Ghidul de utilizare al adeverinţelor
de pe site-ul C.N.S.A.S. www.cnsas.ro/

Pagina de internet http://www.cnsas.ro/adeverinte.html a fost îmbunătăţită pentru accesarea
şi utilizarea mai facilă a adeverinţelor prezentate pe site-ul instituţiei.
În continuare sunt exemplificate modalităţile de accesare şi vizualizare a acestora.

Denumirea coloanelor, care stau la baza tabelului, sunt listate, de la stânga la dreapta, după
cum urmează:

˗ Adev. nr.;
˗ Nume şi Prenume;
˗ Data Emiterii;
˗ Data Postării.
După cum aţi fost obișnuiți cu tabelul din versiunea anterioară, puteţi accesa adeverinţa unei
persoane printr-un click pe numele şi prenumele acesteia.

În partea stângă a tabelului puteţi observa două butoane:

˗

. Ele reprezintă:

- căutare înregistrări – accesând acest buton, apare o fereastră (cu structura detaliată
mai jos) prin care puteţi face un filtru de căutare;

˗

- reîncărcare (Refresh) tabel.

Fereastra de căutare:

Căutarea se face în mai multe etape:

˗ alegerea filtrului;
˗ adăugare filtru;
˗ ştergerea selecţiei alese (dacă este necesar);
˗ resetarea tabelului;
˗ lansarea căutării.
Alegerea filtrului se face prin:

˗ selectarea câmpului din prima căsuță / coloană (Adev. nr., Nume şi prenume, Data
emiterii, Data postării);

˗ eventual alegerea unor clauze de restrângere a căutării:
˗ conţine;
˗ egal;
˗ începe cu;
˗ se termină cu;
˗ diferit de.
Pentru câmpurile Data Postării şi Data Emiterii clauzele “începe cu” sau “se termină cu”
sunt înlocuite de:

˗ mai mare;
˗ mai mic.
Adăugarea unui alt filtru se obţine prin apăsând butonul
Ştergerea selecţiei alese se face prin apăsarea butonului

Resetarea tabelului – prin butonul
Lansarea căutării – prin butonul
Pentru a vizualiza informațiile din tabel cu constrângerile alese de Dvs., după finalizarea

căutării faceţi un click pe butonul

sau pe tabel, în exteriorul ferestrei de căutare (din care aţi ales

şi lansat filtrul).
Mai jos aveţi ca exemplu alegerea unei filtrări astfel încât câmpul Nume şi Prenume să
conţină „Popescu”, iar Data Postării să fie 29-01-2016.

Rezultatul filtrării care respectă cerinţele de mai sus va arăta astfel:

Dacă doriți să ordonați tabelul crescător sau descrescător după oricare din coloane, dați click
pe numele coloanei şi va apare semnul
ordinea de sortare (crescător

. La următoarea apăsare pe numele coloanei, se schimbă

descrescător).

Dacă aveţi nelămuriri vă rugăm să ne contactaţi.
Părerea dumneavoastră contează şi ne poate ajuta pe viitor pentru înbunătăţirea accesului.

