Ghid de utilizare a motorului de căutare pentru „ADEVERINȚE”
Căutare după nume: în câmpul

se introduce numele persoanei pentru care a

fost eliberată adeverința, apoi se apasă (click) câmpul

.

Pentru o căutare cât mai exactă se poate introduce numele și prenumele.
Se poate utiliza şi doar numele sau fragment de nume. În acest caz, pot fi returnate mai multe
răspunsuri.
Căutarea se face în toată baza de date.
Dacă se doreşte restrângerea ariei de căutare, respectiv dacă se cunoaşte anul emiterii sau
anul postării adeverinţei, se bifează anul emiterii / postării, prin click în cercul din dreptul
anului:
An:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Aceeași modalitate de restrângere a ariei de căutare se utilizează dacă se cunoaşte data
emiterii sau data postării adeverinţei: se completează data emiterii / postării, prin click pe
iconul

care deschide un calendar din care se va alege, cu ajutorul mouse-ului, data

emiterii / postării adeverinţei sau intervalul de timp:
Data emitere:de la

pana

Data postare:de la

pana

Obs.: Numele respectă ortografia limbii române, cu diacritice.

Căutare după numărul adeverinţei: acesta se introduce în câmpul
, apoi se apasă (click) câmpul

şi câmpul

.

Dacă se doreşte căutarea pentru un număr mai mare de adeverinţe, se introduce numărul
primei adeverinţe în câmpul
, apoi se apasă (click) câmpul

şi numărul ultimei adeverințe în câmpul
.

Căutarea se face în toată baza de date şi poate returna mai multe răspunsuri.
Dacă se doreşte restrângerea ariei de căutare, respectiv dacă se cunoaşte anul emiterii /
postării adeverinţei sau data emiterii / postării, se foloseşte metoda descrisă mai sus.

Căutare după data eliberării adeverinţei (sau după un interval de timp). Se folosesc
câmpurile

. Pentru introducerea datei se

apasă (click) pe iconul

care deschide un calendar din care se va alege, cu ajutorul

mouse-ului, data eliberării adeverinţei, apoi se apasă (click) câmpul

.

Pentru o singură zi, se completează aceeaşi dată în ambele câmpuri.
Pentru un interval de timp, se completează prima şi respectiv ultima dată a intervalului.
Căutare după data postării adeverinţei pe site-ul C.N.S.A.S. (sau după un interval de timp).
, apoi se apasă

Se folosesc câmpurile
(click) câmpul

. Pentru introducerea datei, se folosește metoda deja

prezentată.
Pentru o singură zi, se completează aceeaşi dată în ambele câmpuri.
Pentru un interval de timp, se completează prima şi respectiv ultima dată a intervalului.
Căutare generală după anul emiterii / postării.
Se bifează anul emiterii / postării prin click în cercul din dreptul anului:
Data emitere:de la

pana

Data postare:de la

pana

apoi se apasă (click) câmpul

.

Vor fi afişate adeverinţele emise / postate în anul respectiv.
Notă: Câmpurile de căutare se pot folosi în orice combinaţie.

