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1. Conectarea şi înregistrarea 

 

Panoul de confirmare accesibil de pe pagina web 
https://prenotaonline.esteri.it/login.aspx?cidsede=100030&returnUrl=%2f%2f oferă posibilitatea 
solicitanţilor să se conecteze la sistem dacă au fost deja înregistraţi sau să se înregistraze ca utilizator nou 
introducând datele personale şi o parolă, la alegere (Figura 1). 

 

Figura 1 

După înregistrarea noului utilizator, sistemul trimite e-mail de confirmare la adresa de poştă electronică 
indicată. Acest e-mail este foarte important întrucat conţine un link care trebuie folosit la prima accesare a 
sistemului de către utilizator. Procedura permite intrarea în sistem a solicitantului. 

 

2. Pagina principală – lista serviciilor 

 
Imediat ce solicitantul deschide panoul de confirmare (Figura 1) intră în pagina principală (Figura 2). 
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Figura 2 

În partea superioară este indicat numele utilizatorului conectat, numărul său de identificare (un număr 
progresiv dat automat de sistem) şi numărul cererilor în curs. 
 
 
3. Programarea întâlnirii 

Dând Click pe link-ul “Programează data vizitei”, solicitantul începe procedura de programare, care constă 
în etapele enumerate mai jos: 
 

1. alegerea serviciului; 
2. introducerea datelor suplimentare dacă sunt cerute; 
3. indicarea zilei si orei dorite; 
4. afişarea datelor cererii şi încheierea. 
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3.1  Alegerea serviciului 

 
Prima etapă constă în alegerea serviciului dorit. Se afişează lista serviciilor esistente active, (Figura 3) puse 
la dispoziţia publicului şi se dă Click pe serviciul de care utilizatorul are nevoie. 
 

 

Figura 3 
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3.2  Introducerea datelor suplimentare 

 
După alegerea serviciului dorit, solicitantului s-ar putea să i se ceară date suplimentare. În cazul serviciului 
de programare pentru Biroul Declaraţii de Valoare (Figura 4) este obligatoriu să se introducă codul numeric 
personal CNP specificat pe cartea de identitate. De asemenea, solicitantul poate introduce succesiv mesaje 
pentru instituţie în căsuţa “Observaţii de comunicat instituţiei”. Toate datele adăugate de către solicitant 
rămân în memoria sistemului, din momentul programării şi sunt reintroduse în cazul solicitării unei noi 
întâlniri. 
 

 

Figura 4 



 
Ambasciata d’Italia a Bucarest - Cancelleria Consolare 

Str. Arh. Ion Mincu, 12 - 011358 Sector 1 Bucarest 
Tel.: +40 21 223.2424 

 Fax +40 21 223.4550  
Email dv.bucarest@esteri.it 

7 

 

 

3.3  Alegerea zilei şi a orei 

 
Solicitantul, dupa ce confirmă datele suplimentare şi citeşte informaţiile privind confidenţialitatea,  trebuie să 
aleagă ziua şi ora din calendar pentru programare (Figura 5). Programarea se poate face  numai cu două 
săptăamâni înainte de data dorită. De exemplu, accesând sistemul în prima zi a lunii se poate face 
programarea alegând o dată cuprinsă între a doua şi a cinsprezecea zi a lunii în curs. 
 

 

Figura 5 

Se poate opta pentru orice zi din calendar, sau nu, dar aceasta apare colorată diferit, în funcţie de situaţiile 
menţionate în tabelul următor: 

3  Gri deschis, nu se poate opta pentru acea dată întrucât este sărbătoare, nu se încadrează în 
intervalul celor două săptămâni prevăzute sau este închis biroul. 

3  Negru îngroşat. Data care poate fi aleasă. 
3  Verde. Zi pentru care se poate opta, locurile disponibile reprezentând  peste 60%. 
3  Galben. Zi pentru care se poate opta cu o medie de locuri disponibile sub 60% 
3  Rosu. Zi în care nu există locuri disponibile. 

 

După ce a fost aleasă data întâlnirii, apare un tabel cu orele disponibile. Şi orele sunt colorate diferit în 
funcţie de disponibilitate, în dreptul fiecărei persoane apare un orar. Pentru a încheia procedura de 
programare se face Click pe opţiunea ”Confirmare”. Astfel, programarea a fost făcuta cu succes şi se 
afişează o pagină recapitulativă ( Figura 6 ), cu codul de programare dat automat de sistem. Este bine, pe cît 
posibil,  să se tipărească această confirmare a programării pentru a fi arătată Secţiei Consulare în ziua când a 
fost stabilită întâlnirea. 
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Figura 6 

 

4  Schimbarea parolei 

 
De la pagina principală (Figura 2), solicitantul poate modifica parola trecând la pagina “Schimbaţi Parola” 
(Figura 7). Utilizatorul trebuie să introducă parola veche, pe cea nouă (de doua ori) şi să dea Click pe 
“Confirmare” (Figura 7). 
 

 

Figura 7 
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5  Lista programărilor   

 
De la pagina principală (Figura 2), utilizatorul poate controla cererile făcute anterior prin intermediul paginii 
“Lista programărilor” (Figura 8 ). În afară de informaţiile generale referitoare la cerere se indică şi situaţia de 
fapt care poate fi: 
 

 în curs  
 Ştearsă (solicitantul a anulat întâlnirea) 
 Anulată de catre Birou (in caz de anulare a întâlnirii, solicitantul va primi o înştiinţare prin e-mail din 

partea Biroului) 
 Expirată (cererea a expirat faţă de data fixată) 

 

 

Figura 8 

Solicitantul poate anula o programare pentru un serviciu dând click pe butonul “Şterge” şi menţionând 
motivul. Solicitantul nu poate face o nouă programare până ce nu o anulează pe precedenta. De aceea, 
se  recomandă atenţie sporită când se solicită programarea. 
 


