
PLATFORMĂ PENTRU 

CONSILIERII DE ETICĂ 

Probleme întâlnite de consilierii de 
etică în momentul transmiterii 

Anexelor 



PROBLEMĂ 

NR. 1 

 “Sunt consilierul de etică al institutiei X. Am completat Anexa 1 și Anexa 2, am salvat 

fiecare Tabel,  dar cand am apăsat buton “Validează și Trimite la ANFP” am primit 

mesajul că “Există câmpuri necompletate”. 



 

        REZOLVARE 

În vederea rezolvării acestei probleme vă informăm că mesajul “Exista câmpuri necompletate”, apare din 

cauza neconfirmării datelor introduse in rubricile informațiilor tip text. Vă informăm că aceste informatii se 

confirmă prin apăsarea butonului plus alb pe fond verde ( imaginea din stânga inainte de confirmare), 

(imaginea din drepta dupa confirmare). Astfel, după confirmare trebuie să apară și butonul roșu  

Înainte de confirmare   După confirmare 



 După completarea rubricilor destinate completarii cu cifre, respectiv a rubricilor 

destinate informatiilor tip text consilierul de etica va selecta butonul Salvează tabelul, 

din partea stânga jos a paginii. După selectarea acestui buton, în partea din dreapta sus a 

ecranului va apărea un mesaj de confirmare sau avertizare.    

  



După completarea corectă a tuturor rubricilor ale tabelelor, consilierul de etică 

va selecta câmpul Validează și trimite la ANFP. 



    

 

 

 

 

                                              PROBLEMA NR. 2 
 

 

Am completat Anexele și aș dori să aflu dacă acestea au fost transmise către ANFP. 

 

 

  REZOLVARE PROBLEMA NR. 2     

Pentru a se verifica dacă Anexele au fost transmise, consilierul de 

etica va accesa secţiunea “Vizualizare campanii”, iar in noua 

fereastră va accesa subsecțiunea “Formulare transmise”. Daca 

Anexele nu apar la această subsecțiune, ci la subsecțiunea 

“Formulare disponibile” înseamnă ca nu au fost Validate si 

transmise la ANFP, iar consilierul de etica trebuie sa verifice 

completarea Anexelor. 



În secţiunea Vizualizare campanii consilierul de etică poate accesa atât 

anexele disponibile, cât şi cele trimise. În cazul anexelor trimise nu pot fi  

modificate datele comunicate. 



 PROBLEMA NR. 3  

 

M-am înregistrat pe platformă, iar când intru în cont în Panoul Respondentului nu apar 

Anexele în vederea completării. 

REZOLVARE PROBLEMA NR. 3 

 

Anexele se găsesc în “Panoul respondentului” numai în interiorul 

perioadelor de raportare. 

Totodata, Anexele nu se găsesc în “Panoul respondetului” și din 

cauza browser-ului folosit de consilierul de etică.                      

Platforma este compatibilă cu majoritatea browser-elor principale                 

( Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox etc). Pentru a 

vizualiza Anexele va rugam să folositi un browser update-at. 



Din Panoul respondentului consilierii de etică vor accesa şi completa Anexa 

1 sau Anexei 2 prin click stânga al mouse-ului 


