realizată de
către utilizator într-un
sistem informatic

Activitate

Activitate realizată de
către un serviciu al
sistemului

Activitate

Activitate pentru
transmiterea de
mesaje

Start

Start proces

Stop

Stop proces

Notificare interacțiune
între părți implicate

DEPABD

M
AI
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EV 16 - Diagramă de proces privind Înscrierea la bibliotecă 



Page-1 1 / 2 EV17.Cautarea unui loc de munca

AN
O

FM
Ce

tă
ţ e

an

Start

AJ
O

FM

Întocmire plan
individual de

mediere

Acordare
repartizare?

Elaborare dispoziție
de repartizare

Da

An
ga

j a
to

r

Primire
dispoziție de
repartizare

Organizare proces de selecție
in vederea ocupării postului

vacant

Nu

Orientare cetățean către
un program de formare

profesională

Autentificare în
PCUe / Hub de
servicii MMJS

Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

PCUe / Hub de
servicii MMJS PCUe / Hub de

servicii MMJS

Solicitare înregistrare ca
Persoană în Căutarea unui

Loc de Muncă (PCLM)

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Primire
notificare cu

privire la
solicitare si
status din
punct de
vedere
medical

Informare
solicitant
demarare
eveniment

Datele sunt
corecte?

Nu (se transmit informațiile solicitate)

Da

Programare la mediere
“Cerere de mediere” 

Sistem informatic

Vizualizare
dispoziție de
repartizare

RNEP

Verificare solicitare
cu informații

furnizate de alte
instituții

REGES

Transmitere dispoziție de
repartizare

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Vizualizare condiții
eligibilitate

PCUe / Hub de
servicii MMJS

M
ed

ic
 d

e 
fa

m
ili

e

Primire
notificare cu

privire la
consult
medical

Efectuare consult
medical

Actualizare status din care să rezulte că
persoana este clinic sănătoasă sau aptă
de muncă, ori că are eventuale restricții

medicale în DES

PIAS

RMU extins

Registru
calificări

Stop

Programare la un
consult medical la

medicul de familie (EV
22)

Transmitere
confirmare

înregistrare solicitare

Informare
solicitant
privind

corectitudinea
datelor

Procesul de selecție
se soldează cu

ocuparea postului
vacant?

Nu

Da

Derulare
procedură de

mediere

Cetățeanul
intenționează să-și

înființeze o afacere?

Nu

Începerea unei afaceri
(EV 1)

Stop

Da

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS
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EV 17 - Diagramă de proces privind activitatea de înregistrare a persoanei în căutarea unui loc de muncă și înregistrare a dosarului de indemnizație de șomaj 1/2 



Page-1 2 / 2 EV17.Cautarea unui loc de munca

Informare cetățean cu
privire la neacordarea

unei decizii de
repartizare

Primire
informare cu

privire la
neacordarea
unei decii de
repartizare

Întocmire
cerere

de șomaj?

Stop

Nu
Solicitare indemnizație de șomaj,

completare informații privind plata
indemnizației (e.g. IBAN) și

documentație (după caz)

Da

Primire
notificare cu

privire la
solicitare

Acordare
indemnizație

de șomaj?

Emitere dispoziție privind stabilirea
dreptului de indemnizație de șomaj

Da

Nu

Emitere dispoziție privind
respingerea dreptului de

indemnizație de șomaj

Primire
dispoziție de
respingere

Stop

Nu

Cetățeanul acceptă
participarea la
programe de

formare
profesională? Derulare programe de formare

profesională de iniţiere, specializare,
perfecţionare, de recalificare/

calificare

Da

Primire
dispoziție

Stop

Stop

Da

PCUe / Hub de
servicii MMJS

RNEP
REGES

PIAS

Verificare informații
formular cu

informații furnizate
de alte instituții

Registrul
contribuabililor

Completare fișă individuală de
informare și consiliere privind cariera

Completare chestionar de evaluare a
intereselor

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Transmitere
notificare cu privire

la rezultatul
verificării

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Vizualizare
notificare

Înscrierea persoanei în Registrul pentru
evidența dosarelor persoanelor cu drept

de indemnizație de șomaj

Registrul pentru
evidența
dosarelor

persoanelor cu
drept de

indemnizație de
șomaj

Vizualizare condiții
eligibilitate

RMU extins

Registru
calificări

Primire
notificare

ANPD

ANPDCA

Realizare plăți aferente
indemnizației de șomaj

Sistem informatic

Înscrierea persoanei în Registrul pentru
evidența dosarelor persoanelor fără

drept de indemnizație de șomaj Registrul pentru
evidența
dosarelor

persoanelor fără
drept de

indemnizație de
șomaj

Primire decizie
cu privire la

ocuparea
postului de

muncă vacant

Transmitere
decizie cu
privire la
ocuparea

postului de
muncă vacant

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Emitere carnet de
evidențăj

Primire carnet
de evidență
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Page-1 1 EV18.Pierderea unui loc de munca

AJ
OF

M
An

ga
ja

to
r

AN
O

FM

Transmitere propunere către
salariat cu privire la alte locuri de muncă vacante în

unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după
caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de

medicină a muncii

Ce
tă
ţe

an

Motiv încetare relații de
muncă

Motiv ce ţine
 de salariat

(concediere individuală)
Da

Există alte locuri
 de muncă

vacante în unitate? Transmitere notificare către AJOFM de a cărei jurisdicție
aparține în vederea redistribuirii salariatului pe un loc de

muncă vacant, disponibil pe plan local

Nu

Transmitere notificare şi documentaţie aferentă către
ANOFM/AJOFM în vederea adoptării unor măsuri pentru

combaterea șomajului și prevenirea efectelor sociale
nefavorabile

Restructurare
de activitate (concediere colectivă)

Acordare preaviz angajaților ce
urmează a fi disponibilizați

Participare la serviciile de preconcediere
realizate de către agențiile pentru ocuparea

forței de muncă Stop

Transmitere notificare către conducerea unităților, precum și organizațiile
sindicale legal constituite și reprezentative la nivel de unitate sau, după caz,

reprezentanții aleși ai salariaților, în vederea stabilirii unui program comun de
lucru

O
rg

an
iza

ţie
 si

nd
ic

al
ă 

/ R
ep

re
ze

nt
an

t
sa

la
ria

ţi

Primire notificare
Transmitere punct de

vedere

Primire punct de
vedere

Transmitere punct de
vedere

Derulare program comun de
lucru

Stop

Primire notificare Stop

Primire propunere

Acceptare
propunere

Stop
Autentificare în PCUe / Hub de

servicii MMJS
Selectare procedură aferentă

serviciului public dorit

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Start

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Vizualizare motive încetare
contract de muncă

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Primire preaviz

Solicitare Înregistrare ca Persoană în
Căutarea unui Loc de Muncă (PCLM)

(EV 17)

Declarare loc de muncă vacant

PCUe / Hub de
servicii MMJS

Primire notificare cu
privire la locul de
muncă declarat
vacant de către

angajator

Primire notificare și
documentație

aferentă Stop

Primire notificare în
vederea redistribuirii
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Page-1 1 EV19_16.09

Ce
tă
țe

an
In

sp
ec
ția

 M
un

ci
i

In
sp

ec
to

ra
tu

l t
er

ito
ria

l d
e 

m
un

că

Autentificare

PCUe / Hub
de servicii

MMJS / Portal
CNPP

Selectare
procedură aferentă

serviciului public
dorit

PCUe / Hub
de servicii

MMJS / Portal
CNPP

Completare cerere
(formular inteligent) prestații de

asigurare pentru accidente de muncă
şi boli profesionale

Transfer către portal
CNPP

Portal CNPP

Ca
sa

 N
aț

io
na

lă
 d

e 
Pe

ns
ii 

Pu
bl

ic
e

Primire
solicitare

Înregistrare în
aplicație Registratură

Domino

Procesare
documente primite

AMBP
ORIZONT

Generare și
gestionare

documente specifice

Stop

Primire
notificare

AMBP
ORIZONT

În funcție de
preferința

solicitantului

Descărcare formulare cerere
și încărcare documente justificative in

portal CNPP

Portal CNPP

Comunicare si
acordare prestație

onlineDa

Se aprobă
cererea?

Comunicare
neacordare prestație

Nu

Stop

Portal CNPP

Portal CNPP
Primire FIAM
avizat și PV în

original

Start

Transmitere la cerere FIAM Și
PV în original către cetătean

și CNPP

Primire FIAM
avizat și PV în

original

75

EV 19 - Diagramă de proces privind acordarea prestațiilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale  



Page-1 1 / 2 EV20_to-be_v4

C
et
ăț

ea
n

Autentificare în PCUe
Selectare

procedură aferentă
seviciului public dorit

Transfer către portal
CNPP (doar în cazul

autentificării prin PCUe
sau prin Hub-ul de servicii

MMJS)

Completare
 cerere de

pensionare/
recalculare drepturi

de pensie și

C
as

a 
N

aț
io

na
lă

 d
e 

Pe
ns

ii 
Pu

bl
ic

e

C
as

a 
Te

rit
or

ia
lă

 d
e 

Pe
ns

ii

Primire
notificare cu

privire la
solicitare

Verificare informații
formular cu

informații furnizate
de alte instituții

PCUe/Hub de
servicii MMJS/

Portal CNPP

PCUe/Hub de
servicii MMJS/

Portal CNPP

Portal CNPP

RNEP REGES/Arhivă
optică

Registrul
contribuabililor

Primire
notificare cu

privire la
înregistrarea

cererii

RMU extins

Transmitere
confirmare

înregistrare cerere

Sunt necesare
informații

suplimentare?

Da

Primire
solicitare
furnizare
informații

Furnizare informații
solicitate online/
offline (după caz)

Înregistrare cerere

Portal CNPP

Analiza cerere

Portal CNPP
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Page-1 2 / 2 EV20_to-be_v4

Primire
cerere

Comunicare decizie
de admitere/respingere a
pensionării / recalculare a

drepturilor

Portal CNPP

Primire
notificare cu

privire la
decizia de
admitere/
respingere Decizie de

admitere a
pensionării

Se exercită
modalitatea de

încasare a
pensiei?

Da

Completare și
transmitere cerere

privind modalitatea de
încasare a pensiei

Da

Portal CNPP

Procesare cerere
modalitate plata

Primire
confirmare

privind
modalitatea

de încasare a
pensiei

Stop

Nu Nu
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Page-1 1 EV21_to-be_V4

Ce
tă
țe

an
/R

ep
re

ze
nt

an
t l

eg
al

Start

Autentificare în PCUe
Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

Completare cerere
de efectuare anchetă

socială

PCUe PCUe PCUe

DG
AS

PC

SE
CP

AH
 / 

SP
C

Primire
notificare cu

privire la
cerere Verificare informații

formular cu
informații furnizate

de alte instituții

RNEP Registrul
contribuabilil

or

REGES R. Pensii*

*Registrul de evidenţă al asiguraţilor din sistemul public de
pensii

Primire
notificare

Încarcare documente
medicale și

transmitere solicitare

Primire
notificare

Verificare
documentație

PCUe

SNMD

Documentație
completă?

Transmitere
notificare pentru

completarea
documentației

Transmitere
solicitare/

documentație către
SECPAH

Nu

Da

Primire
notificare

SNMD

SNMD

Primire
notificare

Analiză
documentație

Documentație
corectă?

Nu

Comunicarea datei
pentru prezentarea

la evaluareDa

Primire
comunicare

SNMD

Prezentare la
SECPAH în vedere

evaluării și
prezentarea

documentelor
medicale în original

Verificare
documentele

medicale originale și
efectuare evaluare

Întocmire raport de
evaluare

Emitere certificat de
încadrarea/neîncadrare

în grad și tip de
handicap

Certificat de
încadrarea/

neîncadrare în
grad și tip de
handicap ?

Transmitere
Certificat

de
neîncadrare

Transmitere
Certificat

de
încadrare

Certificat
de

neîncadrare

Certificat
de încadrare

SNMD

SNMD

Primire
Certificat

de
neîncadrare

Primire
Certificat

de încadrare

Stop

SNMD

Transmitere
confirmare

înregistrare cerere

Solicitare
certificare/

recertificare sau
solicitare alte

drepturi/beneficii
sociale?

Solicitare certificare
/ recertificare

Verificare informații
formular cu

informații din baza
de date proprie

Transmitere
confirmare

înregistrare cerere

Solicitare alte
 drepturi/beneficii sociale

Stop

Co
ns

ili
ul

 J
ud

eț
ea

n

C
om

is
ia

 S
up

er
io

ar
ă 

Lo
ca

lă

SNMD

SNMD

Primire
notificare

Stop

Stop

Stop

Stop

Sunt necesare
informații

suplimentare?

Nu

Da
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EV 21 - Diagramă de proces privind înregistrarea persoanelor cu dizabilități în vederea obținerii drepturilor sociale (indemnizației lunare / indemnizației de însoțitor, după caz) sau alte drepturi aferente   



Page-1 1 / 2 EV22.Programare consult medical_to-be_24 septembrie 2019_varianta finala

Ce
tă
țe

an

Start

Autentificare în
Portal unic / PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Portal unic /
PCUe

Portal unic /
PCUe

Selectare tip furnizor
de servicii medicale

M
ed

ic
 d

e 
fa

m
ili

e 
/ 

m
ed

ic
 g

en
er

al
ist

 /
 P

ro
gr

am
e

N
aț

io
na

le

Primire
notificare cu

privire la
programarea
consultului

medical

PIAS / alte
sisteme
similare

Fu
rn

iz
or

i s
er

vi
ci

i m
ed

ic
al

e 
de

sp
ec

ia
lit

at
e 

(s
pi

ta
le

, p
ol

ic
lin

ic
i)

Selectare medic

Ce tip de furnizor a
fost selectat?

Medic de familie / medic generalist /
Programe Nationale

Medic specialist

Introducere număr bilet de
trimitere

PIAS / alte
sisteme
similare

Primire
notificare cu

privire la
programarea
consultului

medical

Realizare consult
medical de către
medicul specialist

Stop

Înregistrarea
rezultatelor

consultului medical
de specialitate

PIAS / alte
sisteme
similare

Selectare locație

PIAS / alte
sisteme
similare

Validare programare

PIAS / alte
sisteme
similare

Cetățeanul este
asigurat în sistemul

de sănătate? Da

Notificare cetățean cu privire la
necesitatea achitării serviciilor

medicale aferente consultului medical
și aprobare de către cetățean că este
de acord să plătească, în situația în
care nu deține calitatea de asigurat

Nu

PIAS / alte
sisteme
similare

Selectare locație

PIAS / alte
sisteme
similare

Selectare medic
Da

PIAS / alte
sisteme
similare

Are bilet de
trimitere la

specialitatea
respectiva în PIAS /

alte sisteme
similare?

Nu
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EV 22 - Diagramă de proces privind programarea la un consult medical    1/2



Page-1 2 / 2 EV22.Programare consult medical_to-be_24 septembrie 2019_varianta finala

PIAS / alte
sisteme
similare

Efectuare
programare la

medicul specialist

Efectuare
programare la medic

Realizare consult
medical

Necesită consult de
specialitate?

Nu

Stop

Da

Dorește cetățeanul
să fie programat la
medicul specialist

de către medicul de
familie?

Nu

Stop

Da Selectare locație

PIAS / alte
sisteme
similare

Selectare  data și
interval orar

PIAS / alte
sisteme
similare

Efectuare
programare la

medicul specialist

PIAS / alte
sisteme
similare

PIAS / alte
sisteme
similare

PIAS / alte
sisteme
similare

Înregistrarea
rezultatelor

consultului medical
de specialitate în DES

PIAS / alte
sisteme
similare

Selectare dată și interval
orar

PIAS / alte
sisteme
similare

Selectare dată și interval
orar

PIAS / alte
sisteme
similare

Validare programare

PIAS / alte
sisteme
similare

Primire
notificare cu

privire la
confirmarea
programării

Primire
notificare de
reamintire /

de anulare cu
privire la

programarea
consultului

medical

Selectare medic

PIAS / alte
sisteme
similare

Primire
notificare cu

privire la
confirmarea

programării și
comunicare

către cetățean

Primire
notificare de
reamintire /

de anulare cu
privire la

programarea
consultului
medical și

comunicare
către cetățean

Completare a datelor
aferente unui bilet

de trimitere

PIAS / alte
sisteme
similare
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EV 22 - Diagramă de proces privind programarea la un consult medical    2/2



EV23 – Nasterea 1 3 û Nasterea_v6

C
et

at
ea

n
PC

U
e

Pr
im

ar
ie

/ M
O

D
C

 –
 M

A
E/

 S
IE

A
SC

M
A

I -
 D

EP
A

B
D

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Cerere eliberare
certificat nastere

Transmitere cerere
eliberare certificat

nastere

Receptionare cerere
eliberare certificat

nastere prin SIIEASC

Info stadiu cerere

Accesare SIIEASC
identificare parinti

Info stadiu cerere

M
in

is
te

ru
l S

an
at

at
ii/

 P
la

tfo
rm

a
m

ed
ic

al
a

Verificare date
personale parinti

Info nastere copil
prin SIIEASC

BD certificat
medical de

constatare a nasterii

Info stadiu
cerere si programare

prezentare ghiseu

Info stadiu cerere

Eliberare certificat
nastere prin SIIEASC

Eliberare
certificat nastere

electronic si info prin
SIIEASC

Info

Info

Stop

Prezentare ghiseu si
ridicare certificat

nastere
Stop
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EV 23 - Diagramă de proces privind nașterea 



EV24 – Casatoria 1 EV24 û Casatoria_v6

C
et

at
ea

n
PC

U
e

Pr
im

ar
ie

/ S
IE

A
SC

M
A

I -
 D

EP
A

B
D

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Acceseaza declaratie
casatorie semnata de

ambii parteneri

Trimite
declaratie casatorie

si cerere programare
casatorie

Receptioneaza
declaratie casatorie

si cerere programare
casatorie

Confirmare data
casatorie

A
N

C
PI

Acceseaza BD info
domiciliu parteneri

Cerere info stare
sanatate

Oficiere
casatorie, semnarea in
registru si inmanarea

certificatului de casatorie Stop

InfoPrezentare pentru
Oficiere casatorie

Eliberarea
certificatului de

casatorie electronic
si info

Info

Info actualizare BD

Pl
at

fo
rm

a 
sa

na
ta

te
/ A

cc
es

 m
ed

ic
i

de
 fa

m
ili

e

Info stadiu cerere

Confirma data
casatoriei

Verifica BD soti

Consultare BD

Acceseaza BD

Publicare extras
declaratie casatorie

Pregatire oficiere
casatorie

Stop
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EV 24 - Diagramă de proces privind căsătoria  



EV25 – Divort 1 EV25 û Divort_v6

C
et

at
ea

n
PC

U
e

Pr
im

ar
ie

/ S
IE

A
SC

M
A

I -
 D

EP
A

B
D

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Selecteaza
desfacerea casatoriei
si semnare declaratie

de catre ambii soti

Transmitere cerere
divort administrativ

si declaratie

Receptionare cerere
divort administrativ

Plata taxei de divort

G
hi

se
ul

.ro
 s

au
 P

ro
ce

sa
to

ri 
de

 p
la

ti
ce

rt
ifi

ca
ri

Receptionare plata
taxa divort

Confirmare plata
taxa divort

Confirmare plata
taxa divort

Acceseaza BD ID soti Receptionare cerere
programare divort

Info

Stop

Stop

Confirmare plata
taxa divort si detalii

tranzactie

Confirmare plata
taxa divort

Confirmare plata
taxa divort

Confirmare
programare divort

Cerere programare
divort peste 30 zile

Prezentare la ofiterul
starii civile

Ridicarea
certificatului de

divort

BD

Confirmare
programare divort

Completare
si semnare de soti a

declaratiei de
staruinta

Constatarea desfacerii
casatoriei, anularea

certificatului de casatorie si
eliberarea certificatului de

divort

Eliberarea certificat
divort electronic si info

actualizat BD

Inmanarea
certificatului de

divort

Confirmare
programare divort

Transmitere
cerere programare
divort peste 30 zile

Confirmare
programare divort

BD
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EV 25 - Diagramă de proces privind divorțul 



EV26 – Deces 1 EV26 û Deces_v7

C
et

at
ea

n
PC

U
e

Pr
im

ar
ie

/ S
IE

A
SC

D
EP

A
B

D

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Selecteaza declarare
deces

Receptionare
declarare deces

Receptionare declarare
deces si documente care atesta
calitatea de membru al familiei

sau persoana indreptatita

Info stadiu cerere si
solicitare eventuale

date/ clarificari

Accesare BD
Platforma medicala

Solicita document legitimare al
persoanei decedate si eliberare si

inmanare certificat de deces si
adeverinta inhumare/ incinerare

Info

Prezentare ghiseu si
ridicare certificat

deces si adeverinta
inhumare/ incinerare

Eliberarea certificat
deces electronic

Actualizare BD

Pl
at

fo
rm

a 
m

ed
ic

al
a

Info stadiu cerere

Accesare BD info
identitate declarant

si decedat

BD

BD

Stop

Receptionare
confirmare
programare

Info stadiu cerere si
confirmare

prezentare ghiseu

Info actualizare BD

Info
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EV 26 - Diagramă de proces privind înregistrarea decesului 



Page-1 1 EV27. ASC_to-be_V5

Re
pr

ez
en

ta
nt

 le
ga

l c
op

il

Start

Autentificare în PCUe
Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

PCUe PCUe

Solicitare formular  pentru
obținerea alocației de stat pentru
copil și completare date privind

plata alocației

AN
PI

S 
(A

JP
IS

)

Primire
notificare cu

privire la
solicitare prin
intermediul

Hub de Servicii
MMJS

PCUe

Verificare informații
necesare cu

informații furnizate
de alte instituții

Analiză cerere

Emitere decizie de acordare/
neacordare a alocației de stat

pentru copil

Comunicare decizie de
acordare/ neacordarea
alocației de stat pentru

copil

Primire decizie

Notificare privind situațiilor de
încetare, suspendare sau

modificare a plații drepturilor de
alocație de stat pentru copii

Efectuare plată
alocație de stat

pentru copil

Efectuare plată
alocație?

Nu

Au survenit
modificări?

Nu

Da

Aplicatie
informatica

ANPIS

PCUe

Aplicatie
informatica

ANPIS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Aplicatie
informatica

ANPIS

RNEP Registru MMJS

Da

Informare
solicitant
demarare
eveniment

Informare
solicitant
clarificări

EESSI MEN

Transmitere
confirmare

înregistrare cerere

Hub de servicii
MMJS/PCUe
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EV 27 - Diagramă de proces privind acordarea, suspendarea, reluarea și încetarea alocației de stat pentru copii  



Page-1 1 EV27. ASF_to-be_V4

C
et
ăț

ea
n

Pr
im

ăr
ie

A
JP

IS
(A

N
PI

S
)

Start

Autentificare în PCUe Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Completare formular tip cerere
pentru obținerea alocației pentru

susținerea familiei

PCUe PCUe PCUe

Primire notificare cu
privire la solicitare

Verificare informații necesare
cu informații furnizate de alte

instituții

Transmitere confirmare
înregistrare cerere

Informare solicitant
demarare eveniment

Efectuare anchetă socială Stabilire cuantum alocație pentru
susținerea familiei

Comunicare rezultat
 anchetă socială

Comunicare dispoziție
 de acordare/ neacordare dreptului  alocației

pentru susținerea familiei

Primire notificare prin
intermediul Hub-ului

de servicii MMJS

Verificare dispoziție de acordare/
neacordare și rezultat anchetă socială

Emitere decizie acordare/
neacordare a plății beneficiului

social Efectuare plată beneficiu social
Se efectuează plata?

Da

Stop

Nu

Stop

Primire dispoziție
Se efectuează plata? Au survenit modificări?

Da

Stop

Nu

Stop

Nu

Notificare privind situațiilor de
încetare, suspendare sau

modificare a plații beneficiului
social

Da

Stop

PCUe

Registre alte insituții* Hub de servicii
MMJS Hub de servicii

MMJS

Hub de servicii
MMJS

Aplicatie
informatica ANPIS

Aplicatie
informatica ANPIS

Aplicatie
informatica ANPIS

Informare solicitant
pentru clarificări

* conform excel atașat

Verificare informații necesare
cu informații furnizate de alte

instituții

Registre alte insituții*

Comunicare decizie de plata a
alocației pentru susținerea

familiei

Hub de servicii
MMJS/ PCUe

Primire decizie
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EV 27 - Diagramă de proces privind acordarea, suspendarea, reluarea și încetarea plății alocației pentru susținerea familiei   



Page-1 1 EV27. ICC_to-be_V5

Co
m

pl
et

ar
e

AN
PI

S 
(A

JP
IS

)

Start

Autentificare în PCUe
Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

Solicitare formular tip cerere
pentru obținerea indemnizației

pentru creșterea copilului

PCUe PCUe PCUe

Primire
notificare prin

intermediul
Hubului de

Servicii MMJS

Verificare informații
formular cu

informații furnizate
de alte instituții

Transmitere
confirmare

înregistrare cerere

RNEP Registrul
Contribuabil

ilor

REGEPPIAS

Notificare
solicitant
demarare
eveniment

Analiză situație
financiară

Emitere decizie de acordare/
neacordare/ încetare / suspendare sau

modificare a indemnizaţiei pentru
creşterea copilului

Comunicare decizie de
acordare/ neacordare/

încetare / suspendare sau
modificare a indemnizației
pentru creșterea copilului

Hub de
servicii
MMJS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Notificare
solicitant

pentru
clarificări

Efectuare plată
indemnizaţie pentru
creşterea copilului

Primire decizie

Stop

Aplicatie
informatica

ANPIS

Notificare privind situațiilor de
încetare, suspendare sau

modificare a plații drepturilor de
Indemnizație pentru creșterea

copilului
Au survenit
modificări?

Da

PCUe

Nu
Completare formular tip cerere
pentru obținerea indemnizației

pentru creșterea copilului

PCUe

Periodic, are loc reverificarea informatiilor furnizate de către alte instituții în urma căreia se poate emite o decizie de modificare a cuantumului indemnizației

Registre alte
insituții*

* conform excel atașat
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EV 27 - Diagramă de proces privind acordarea, suspendarea, reluarea și încetarea indemnizației de creștere a copilului   



Page-1 1 EV27. SRM_to-be_V5

Co
m

pl
et

ar
e

in
de

m
ni

za

Start

Autentificare în PCUe
Selectare procedură
aferentă serviciului

public dorit

Solicitare formular tip cerere
pentru obținerea stimulentului

de reinserție în muncă

PCUe PCUe PCUe

Primire
norificare prin

intermediul
Hub-ului de

servicii MMJS

Verificare informații
formular cu

informații furnizate
de alte instituții

Transmitere
confirmare

înregistrare cerere

RNEP Registrul
Contribuabil

ilor

REGEPPIAS

Notificare
solicitant
demarare
eveniment

Analiză situație
financiară

Emitere decizie de acordare/
neacordare/ încetare / suspendare sau
modificare a stimulentului de reinserție

în muncă

Comunicare decizie de
acordare/ neacordare/

încetare / suspendare sau
modificare a stimulentului

de reinserție în muncă

Hub de
servicii
MMJS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Aplicatie
informatica

ANPIS

Notificare
solicitant
pentru

clarificări

Efectuare plată
stimulent de

reinserție în muncă

Primire decizie

Stop

Aplicatie
informatica

ANPIS

Notificare privind situațiilor de
încetare, suspendare sau

modificare a plații drepturilor
aferente stimulentului de reinserție

în muncă
Au survenit
modificări?

Da

PCUe

Nu
Completare formular tip cerere
pentru obținerea stimulentului

de reinserție în muncă

PCUe

Periodic, are loc reverificarea informatiilor furnizate de către alte instituții în urma căreia se poate emite o decizie de modificare a cuantumului stimulentului de reinserție în muncă

Registre alte
insituții*

* conform excel atașat
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EV 27 - Diagramă de proces privind acordarea, suspendarea, reluarea și încetarea stimulentului de inserție   



Page-1 1 EV27. VMG_to-be_V4

C
et
ăț

ea
n

Pr
im

ăr
ie

A
JP

IS
(A

N
PI

S
)

Start

Autentificare în PCUe Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Completare formular tip cerere
pentru obținerea venitului

minim garantat

PCUe PCUe PCUe

Primire notificare cu
privire la solicitare

Verificare informații
necesare cu informații

furnizate de alte instituții

Transmitere confirmare
înregistrare cerere

Informare solicitant
demarare eveniment

Efectuare anchetă socială Stabilire cuantum venit minim
garantat

Comunicare rezultat
 anchetă socială

Comunicare dispoziție
 de acordare/ neacordare dreptului  venitului

mimin garantat

Primire notificare
prin intermediul

Hub-ului de servicii
MMJS

Verificare dispoziție de acordare/
neacordare și rezultat anchetă

socială

Emitere decizie acordare/
neacordare a plății beneficiului

social Efectuare plată beneficiu social
Se efectuează plata?

Da

Stop

Nu

Stop

Primire dispoziție
Se efectuează plata? Au survenit modificări?

Da

Stop

Nu

Stop

Nu

Notificare privind situațiilor de
încetare, suspendare sau

modificare a plații beneficiului
social

Da

Stop

PCUe

Registre alte insituții* Hub de servicii
MMJS Hub de servicii

MMJS

Hub de servicii
MMJS

Aplicatie
informatica ANPIS

Aplicatie
informatica ANPIS

Aplicatie
informatica ANPIS

Informare solicitant
pentru clarificări

* conform excel atașat

Verificare informații
necesare cu informații

furnizate de alte instituții

Registre alte insituții*

Comunicare Decizie de plata a
venitului mimin garantat

Hub de servicii
MMJS/ PCUe

Primire decizie
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EV 27 - Diagramă de proces privind acordarea, suspendarea, reluarea și încetarea plății venitului minim garantat    



EV28 – Carte identitate 1 EV28 û Carte identitate_v8

C
et

at
ea

n
PC

Ue
SP

C
EP

/ M
DO

C
D

EP
A

B
D

Start

Acceseaza PCUe sau
HUB servicii MAI

Selecteaza eliberare
carte identitate

(C.Id.)

Transmitere cerere
eliberare C.Id. catre

institutie

Receptioneaza
cerere programare

eliberare C.Id.

Info stadiu cerere

A
NC

PI

Verificare date
domiciliu

Informare solicitant cu
privire la emiterea cartii

de identitate
Stop

Prezentarea
solicitant la ghiseul
S.P.C.E.P./MDOC

Actualizare C.Id.
electronic si info

Info actualizare BD

G
hi

se
ul

.ro
 s

au
 P

ro
ce

sa
to

ri 
de

 p
la

ti
ce

rt
ifi

ca
ti

Confirmarea
receptionarii cererii
de eliberare carte

identitate

Verificare informatii
completate de

solicitant

BD

Consulta BD

Receptionare plata
contravaloare C.Id.

Confirmare
programare

Realizare fotografie,
preluare amprente si semnaturi

terte persoane(daca e cazul)

Stop

Info stadiu
cerere si

recomandare plata
contravaloare C.Id.

Plata contravaloare
C.Id.

Confirmare plata
contravaloare C.Id.

Confirmare plata
contravaloare C.Id.

Confirmare plata
contravaloare C.Id.

Confirmare plata
contravaloare C.Id.

Programare online
pentru prezentarea
la S.P.C.E.P./MDOC

Ridicarea cartii de
identitate de la

ghiseul sau, dupa
caz, conform

solicitarii

Info plata
contravaloare C.Id.

Stop

Completare cerere
eliberare carte

identitate

Actualizare
informatii
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EV 28 - Diagramă de proces privind obținerea cărții de identitate     



Page-1 1 EV29. Adoptii - internationale to-be_anexa_v2

DG
AS

PC
(d

e 
la

 d
om

ic
ili

ul
co

pi
lu

lu
i)

Ad
op

ta
to

r /
 F

am
ili

e
ad

op
ta

to
ar

e

Au
to

rit
at

ea
 N

aț
io

na
lă

 p
en

tr
u

Pr
ot

ec
ția

 D
re

pt
ur

ilo
r C

op
ilu

lu
i

și 
Ad

op
ție

Primire cerere
şi

documentație
aferentă

Luare în evidență în
R.N.A. a adoptatorului/

familiei adoptatoare

Derulare procedură
potrivire inițială

Derulare procedură
potrivire practică

In
st

an
ța

Ju
de

că
to

re
as

că
 d

e 
la

do
m

ici
liu

l c
op

ilu
lu

i

Pregătire documentaţie
pentru depunere cerere

încuviinţare adopţie

Primire cerere
de încuviințare

a adopției şi
documentație

aferentă

Judecarea cererii şi
elaborare hotărâre

judecătorească definitiva
de încuviințare a adopției

Derulare
monitorizare post
adopție pentru o
perioadă de 2 ani

Eliberare, pe baza cererii
adoptatorului/familiei adoptatoare, un

certificat care atestă conformitatea
adopției internaționale cu dispozițiile

Convenției de la Haga

Stop

Stop

Au
to

rit
at

e 
ce

nt
ra

la
  c

om
pe

te
nt

a 
di

n
st

at
ul

 d
e 

re
șe

di
nț

a 
al

 a
do

pt
at

or
ul

ui
 sa

u
or

ga
ni

za
ţie

 st
ră

in
ă 

ac
re

di
ta

tă

Întocmire şi depunere
cerere pentru adopție şi
documentație aferentăStart

Primire cerere
si

documentatie
aferenta

Transmitere cerere
şi documentație

aferenta

Transmitere
acord

continuare

Stop

Depunere cerere pentru
eliberare certificat care atestă

conformitatea adopției
internaționale cu dispozițiile

Convenției de la Haga

Primire
certificat

RNA

Transmitere
notificare

Stop

PCUe/SINA

SINA

SINA

Comunicare hotărâre
judecătorească

SINA

Inştiinţare,
în scris, a părinţilor fireşti,

precum şi a  autorităţilor
române competente să

elibereze documentele de
identitate sau de călătorie

pentru adoptat

SINA

SINA

Transmitere
acord

continuare

Solicitare
acord

continuare
procedură

Primire
notificare
selecţie

adoptator şi
solicitare

acord
continuare
procedură

Primire acord
continuare

Primire
hortărâre

judecătoreas
că

Primire
cerere

eliberare
certificat

Haga

Primire
hortărâre

judecătoreas
că
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D i
re

cț
ia

 G
en

er
al
ă 

de
 A

sis
te

nț
ă 

So
ci

al
ă 
și

Pr
ot

ec
ția

 C
op

ilu
lu

i
Ce

tă
ţe

an

Start
Autentificare în

PCUe/SINA

Primire
solicitare si

documentatie

Evaluare şi pregătire
potenţial adoptator sau

familie potenţiala
adoptatoare în vederea

obținerii atestatului*

Emitere dispoziție privind
eliberarea atestatului de

persoană/ familie aptă să
adopte

Luare în evidență în R.N.A. a
adoptatorului/familiei adoptatoare

Stabilire adopție ca finalitate a
planului individualizat de protecție

pentru copil

Luare în evidență în R.N.A. a
copilului

Da

Rezultat favorabil?

Nu

Elaborare și
comunicare

raport

Primire
raport

Efectuare
contestatie?

Emitere dispoziție privind
neeliberarea atestatului de

persoană/ familie aptă să
adopte

Nu

Au
to

rit
at

ea
 N

aț
io

na
lă

 p
en

tr
u 

Pr
ot

ec
ția

Dr
ep

tu
ril

or
 C

op
ilu

lu
i ș

i A
do

pț
ie

Formulare şi depunere
contestație

Da

Primire
contestație

Transmitere
constestaţie şi
documentație

Primire dosar

Evaluare
contestație

Soluționare
contestație

Primire
comunicare

Dupa caz

Stop

Primire
comunicare

In
st

an
ță

Ju
de

că
to

re
as

că

Primire cerere

Judecarea cauzei
privind deschiderea
procedurii adopției

RNA
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Completare cerere de solicitare
evaluare in vederea obținerii

atestatului de persoana/familie
apta să adopte

Selectare
procedură

aferentă
serviciului public

dorit

Verificare informații
formular cu informații

furnizate de alte instituții

RNEP
Registrul

ContribuabililorR. Rezidenți*

Registru carte
funciară

ECRIS

Transmitere notificare cu
privire la rezultatul verificării

SINA

Primire
notificare

Datele sunt
corecte?

Solicitare flux
traditional

Depunere documentație aferentă
solicitării

RNA

PCUe/
SINA

PCUe/
SINA

PCUe/
SINA

PCUe

Primire
notificare

* Activitatea poate fi realizată si de OP A
** Activitatea este realizată împreună cu DGASPC
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* Activitatea poate fi realizată si de OP A
** Activitatea este realizată împreună cu DGASPC

PCUe/
SINA



Sesizare instanță
judecătorească pentru
deschiderea procedurii

de adopție

Comunicare
hotărâre

judecătorească

Primire hotarare
judecatoreasca

SINA

Derulare
procedura

potrivire inițiala

Derulare
procedură

potrivire practică

Întocmire cerere
privind încredințarea

în vederea adopției

Judecarea cauzei
privind încredinţarea

în vederea adopţiei

Primire
dispoziție Derulare proces

de Încredințare
in vederea

adopției

Urmărirea evoluției copilului pe
perioada încredințării în vederea

adopției

Întocmire şi depunere
cerere privind încuviințarea

copilului si documentație
aferenta**

Transmitere cerere
privind încuviințarea

copilului şi
documentație

aferentă

Judecarea cauzei
privind încuviinţarea

adopţiei

Primire
hotarare

judecatoareca

Inştiinţare,
în scris, a părinţilor
fireşti, precum şi a

autorităţilor române
competente să elibereze

documentele de
identitate sau de

călătorie pentru adoptat

Derulare monitorizare
post adopție

Stop

Stop
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SI

Comunicare
hotărâre

judecătorească

SI

Comunicare
hotărâre

judecătorească

SI

Primire
hotărâre

judecătoreasc
ă

Primire
hotărâre

judecătoreasc
ă

Primire
cerere

Primire
cerere
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113

Ce
tă
ţe

an
M

in
ist

er
ul

 E
du

ca
tie

i N
at

io
na

le

Start

Elaborare și aprobare
metodologie și calendar de

înscriere în învățământul
primar

Publicare în Monitorul
oficial și pe portalul unic

MEN pentru înscrierea în
învățământ a proiectului

de metodologie și
calendarul de înscriere în

învățământul primar

U
ni

ta
te

 d
e 

În
va
ţă

m
ân

t
In

sp
ec

to
ra

t Ş
co

la
r

Stabilirea unităților/
instituțiilor

 în care se realizează
evaluarea dezvoltării

psihosomatice a copiilor și
listarea acestora pe portalul

unic MEN

Realizare evaluare

Comunicarea către părinți a
rezultatului

evaluării dezvoltării psihosomatice
a copilului, cât și înscrierea

acestuia într-o bază de date
(nedisponibilă public) pe portalul

unic MEN

Organizarea „Zilei porților
deschise” şi a unor întâlniri

pentru informarea și consilierea
părinților copiilor din grădinița

care vor fi cuprinși, în anul școlar
următor, în învățământul primar

Elaborarea și afișarea pe
portalul unic MEN a criteriilor

specifice de departajare și a
programului de completare a

cererilor tip
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Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Afișare informaţii şi
documente de interes pe
portalul unic MEN pentru

înscrierea în învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii
copilului în

învățământul
primar?

Accesarea
portalului unic MEN

și informarea cu
privire la  procesul

de înscriere în
învățământul

primar

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământCopilul necesită
evaluarea
dezvoltării

psihosomatice în
vederea accesul la

învățământul
primar?

da

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Evaluare dezvoltare
psihosomatică

promovată

Proces înscriere în
învățământul preșcolar

nu

da

Stop

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Start

Accesarea Portal
unic/PCUe

Selectare procedură
aferentă serviciului

public - Înscrierea în
învățământul primar.

Redirecționare
automată către

portalul unic MEN
pentru înscrierea în

învățământ.

Portal unic/PCUePortal unic/PCUe

da



Completarea, pe portalul unic
MEN, a cererilor-tip de înscriere

(precompletate cu datele
disponibile în RNEP). Selectarea

școlilor pe baza registrului de
circumscripție MEN.

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Afișarea pe portalul unic
MEN pentru admiterea în
învățământ (cât și fizic, la

unitatea de învățământ) a
candidaților înmatriculați, a

numărului de locuri libere
rămase și a listei copiilor

neînscriși în școala de
circumscripție.

Elaborarea procedurii
specifice de repartizare a

copiilor pe locurilor
disponibile, pentru a doua
etapa de înscriere în clasa

pregătitoare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Validare cerere. Informația
referitoare la evaluarea dezvoltării

psihosomatice este deja disponibilă
în portal. Informațiile despre gradul

de handicap vor fi extrase din
registrul ANPD. În acest pas nu este

necesară prezența fizică a
cetățeanului.

Procesarea cererilor-tip de
înscriere, cu ajutorul aplicației

informatice și repartizarea
copiilor la unitățile de învățământ

Este necesară
parcurgerea fazei a
doua de înscriere?

Stop

Recepționare
notificare

digitală

Actualizarea statusului cererii de
înscriere în contul de utilizator pe

portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ și

notificarea digitală a titularului
contului referitor la schimbarea

de status

Acces cont în portal unic
MEN și verificare status

cerere de înscriere

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Aplicaţie
informatică

integrată în portalul
unic MEN pentru

înscrierea în
învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Registrul de
circumscripție MEN

Registru ANPD

Prezentarea la sediul unității de
învățământ, cu actele de

identitate

Completarea cererilor în portalul unic
MEN pentru înscrierea în învățământ de
către personalul unității de învățământ.

O dată introdus în sistem CNP-ul
copilului, restul informațiilor vor fi

precompletate automat pe baza
informațiilor disponibile în RNEP.

Informațiile despre gradul de handicap
vor fi extrase din registrul ANPD.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Registrul de
circumscripție MEN

Registru ANPD

Registrul de
circumscripție MEN

Notificare digitală cetățean
„Cerere înscriere recepționată”

Primire
notificare

digitală
„Cerere
înscriere

recepționată”
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Primire
notificare

digitală cerere
actualizată

Procesarea cererii şi
marcarea în aplicația

informatică de pe portalul
unic MEN pentru admiterea
în învățământ a candidaților

admiși în aceasta etapa

Soluționarea cererilor
părinților copiilor care nu au

fost încă înscriși la vreo
unitate de învățământ

Actualizarea cererii de
înscriere cu numele unităților
de învățământ vizate în etapa

a doua de înscriere.

Afișare pe Portalul unic
pentru admiterea în

învățământ a procedurii
specifice de repartizare a

copiilor pe locurile
disponibile

Informarea despre aspectele
relevante cu privire la etapa a
doua de înscriere (procedura

specifică de repartizare, numărul
de locuri disponibile)

Afișarea pe portalul unic
MEN pentru admiterea în

învățământ (și fizic, la sediul
unității de învățământ) a

listelor finale cu copii înscriși
în clasa pregătitoare

Actualizarea statusului cererii de
înscriere în contul de utilizator pe

portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ și

notificarea digitală a titularului
contului referitor la schimbarea

de status

Recepționare
notificare

digitală

Acces cont în portal unic
MEN și verificare status

cerere de înscriere

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Stop

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Aplicaţie
informatică

integrată în portalul
unic MEN pentru

înscrierea în
învățământ

Aplicaţie
informatică

integrată în portalul
unic MEN pentru

înscrierea în
învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Înscrierea în
învățământul primar

a fost realizată?

da

nu

Afișarea pe portalul unic
MEN pentru admiterea în

învățământ a listelor finale
cu copii înscriși în clasa

pregătitoare

Actualizarea statusului cererii de
înscriere în contul de utilizator pe

portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ și

notificarea digitală a titularului
contului referitor la schimbarea

de status

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii
copilului în

învățământul
primar?

da

Actualizarea cererii de
înscriere cu numele

unităților de învățământ
vizate în etapa a doua de

înscriere de către personalul
unității de învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Registrul de
circumscripție MEN

Registrul de
circumscripție MENnu

Prezentarea la sediul unității de
învățământ, cu actele de

identitate
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Ce
tă
ţe

an
M

in
ist

er
ul

 E
du

ca
tie

i N
at

io
na

le

Start

Informarea operatorilor
economici privind posibilitatea

de solicitare a școlarizării la
învățământul dual

Un
ita

te
 d

e 
În

va
ţă

m
ân

t
In

sp
ec

to
ra

t Ş
co

la
r

Co
m

isi
a 

de
 a

dm
ite

re
 ju

de
țe

an
ă 

/ a
M

un
ic

ip
iu

lu
i B

uc
ur

eș
ti

O
pe

ra
to

ri
Ec

on
om

ic
i

Primire
informare

Încheierea
contractelor-

cadru

Analiza și avizarea
numărului de locuri

pentru învățământul
profesional și pentru

învățământul dual

Afișarea Procedurii
de preselecție (după

caz) si a Procedurii de
admitere

Afișarea ofertei educaționale
pentru învățământul

profesional de stat, afisarea
brosurilor digitale

Desfășurarea acțiunii
„Săptămâna

meseriilor

Activități de
orientare si consiliere

cu elevii

Instruirea elevilor si părinților
acestora privind procedurile de
preselecție si/ sau de admitere

si a planului de școlarizare

Derularea acțiunii
„Târgul ofertelor

educaționale”

Primire
informare

Portal unic/PCUe Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Activități preliminare
procesului de înscriere,

desfășurate in cadrul
Ministerului

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Accesarea Portal
unic/PCUe

Portal unic/PCUe

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Selectare procedură aferentă
serviciului public - Înscrierea la

Invatamant prefesional.
 Redirecționare automată

către portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ

Portal unic/PCUe
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121

Susţinere probe

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Validare cerere înscriere. Cetățeanul nu va
fi prezent la această etapă.

Inregistrarea cererilor de înscriere, inclusiv
în portalul unic MEN pentru înscrierea în

învățământ de către personalul unității de
învățământ, pe baza informațiilor din

anexa la fișa de înscriere

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Notificare digitală cetățean
„Înscriere reușită”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP
Portal unic MEN

pentru inscrierea în
învățământ

Afișarea rezultatelor
înainte de contestații pe

portalul unic MEN pentru
inscrierea în învățământ,
cât și la unitățile școlare

unde s-a desfășurat
examenul

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare
digitală

Accesarea portalului unic
MEN și informarea cu privire

la  procesul de înscriere la
Invatamant profesional/dual

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
Invatamant
profesional?

Completarea, pe portalul unic MEN, a
cererilor-tip de înscriere în vederea

susținerii probei de limbă maternă sau
modernă (cererea va fi precompletată cu

datele disponibile în RNEP).

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Obținerea de la unitatea de
învățământ a anexei la fișa de

înscriere

nu Prezentarea la secretariatul
unității de învățământ stabilită

drept centru verificare

RNEPPortal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Cetățeanul dorește
să susțină proba de

înscriere la limba
maternă/modernă?

da

gfxer
Text Box
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Notificare digitală cetățean
„Rezultate probe aptitudini

publicate”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare
digitală

Completarea, pe
portal, a unei

contestații

Formulare
contestaţie Probă
limbă modernă /

maternă?
Accesarea

portalului unic MEN
și verificarea
rezultatelor

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea din

cadrul
evenimentului de

viață?

da
Înregistrarea pe portalul unic

MEN prin cont cu nume
utilizator și parolă

(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Redactarea în format letric
a unei contestații

Depunerea
contestației la

unitatea de
învățământ unde a

fost susținut
examenul

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
contestaţii

(format digital,
direct pe
portal)

Soluţionare
contestatii

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Contestație depusă”

Primire
contestaţii în
format letric

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Afișarea rezultatelor după
contestații pe portalul unic

MEN pentru inscrierea în
învățământ, cât și la

unitățile școlare unde s-a
desfășurat examenul

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

nu

Primire
notificare

digitală

Notificare digitală
cetățean „Rezultate

finale probă limbă
modernă /

maternă” publicate

Primire
notificare

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

gfxer
Text Box
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Afișarea rezultatelor probei de
preselecție, la sediul unităților de
învățământ unde a fost susținută

proba, cât și pe portalul  unic MEN

Derularea probei de
preselecție, în unitățile

de învățământ în care s-a
decis organizarea

acesteia

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
Invatamant
profesional?

Completarea, pe portalul unic MEN, a
cererilor-tip de înscriere (precompletate

cu datele disponibile în RNEP și în registrul
de foi matricole pentru învățământul
gimnazial). Se selectează dintr-o listă

exhaustivă denumirea unității de
învățământ Profesional/dual.

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Obținerea fișei de înscriere,
eliberată de secretariatul
unităților de învățământ

gimnazial

nu

Prezentarea cu fișa de înscriere
la o unitate de învățământ care
are ofertă educațională pentru

învățământul profesional

RNEPPortal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Validare cerere înscriere. Cetățeanul nu va
fi prezent la această etapă.

Introducerea cererilor în portalul unic
MEN pentru înscrierea în învățământ de

către personalul unității de învățământ, pe
baza informațiilor din fișa de înscriere

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Notificare digitală cetățean
„Cerere înscriere depusă”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP
Portal unic MEN

pentru inscrierea în
învățământ

Primire
notificare
digitală

Registru Foi
Matricole

Invatamant
Gimnazial

Registru Foi
Matricole

Invatamant
Gimnazial

Unitatea de
învățământ necesită

preselecție?

Notificare digitală cetățean
„Program desfășurare probă

preselecție”

da

Primire
notificare

digitală

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

nu

gfxer
Text Box
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Actualizarea și afișarea listei
candidaților înscriși la

învățământul profesional de
stat/dual, cât și a situațiilor
unde este nevoie de probă
suplimentară de admitere,

inclusiv pe portalul unic MEN
pentru înscrierea în

învățământ

Desfășurarea probei
suplimentare de

admitere

Afișarea rezultatelor la
proba suplimentară de
admitere, inclusiv prin

publicare pe portalul unic
MEN

Primire
notificare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Candidatul a
promovat proba de

preselecție? Cetățeanul dorește

Accesarea portalului
unic MEN și

verificarea
rezultatelor la  proba

suplimentară de
admitere

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Rezultate probă preselecție

afișate”

Primire
notificare
digitală

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Numărul
candidaților care au
promovat proba de
preselecție este mai
mare decât numărul

de locuri

Notificare digitală cetățean
„Va urma o probă

suplimentară de admitere”

da

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare
digitală

Stop

nu

Proces înscriere candidați
respinși Ia preselecție Ia unitățile de

învățământ care școlarizează în
învățământul profesional de stat care nu

au organizat sesiune de preselecție sau
dual sesiune admitere, similar procesului

de înscriere descris anterior

nu

da

Candidatul trebuie
să susțină proba
suplimentară de

admitere?

Notificare digitală cetățean
„Lista candidaților înscriși la
învățământul profesional de

stat/duaL a fost publicată”

Primire
notificare
digitală

Accesarea
portalului unic MEN
și verificarea listei

candidaților admiși

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

gfxer
Text Box
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Stabilirea, la nivelul comisiilor
de admitere din unitățile de
învățământ și transmiterea

listelor candidaților declarați
admiși si a celor respinși la
admiterea în învățământul

profesional de stat

Validarea candidaților declarați
admiși si a celor respinși la
admiterea în învățământul

profesional de stat

Aplicație
informatică
centralizată

Cetățeanul dorește
să formuleze o

contestație?

Comunicarea rezultatelor
la proba suplimentară de

admitere în urma rezolvării
contestațiilor, inclusiv prin
publicare pe portalul unic

MEN

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Proces formulare contestație,
similar celui descris anterior

în cadrul acestui fluxda

Soluționare contestații

Notificare digitală cetățean
„Rezultate finale probă

suplimentară de admitere
publicate”

Primire
notificare

digitală

Accesarea
portalului unic MEN
și verificarea listei

candidaților admiși

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Stop

nu
Aplicație

informatică
centralizată

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Comunicarea listei finale
candidaților admiși în urma

și candidaților respinși,
inclusiv prin publicare pe

portalul unic MEN

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

nu

129
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Activități interne derulate în cadrul instituțiilor din
subordinea Ministerului Educației Naționale

- Realizarea situației locurilor libere după etapa I de
admitere

- rezolvarea cazurilor speciale, la nivelul
Inspectoratelor Școlare Județene

- comunicarea situației locurilor rămase libere

Proces etapa 2 admitere,
similar primei etape

Notificare digitală cetățean
„Listă candidași admiși /

respinși publicată”

Primire
notificare

digitală

Accesarea
portalului unic MEN
și verificarea listei

candidaților admiși

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Stop

Candidatul a fost
admis în

învățământul
profesional / dual?

nu

Proces de înmatriculare în
cadrul unității de

învățământ profesional /
dual, similar celui descris

în cadrul evenimentului
„Înscrierea la liceu” 

da

Stop

Stop

gfxer
Text Box
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Organizarea „Zilei porților
deschise” şi a unor întâlniri

pentru informarea și consilierea
părinților cu copii de vârstă

preșcolară care vor fi cuprinși, în
anul școlar următor, în grădiniță

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Start

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

In
sp

ec
to

ra
t Ş

co
la

r
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Elaborarea și
afișarea criteriilor

specifice de
departajare

Afișarea, pe portalul unic MEN
pentru înscrierea în învățământ,

căt și la sediul unității de
învățământ și al inspectoratului

școlar, a programului de
completare a cererilor tip de

înscriere în învățământul
preșcolar, căt și a criteriilor

specifice de departajare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Elaborarea și punerea la
dispoziția cetățeanului, pe

portalul unic MEN, a informațiilor
de interes cu privire la procesul

de înscriere în invățământul
preșcolar

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO prin

sincronizare cu PCUe). Contul
va conține informațiile despre

copil și părinții acestuia

Accesarea portalului unic
MEN și informarea cu privire

la  procesul de înscriere în
învățământul preșcolar

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Completarea de către părinți, pe portalul unic
MEN, a cererilor-tip de înscriere (precompletate

cu datele disponibile în registrele DEPADB). Se va
încărca documentul de la medicul de familie care
atestă că copilul poate participa la învățământul

preșcolar (document emis în format digital
certificat). Va exista o bifă de permitere a

verificării datelor referitoare la venituri în bazele
de date ale ANAF.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Validare cerere. Informațiile referitoare la venituri
vor fi extrase din Registrul Contribuabililor (ANAF).

Nu este necesară prezența cetățeanului la sediul
unității de învățământ. Informațiile despre gradul

de handicap vor fi extrase din registrul ANPD.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEPRegistrul
Contribuabililor

Accesarea Portal
unic/PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public - Înscrierea în

învățământul preșcolar.
Redirecționare automată către

portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic/PCUePortal unic/PCUe

Informarea  cu privire la
procesul de înscriere în

învățământul preșcolar prin
mijloacele deja existente

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii
copilului în

învățământul
preșcolar?

da

nu

Prezentarea la sediul unității de
învățământ, cu actele de

identitate și fișa care atestă  că
copilul poate participa la

învățământul preșcolar

Completarea cererilor în portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ de către personalul unității

de învățământ. O dată introdus în sistem CNP-ul
copilului, restul informațiilor vor fi precompletate

automat pe baza informațiilor disponibile în
registrele DEPABD. Informațiile referitoare la

venituri vor fi extrase din Registrul Contribuabililor
(ANAF). Informațiile despre gradul de handicap vor

fi extrase din registrul ANPD.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEPRegistrul
Contribuabililor
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Procesarea cererilor-tip de
înscriere, cu ajutorul aplicației

informatice și validarea, în limita
locurilor, la grădinița trecută ca

primă opțiune, a copiilor ai căror
părinți au solicitat acest lucru în

cererea-tip de înscriere

Aplicaţie
informatică

integrată în portalul
unic MEN pentru

înscrierea în
învățământ

Marcarea, în aplicația
informatică, a cererilor – tip

de înscriere pentru candidații
admiși în faza 1

Aplicaţie
informatică

integrată în portalul
unic MEN pentru

înscrierea în
învățământ

Parcurgerea, asemănător
fazei 1, a fazelor 2 și 3, pentru

a doua și a treia opțiune
făcută de către părinți

Aplicaţie
informatică

integrată în portalul
unic MEN pentru

înscrierea în
învățământ

Este necesară
parcurgerea fazei a
doua de înscriere?

Stop

Recepționare
notificare

digitală

Centralizarea și soluționarea
de către inspectoratul școlar a

cererilor părinților copiilor
care nu au fost încă înscriși la

vreo unitate de învățământ

Soluționarea de către
 inspectoratul școlar a oricărei alte

situații referitoare la înscrierea în
învățământul preșcolar, având în

vedere, cu prioritate, interesul
educațional al copilului.

Afișarea pe portalul unic MEN
(cât și fizic, la sediul unității de

învățământ) a copiilor înscriși, a
numărului de locuri rămase libere
și a listei copiilor neînscriși după

prima etapă

Actualizarea statusului cererii de
înscriere în contul de utilizator pe

portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ și

notificarea digitală a titularului
contului referitor la schimbarea

de status

Acces cont în portal unic
MEN și verificare status

cerere de înscriere

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Actualizarea cererii de
înscriere cu numele unităților

de învățământ preșcolar
vizate în etapa a doua de

înscriere. (În cazul
interacțiunii clasice,

actualizarea va avea loc la
sediul unității de învățământ)

Suproces selecție etapa 2 și
notificare cetățean, similar

dpdv procedural cu procesul
de selecție etapa 1

Înscrierea în
învățământul

preșcolar a fost
realizată

Stop

da

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în
învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Afișarea pe portalul unic MEN a
listei finale cu copii înscriși

Actualizarea statusului cererii de
înscriere în contul de utilizator pe

portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ și

notificarea digitală a titularului
contului referitor la schimbarea

de status

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Recepționare
notificare

digitală

Acces cont în portal unic
MEN și verificare status

cerere de înscriere

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Stop

Registru ANPD

Registru ANPD
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Start

Elaborarea și
aprobarea

metodologei și
calendarului de

susținere a Evaluării
Naționale
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ita
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 d
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co

la
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Publicarea
metodologei și
calendaruluI în

Monitorul Oficial

 Elaborarea procedurilor
privind organizarea și

desfășurarea examenului

Publicare pe portalul unic MEN
pentru înscrierea în învățământ  a

metodologiei și calendarului precum
și a procedurilor specifice şi a
modelelor de subiecte pentru

examenele naționale, într-o secțiune
specifică

Stabilirea unităților în
care se desfășoară

examenul

Informarea candidaţilor
despre unitățile în care

se desfășoară examenul,
atât în unitățile de

învățământ, cât și prin
publicare pe portalul unic

MEN

Primire
informare

Constituirea centrelor
 de examen și a centrelor

zonale de evaluare,
constituirea comisiilor

Co
m

isi
a 

N
aţ

io
na

lă
 / 

Co
m

isi
ile

Ju
de

țe
ne

 sa
u 

Co
m
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a

M
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lu

i B
uc

ur
eș

ti

Desfășurarea examenului

Afișarea rezultatelor
înainte de contestații pe

portalul unic MEN pentru
inscrierea în învățământ,
cât și la unitățile școlare

unde s-a desfășurat
examenul

Primire
notificare

digitală

Formulare
contestaţii?

Stop

Nu
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Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Accesarea
portalului unic MEN

și informarea cu
privire la  procesul

de înscriere la
Evaluarea Națională

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Accesarea Portal
unic/PCUe

Selectare procedură
aferentă serviciului public -

Înscrierea la Evaluarea
Națională. Redirecționare

automată către portalul unic
MEN pentru înscrierea în

învățământ

Portal unic/PCUePortal unic/PCUe

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
Evaluarea
Națională?

Completarea, pe portalul unic MEN, a
cererilor-tip de înscriere (precompletate

cu datele disponibile în RNEP). Va exista o
secțiune pentru cereri pentru situații

speciale (pentru copiii cu cerințe
educaționale speciale)

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Prezentarea la sediul unității de
învățământ, cu actele de

identitate

da

Completarea cererii tip în
format letric și prezentarea la

secretariatul unității de
învățământ

nu

Primire
notificare

digitală cerere
nouă Validare cerere. Foaia matricolă a elevului

va fi obținută în format digital de la
unitatea de învățământ pe care a absolvit-

o acesta. Cetățeanul nu va fi prezent la
această etapă.

Introducerea cererilor în portalul unic
MEN pentru înscrierea în învățământ de
către personalul unității de învățământ.

Foaia matricolă a elevului va fi obținută în
format digital de la unitatea de învățământ

pe care a absolvit-o acesta

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ primar

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ primar

Primire
notificare

digitală

Notificare digitală cetățean
„Înscriere reușită”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Rezultate publicate”

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea din

cadrul
evenimentului de

viață?

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

nu
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Completarea, pe
portal, a unei

contestații

Primire
contestaţii

(format digital,
direct pe

portal)

Soluţionare
contestatii

Afișarea rezultatelor după
contestații pe portalul unic

MEN pentru inscrierea în
învățământ, cât și la

unitățile școlare unde s-a
desfășurat examenul

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Redactarea în
format letric a unei

contestații

Depunerea
contestației la

unitatea de
învățământ unde a

fost susținut
examenul

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Contestație depusă”

Primire
notificare

digitală
„Contestație

depusă”

Primire
contestaţii în
format letric

Centralizare contestații și
transmitere către comisia de

evaluare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Rezultate publicate”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare

digitală

Completarea, pe
portal, a unei cereri

de vizualizare a
lucrăriii

Se doreşte
vizualizarea lucrării?

Stop

Nu

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea din

cadrul
evenimentului de

viață?

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Redactarea în
format letric a unei

cereri de vizualizare
a lucrăriii

Depunerea cererii la
unitatea de

învățământ unde a
fost susținut

examenul

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire cereri
vizualizare

(format digital,
direct pe

portal)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Cerere vizualizare lucrare

depusă”

Primire cereri
vizualizare în
format letric

Centralizare cereri vizualizarei
și soluționarea acestora

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Stop

Primire
notificare

digitală
„Cerere

vizualizare
depusă”
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Start

Derularea, la nivelul instituțiilor din
sistemul de învățământ, a etapelor

necesare pentru pregătirea examenului
de Bacalaureat. Informațiile de interes

vor fi publicate pe PU MEN pentru
înscrierea în învățământ (cât și fizic, în

unitățile de învățământ)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
informare

Accesarea portalului
unic MEN și

informarea cu privire
la  procesul de

înscriere la examenul
de Bacalaureat

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Accesarea Portal
unic/PCUe

Selectare procedură
aferentă serviciului public -

Înscrierea la examenul de
bacalaureat. Redirecționare

automată către portalul unic
MEN pentru înscrierea la
examenul de Bacalaureat

Portal unic/PCUePortal unic/PCUe

Stabilirea, de către
Inspectoratele Școlare
Județene, a unităților/

instituțiilor în care se
organizează și desfășoară
examenul de bacalaureat

Afișarea, Pe portalul unic
MEN (cât și fizic la sediul
unității de învățământ) a

a calendarului de
susținere a examenului

de Bacalaureat.

Primire
comunicare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
examenul de
Bacalaureat? Completarea, pe portalul unic MEN, a

cererilor-tip de înscriere (precompletate
cu datele disponibile în RNEP). Va exista

posibilitatea selectării disciplinelor la care
se va susține examenul.

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

da

Completarea cererii tip în
format letric și prezentarea la

secretariatul unității de
învățământ

nu

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Validare cerere. Foaia matricolă a elevului (situație
particulară absolvenți promoții anterioare) va fi

obținută în format digital de la unitatea de
învățământ pe care a absolvit-o acesta. Cetățeanul

nu va fi prezent la această etapă.

Introducerea cererilor în portalul unic MEN pentru
înscrierea în învățământ de către personalul unității

de învățământ. Foaia matricolă a elevului (situație
particulară absolvenți promoții anterioare) va fi

obținută în format digital de la unitatea de
învățământ pe care a absolvit-o acesta

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ
secundar

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ
secundar
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Desfășurarea examenului

Afișarea rezultatelor
înainte de contestații pe

portalul unic MEN pentru
inscrierea în învățământ,
cât și la unitățile școlare

unde s-a desfășurat
examenul

Primire
notificare

digitală

Formulare
contestaţii?

Stop

Nu
Primire

notificare
digitală

Notificare digitală cetățean
„Înscriere reușită”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală
cetățean „Rezultate

publicate”

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea din

evenimentului de

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Programarea
probelor de examen. Afișarea

programului pe PU MEN (cât și
fizic la unitățile de învățământ)

Primire
notificare

digitală „Orar
afișat”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Afișarea subiectelor
și a baremelor după terminarea
examenului, pe PU MEN (cât și
fizic la unitățile de învățământ

unde s-a desfășurat examenul)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală
cetățean „Barem

publicat”

Primire
notificare
digitală
„Barem

publicat”
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Completarea, pe
portal, a unei

contestații

Primire
contestaţii

(format digital,
direct pe
portal)

Soluţionare
contestatii

Afișarea rezultatelor după
contestații pe portalul unic

MEN pentru inscrierea în
învățământ, cât și la

unitățile școlare unde s-a
desfășurat examenul

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea din

cadrul
evenimentului de

viață?

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

da

Redactarea în
format letric a unei

contestații

Depunerea
contestației la

unitatea de
învățământ unde a

fost susținut
examenul

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Contestație depusă”

Primire
notificare
digitală

„Contestație
depusă”

Primire
contestaţii în
format letric

Centralizare contestații și
transmitere către comisia de

evaluare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Rezultate publicate”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare

digitală

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Cetățeanul a
promovat prima

sesiune a
examenului de
Bacalaureat?

Stopda

Înscrierea la sesiunea a doua de
Bacalaureat (proces similar

înscrierii la prima sesiune de
Bacalaureat)

nu
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Desfășurarea
probelor de

aptitudini
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Derularea, la nivelul
instituțiilor din sistemul de învățământ,
a etapelor necesare pentru pregătirea
admiterii la liceu. Informațiile de interes
vor fi publicate pe PU MEN pentru
înscrierea în învățământ (cât și fizic, în
unitățile de învățământ)

Organizare şedințe de
instruire cu părinții și elevii

pentru prezentarea
procedurilor de admitere.
Îndrumare utilizare portal

PU MEN

Primire
informare

Accesarea
portalului unic MEN

și informarea cu
privire la  procesul

de înscriere la liceu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Accesarea Portal
unic/PCUe

Selectare procedură
aferentă serviciului public -

Înscrierea la liceu.
Redirecționare automată

către portalul unic MEN
pentru înscrierea în

învățământ

Portal unic/PCUePortal unic/PCUe

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
liceu

da

Completarea, pe portalul unic MEN, a
cererilor-tip de înscriere la probele de

aptitudini (echivalente anexelor la fiselor
de inscriere folosite in prezent)

precompletate cu datele disponibile în
RNEP. Se selectează dintr-o listă

exhaustivă denumirea unității de
învățământ (liceului).

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

da

Completarea cererii tip în
format letric

nu

Filieră vocațională?

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Validare cerere înscriere. Cetățeanul nu va
fi prezent la această etapă.

Introducerea cererilor în portalul unic
MEN pentru înscrierea în învățământ de

către personalul unității de învățământ, pe
baza informațiilor din cererea în format

letric.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Prezentarea la secretariatul
unității de învățământ

Primire
notificare
digitală

Notificare digitală cetățean
„Înscriere reușită”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP
Portal unic MEN

pentru inscrierea în
învățământ

Afișarea rezultatelor
înainte de contestații pe

portalul unic MEN pentru
inscrierea în învățământ,
cât și la unitățile școlare

unde s-a desfășurat
examenul

Primire
notificare

digitală

Completarea, pe
portal, a unei

contestații

Primire
contestaţii

(format digital,
direct pe
portal)

Formulare
contestaţii?

Stop

Nu

Notificare digitală cetățean
„Rezultate probe aptitudini

publicate”

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea din

cadrul
evenimentului de

viață?

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

da

Redactarea în
format letric a unei

contestații

Depunerea
contestației la

unitatea de
învățământ unde a

fost susținut
examenul

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
contestaţii în
format letric

nu

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ
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Definitivarea listelor
candidaților admiși la

liceele vocaționale, prin
corelarea rezultatelor la
probele de aptitudini cu

media de admitere

Soluţionare
contestatii

Notificare digitală cetățean
„Contestație depusă”

Primire
notificare

digitală
„Contestație

depusă”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Afișarea rezultatelor după
contestații pe portalul unic

MEN pentru inscrierea în
învățământ, cât și la

unitățile școlare unde s-a
desfășurat examenul

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Rezultate finale probe

aptitudini publicate”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare
digitală

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Înregistrare automată
rezultate în aplicația

informatică utilizată pentru
repartizarea elevilor la licee

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Aplicație
informatică
repartizare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Aplicație
informatică
repartizare

Registru Foi
Matricole

învățământ
gimnazial

Registru Rezultate
Evaluare Națională

Validarea, de către
comisiile de admitere

județene, a listelor
candidaților admiși la

liceele vocaționale, prin
corelarea rezultatelor la
probele de aptitudini cu

media de admitere

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Aplicație
informatică
repartizare

Registru Foi
Matricole

învățământ
gimnazial

Registru Rezultate
Evaluare Națională

Afișarea rezultatelor finale
admitere licee vocaționale pe

PU MEN (cât și fizic, la unitățile
școlare unde s-a desfășurat

examenul)

Notificare digitală cetățean
„Rezultate finale admitere

licee vocaționale publicate”

Primire
notificare
digitală

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor finale

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Stop

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
liceu

Completarea, pe portalul unic MEN, a
fișelor-tip de înscriere la liceu

(precompletate cu datele disponibile în
RNEP, cât și cu media de admitere a

candidatului, calculată pe baza informației
din registrul de foi matricole și cel ce

conține rezultatele la Evaluarea Națională).

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

da

Completarea fișei de înscriere
tip în format letric

nu
Prezentarea la secretariatul

unității de învățământ

Registru Foi
Matricole

învățământ
gimnazial

Registru Rezultate
Evaluare Națională

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Validare fișă înscriere. CNP-ul cetățeanului
va fi cheia unică pentru identificarea în

registrele digitale a foii matricole și a
rezultatului la Evaluarea Națională.

Cetățeanul nu va fi prezent la această
etapă.

Introducerea fișelor în portalul unic MEN
pentru înscrierea în învățământ de către

personalul unității de învățământ, pe baza
informațiilor din fișa în format letric.

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP

Registru Foi
Matricole

învățământ
gimnazial

Registru Foi
Matricole

învățământ
gimnazial

Registru Rezultate
Evaluare Națională

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Registru Rezultate
probe limbă

maternă / modernă

Registru Rezultate
probe limbă

maternă / modernă

Registru Rezultate
probe limbă

maternă / modernă

Proces înscriere la probele de
verificare a cunoștințelor de

limbă modernă sau maternă,
identic dpdv procedural cu

procesul descris în fluxul de
înscriere în învățământul

profesional / dual
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Repartizarea
computerizată în

învățământul liceal
de stat a

absolvenților clasei a
VIII-a.

Notificare digitală cetățean
„Cerere înscriere recepționată”

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Registru Rezultate
Evaluare Națională

Primire
notificare

digitală
„Cerere
înscriere

recepționată”

Maparea automată a
informațiilor din PU MEN în

aplicația informatică de
repartizare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Aplicație
informatică
repartizare

Afișarea rezultatelor finale
admitere liceu pe PU MEN (cât
și fizic, la unitățile școlare unde
au fost admiși candidații și la
unitățile de învățământ de
proveniență), cât și a locurilor
rămase libere în urma primei
etape de repartizare.

Aplicație
informatică
repartizare

Aplicație
informatică
repartizare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Notificare digitală cetățean
„Rezultate repartizare în

învățământul liceal finalizată”

Primire
notificare
digitală

Accesarea
portalului unic MEN

și verificarea
rezultatelor a

primei etape de
repartizare

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Elevul a fost
repartizat în cadrul

primei etape de
admitere la liceu?

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Proces etapa 2 repartizare,
similar din perspectiva

inscrierii cu prima etapa
de repartizare

nu

Cetățeanul dorește
să utilizeze cadrul
electronic pentru
interacțiunea în

vederea înscrierii la
liceu

Comfirmarea, pe portalul unic MEN, a
înscrierii la liceul la care elevul a fost

repartizat (prin intermediul unei cereri
digitale precompletate cu datele

disponibile în RNEP, cât și cu media de
admitere a candidatului).

Înregistrarea pe portalul unic
MEN prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

da

nu

Prezentarea la secretariatul
unității de învățământ în

vederea confirmării înscrierii la
unitatea de învățământStop

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Primire cerere
confirmare

înscriere
(format digital,

direct pe
portal) Finalizare proces

înscriere (validarea
cererii de înscriere și

obținerea
documentelor

necesare înscrierii din
registrele electronice.

Notificare digitală cetățean
„Cerere confirmare înscriere

realizată ”

Primire cerere
confirmare
înscriere în

format letric

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ
gimnazial

Registru Rezultate
Evaluare Națională

Notificare digitală cetățean
„Înscriere la liceul X

confirmată”

Primire
notificare

digitală
„Cerere

confirmare
înscriere

realizată ”

Primire
notificare

digitală
„Înscriere la

liceul X
confirmată”

Stop

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic MEN
pentru inscrierea în

învățământ

Registru Rezultate
probe limbă

maternă / modernă

Registru Rezultate
probe limbă

maternă / modernă

Registru fise
medicale, intretinut

la nivelul
cabinetelor

medicale scolare

da
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Accesarea Portal
unic/PCUe Selectare procedură aferentă

serviciului public - Înscrierea la
studii universitare.

Portal unic/PCUePortal unic/PCUe

Selectarea unei
universități dintr-o

listă exhaustivă care
va include toate

universitățile de stat
de pe teritoriul țării

Portal unic PCUe
pentru inscrierea în

învățământ

Selectarea unei
facultăți din cadrul

universității selectate
la pasul anterior și

informarea cu
procesul de admitere.

Completarea, pe portalul unic PCUe, a
cererilor-tip de înscriere specifice fiecărei

facultăți (precompletate cu datele
disponibile în RNEP). Se va completa o

cerere individuală pentru fiecare facultate
la care se aplică.

Înregistrarea pe portalul unic
PCUe prin cont cu nume

utilizator și parolă
(funcționalitate SSO cu PCUe)

Portal unic PCUe
pentru inscrierea în

învățământ

Portal unic PCUe
pentru inscrierea în

învățământ

RNEPPortal unic PCUe
pentru inscrierea în

învățământ

Atașarea la cerere a
adeverinței medicale tip care
atestă că solicitantul este apt
pentru înscrierea la facultate,

emisă de medicul de familie
(document emis în format

digital certificat)

Portal unic PCUe
pentru inscrierea în

învățământ

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Plata taxei de înscriere (unde
aceasta se impune) aferentă

fiecărei cereri în parte
(facilitare plată cu cardul

direct în portal)

Portal unic PCUe
pentru inscrierea în

învățământ

Proces de Obtinere
adeverinta medicala

( TO-BE, cf. ev de viață 22
„Programarea la un consult

medical”)

Selectrae tip
interactiune pentru

inscriere

Portal unic PCUe

Start

Proces de interacțiune cu
universitățile existent

actual

fizic

Proces de interacțiune
digital existent actualDigital, prin portalul universitatilor

Solicitantul are
facilitati la plata

taxelor?

nu

da

Accesare Portal
MEN Selectare procedură aferentă

serviciului public - Înscrierea la
studii universitare.

Portal MENPortal MEN

Selectarea unei
universități dintr-o

listă exhaustivă care
va include toate

universitățile de stat
de pe teritoriul țării

Portal MEN pentru
inscrierea în
învățământ

Selectarea unei
facultăți din cadrul

universității selectate
la pasul anterior și

informarea cu
procesul de admitere.

Completarea, pe portalul MEN, a cererilor-
tip de înscriere specifice fiecărei facultăți

(precompletate cu datele disponibile în
RNEP). Se va completa o cerere individuală

pentru fiecare facultate la care se aplică.

Înregistrarea pe portalul MEN
prin cont cu nume utilizator și
parolă (funcționalitate SSO cu

PCUe)

Portal MEN pentru
inscrierea în
învățământ

Portal MEN pentru
inscrierea în
învățământ

RNEPPortal MEN pentru
inscrierea în
învățământ

Atașarea la cerere a
adeverinței medicale tip care
atestă că solicitantul este apt
pentru înscrierea la facultate,

emisă de medicul de familie
(document emis în format

digital certificat)

Portal MEN pentru
inscrierea în
învățământ

Plata taxei de înscriere (unde
aceasta se impune) aferentă

fiecărei cereri în parte
(facilitare plată cu cardul

direct în portal)

Portal MEN pentru
inscrierea în
învățământ

Proces de Obtinere
adeverinta medicala

( TO-BE, cf. ev de viață 22
„Programarea la un consult

medical”)

Solicitantul are
facilitati la plata

taxelor?

nu

da

Portal MEN

Verificare se poate
efectua digital?

da
Initiere activitate

verificare

Notificare digitală cetățean
„Cerere înscriere recepționată”

nu

Primire
notificare
digitală
pentru

prezentare la
sediul

Universitatii

Publicarea listei cu
Universitatiile pe PCUe

Inrolare Universitati pe
portal PCUe
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Validare fișă înscriere. CNP-ul cetățeanului va fi
cheia unică pentru identificarea în registrele

digitale a foii matricole și diplomei de
Bacalaureat. Cetățeanul nu va fi prezent la

această etapă.

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ
secundar

Registru Diplome de
Bacalaureat

Notificare digitală cetățean
„Cerere înscriere recepționată”

Desfășurarea
concursului de

admitere

Centralizarea rezultatelor la
nivelul fiecărei instituții de

învățământ superior, și
încărcarea acestora pe portalul

unic pentru admiterea în
învățământ.

Actualizarea statusului
cererilor de înscriere și

notificarea cetățeanului

Portal unic PCUe /
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

Primire
notificare
digitală
„Cerere

înscriere la
Facultatea…” 
recepționată

Primire
notificare
digitală

„Status cerere
înscriere

actualizat”

Accesarea portalului
unic PCUe/portalului
MEN și verificarea, în
interiorul contului, a

statusului cererilor de
înscriere (admis /

respins)

Cetățeanul a fost
admis la studii
universitare?

Înregistrarea la o altă
sesiune de admitere la

studii universitare
nu

Selectarea programelor universitare  la care
studentul dorește să participe. Notificarea automată

de către sistem a celorlalte facultăți (celor la care a
fost admis dar la care nu dorește să se

înmatriculeze)

Da, mai multe

Da, un singur program de studii

Informare
universități

care nu au fost
selectate de

viitorul
student

Completarea pe portal  a cererilor de
înmatriculare specifice fiecărei facultăți la

care cetățeanul a fost admis
(precompletate cu datele disponibile în

RNEP). Se va completa o cerere individuală
pentru fiecare facultate la care se dorește

înmatricularea

Validare fișă înmatriculare.
CNP-ul cetățeanului va fi cheia

unică pentru identificarea în
registrele digitale a foii

matricole și diplomei de
Bacalaureat. Cetățeanul nu va

fi prezent la această etapă.

Notificare digitală cetățean
„Înmatricularea la … 

efectuată”

Primire
notificare

digitală
cetățean

„Înmatriculare
a la … 

efectuată”

Primire
notificare

digitală cerere
nouă

Stop

Plata taxei de înmatriculare
(unde aceasta se impune)
aferentă fiecărei cereri în

parte (facilitare plată cu
cardul direct în portal)

Portal unic PCUe /
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

Portal unic PCUe/
Portal MEN  pentru

inscrierea în
învățământ

Portal unic PCUe /
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

Portal unic PCUe /
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

Portal unic PCUe/
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

Portal unic PCUe/
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

RNEP Registru Foi
Matricole

învățământ
secundar

Registru Diplome de
Bacalaureat

RNEP

Portal unic PCUe /
portal MEN pentru

inscrierea în
învățământ

Prezentarea la sediul
Universitatii pentru

verificare

Verificare se poate
efectua digital?

Prezentarea la sediul
Universitatii pentru

verificare si
finalizarea

demersurilor de
înmatriculare

da

nu

Stop
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C
et

at
ea

n 
st

ra
in

PC
Ue

M
AI

 –
 IG

I
M

AI
 –

 H
UB

 s
er

vi
ci

i

Start

Conectare PCUe sau
HUB servicii MAI

Cerere imigrare in
Romania si incarcare

documente

Selecteaza TARA
origine si JUDET

pentru stabilire, apoi
transmite cerere

Receptioneaza
cerere stabilire in

Romania

Info receptionare
cerere

Info receptionare
cerere

Plata taxe

Stop
Primeste informatia

de receptionare a
cererii de catre IGI si
recomandare plata

taxe

Refuz

Plata taxe

Info stadiu cerere si
programare interviuAnaliza cererii

C
NS

IS

Confirmare plata
taxa si indentificator

tranzactie

Confirmare plata
taxa pasaport si

identificator
tranzactie

Analiza cererii

Info stadiu cerere si
programare interviu

Info stadiu cerere si
programare interviu

G
hi

se
ul

.ro
M

AE

Confirmare si
identificator

tranzactie

BD

Verificare Schengen

BD

Prezentare interviu

Interviu
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Cu suspendare 15
zile a termenului de

30 de zile

Fara suspendare a
termenului de 30 de

zile

Stop

Analiza cererii
Info stadiu cerere si

programare
prezentare ghiseu

Info stadiu cerere si
programare la ghiseu

Info stadiu cerere si
programare la ghiseu (cu

posibilitatea reprogramarii)

Preluare fotografie si
amprente

Prezentare la ghiseu

Analiza cererii

Refuz

Aprobare cerere
migrare

Eliberare permis
de sedere temporara si
actualizare baza date

Predarea permisului de
sedere temporara la ghiseu/

trimiterea permisului de sedere
temporara prin posta/ curier

Actualizare baze date

Stop

Verificare Schengen
Verificare Schengen

Info stadiu cerere si
notificare trimitere/ ridicare

permis sedere temporara

Stop

Refuz si justificare

Aprobare si eliberare
permis

Receptionare informare
stadiu cerere si notificare
trimitere/ ridicare permis

sedere temporara

Stop

Prezentare la ghiseu
pentru ridicarea permisului

de sedere

Primirea permisului
de sedere temporara

Stop
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Ce
tă
țe

an

Stabilire termen pentru
verificarea condițiilor

necesare acordării cetățeniei

Au
to

rit
at

e 
N

aț
io

na
lă

 p
en

tr
u 

Ce
tă
țe

ni
e

Primire cerere

Verificare
dosar complet

Da

Dosar
complet?

Solicitare
documente

Verificare
îndeplinire condiții

pentru acordarea
cetățeniei

Sunt întrunite
condițiile? Programare

persoana la
interviu

Da

Primire
notificare

PCUe

Prezentare la
interviu

(online / fizic)

Verificare
îndeplinire condiții

de acordare a
cetățeniei

Pr
eș

ed
in

te
 C

om
is

ie
Co

m
is

ie

Nu

Întocmire raport privind
îndeplinirea/neîndeplinirea

condițiilor de acordare a
cetățeniei

Primire
 raport

Emitere ordin de acordare /
redobandire a cetățeniei romane

Comunicare
ordin

Primire ordin
de acordare /
redobandire a

cetățeniei
romane

Verificare
raport

Da

Emitere
ordin de

acordare?
Emitere ordin de respingere a

cererii de acordare a cetățeniei
romaneNu

Comunicare
ordin

Primire ordin
de acordare a

cetățeniei
romane pe

acelasi canal
pe care s-a

transmis
cererea Atacare ordin?

Formulare şi
depunere

contestație

Da

Stop

Nu

Tr
ib

un
al

Bu
cu

re
șt

i

Stop

Programare online de
depunere a juramantului

Eliberare certificat
de cetățenie

română

Da

Depunere
 jurământ?

Stop

Nu

Start

Portal unic/
PCUe

Portal Unic/
PCUe

Site  ANC

Autentificare în Portal unic/
PCUe

Selectare procedură aferentă
serviciului public dorit

Programarea in vederea
depunerii cererii pentru

obtinerea cetateniei

Al
te

 In
st

itu
ții

Baza de date

Interogare bază de date
pentru extragerea

informației necesare
de la alte instituții

Depunerea cererii pentru
obtinerea cetateniei

Depunerea informatiilor
aditionale cerute din partea

institutiei

Nu

Depunere
jurământ

Da

Site  ANC

Depunere
contestatie

Suspendare
procedură și

reluare in funcție
de informațiile

primite

Propunere aviz
negativ?

Nu

Da

După termenul de 6 luni de la avizul negativ sau de la încetarea efectelor ordinului președintelui ANC, solicitantul poate aplica din nou cerere

Nu
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C
et

at
ea

n
PC

U
e

M
A

E
M

T/
C

N
A

IR

Start

Accesseaza PCUe

Selecteaza info
calatorii in
strainatate

Selecteaza info
starea drumurilor

   Transmite
cerere info starea

drumurilor nationale

Accesseaza site
www.cnadnr.ro

Returneaza
informatii

   Transmite
cerere info calatorii

in strainatate

Accesseaza site MAE
si e-Consulat.ro

Identifica informatie

Identifica informatie

Returneaza
informatii

Stop

Stop

Primire info

Primire
cerere

Primire
cerere

Stop

Stop

Stop
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C
et

at
ea

n 
st

ra
in

PC
Ue

M
AE

 e
VI

ZA
H

U
B

 S
er

vi
ci

i M
A

I

Start

Accesare cont
personal PCUe Meniu solicitare viza

Transmite
credentiale si

solicitare viza sedere
in Romania

Sistem eVIZA/
Receptionare cerere

viza sedere in
Romania

Info stadiu cerere

Verificare
documente necesare

Info stadiu cerere/
solicitare documente

suplimentare

M
AE

 e
C

on
su

la
t

Analiza cerere si
programare interviu

Stop

Renuntare

Efectuare plata taxa
viza

Prezentare la
misiune diplomatica/

Oficiu consular

Stop

Refuz acordare viza

Eliberare viza de
sedere in Romania

G
hi

se
ul

.ro

Informare
plata taxa viza si

identificare
tranzactie

Derulare interviu/
introducere date

SNIV

Continuare
proces, programare

interviu si
recomandare plata

Confirmare
programare interviu

Inregistrare plata
taxa viza si
identificare
tranzactie

Confirmare plata
taxa viza

NU Stop

DA

Receptionare
confirmare plata taxa

viza

Stop

Verificare si salvare
date

Pasaport cu viza de
sedere

Dosar complet

Dosar incomplet

Derulare interviu/
introducere date

SNIV

Informare refuz
acordare viza

Informare refuz
acordare viza
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C
et

at
ea

n
PC

U
e

M
A

I –
 D

G
P 

/ e
PA

SS
M

A
I –

 H
U

B
 s

er
vi

ci
i

Start

Accesare PCUe cu
credentiale sau HUB
servicii MAI sau site

ePass

   Selecteaza
pasaport simplu
electronic sau

temporar

Transmite selectie
pasaport catre e Pass

Receptioneaza tip de
pasaport

Info plata Pasaport
simplu electronic sau

simplu temporar

Accesare registru
identitate solicitant

Efectuare plata

Stop

Info pentru plata
taxa pasaport

DA

Renuntare proces

Plata taxa pasaport

Notificare eliberare
pasaport

Stop

Preluare imagini si
elemente biometrice

NU

G
hi

se
ul

.ro
 s

au
 P

ro
ce

sa
to

ri 
de

 p
la

ti
ce

rt
ifi

ca
ti

HUB servicii MAI/
DEPABD

Info taxa pasaport si
detalii tranzactie

Confirmare plata
taxa pasaport si

identificare plata

Confirmare plata
taxa pasaport si
detalii tranzactie

Confirmare plata
taxa pasaport si
detalii tranzactie

Confirmare
programare la ghiseu

Programare la ghiseu Prezentare la ghiseu Info eliberare
pasaport

Ridicare pasaport la
ghiseu

Notificare eliberare
pasaport

Transmitere spre
ghiseu

Stop

167

EV 35 - Diagramă de proces privind obținerea unui pașaport  



C
et

at
ea

n
PC

U
e

M
A

I -
 IG

PR
M

Pu
bl

ic

Start

Accesseaza PCUe
sau HUB servicii

MAI

Selectare optiune
denunt/ plangere

Completare
formular denunt/

plangere

Receptionare
denunt/ plangere

Investigare fapte
denuntate

Transmitere
confirmare
primire si

inregistrare
denunt/ plangere

Inregistrare
denunt/ plangere

Convocare
denuntator
pentru date

suplimentare
(daca este cazul)

Receptionare
dosar (daca este

cazul)

Stop
Receptionare

confirmare
primire si

inregistrare
denunt/ plangere

Info

Receptionare
invitatie

convocare

Prezentare la
Politie pentru

declaratii

Inregistrare
informatii

suplimentare

Info stadiu
cercetare

Stop

Info stadiu
cercetare
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