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Proiecte
Adăugarea unui Proiect nou

În meniul Pagina de start, selectaţi Adăugare Proiect pentru a accesa formularul de introducere
de date.

Editarea unui proiect

O altă variantă ar fi să căutaţi numele proiectului într-un tab şi să apăsaţi pe numele proiectului.
Astfel veţi previzualiza proiectul. Din această fereastră puteţi apăsa pe butonul Editare.
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Identificare
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1. Titlul proiectului: Introduceţi numele proiectului sau programului în această căsuţă.
Fiecare proiect trebuie să poarte un nume unic. (Câmp obligatoriu)
2. Stadiu: Selectaţi stadiul proiectului. (Câmp obligatoriu)
3. Motivul schimbării stadiului: În cazul în care s-a modificat stadiul programului şi doriţi să
introduceţi informaţii privind acest lucru, o puteţi face în această căsuţă.
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4. Proiecte, obiective, descrieri,
rezultate, etc. asociate Introduceţi în
aceste câmpuri informaţii relevante.
Puteţi copia şi adăuga informaţii direct
din fişiere Word, PDF sau alte
documente.
5. Bugetul Proiectului: Identificaţi
proiectul ca fiind finanţat sau nu din
bugetul de stat.
6. Asistenţă umanitară: Identificaţi
proiectul ca fiind sau nu asistenţă
umanitară.

Pentru câmpurile: Motivul schimbării stadiului, Proiecte, obiective, descrieri, rezultate
asociate, în momentul în care apăsaţi în interiorul căsuţei mici va apărea un editor de text. În
această căsuţă puteţi introduce informaţiile relevante sau le puteţi copia şi adăuga din alt
document. Editorul vă permite, de asemenea, formatarea textului.
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ID-uri Interne de Proiect

ID-uri interne reprezintă coduri, pe care donatorii, instituţiile guvernamentale şi agenţiile
executante le aplică proiectelor lor cu scopul de a le putea identifica mai uşor. Pentru a introduce
un ID pentru un proiect, selectaţi mai întâi organizaţia din listă şi apoi introduceţi codul în căsuţă.
Fiecarui proiect îî poate fi alocat un număr infinit de organizaţii şi coduri.

Pentru a căuta o organizaţie:
Începeţi să scrieţi numele organizaţiei în casuţa de căutare. Pe măsură ce introduceţi
numele vi se vor afişa organizaţiile corespunzătoare.
Sau apăsaţi pe săgeată pentru a vizualiza întreaga listă de organizaţii.
Apăsaţi pe numele organizaţiei pentru a o selecta. Pentru a şterge o organizaţie, apăsaţi pe
pictograma
.
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Planificare

Pentru fiecare câmp în care trebuie introdusă o dată, apăsaţi pe pictograma de calendar pentru a
selecta data corectă. Pentru a modifica luna şi anul, apăsaţi pe săgeţile din stânga şi dreapta sau
apăsaţi pe luna sau an pentru a selecta luna din meniu şi a introduce manual anul. Pentru a
confirma data selectată, apăsaţi pe butonul OK.
Pentru a şterge data, selectaţi-o şi apoi ştergeţi-o.
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Locul de desfăşurare

Pentru a specifica locul, în care este implementat un proiect, selectaţi mai întâi opţiunea corectă din
meniul Nivel de Implementare.
Naţional: proiectul este implementat la nivel naţional (central)
Sub-naţional/Regional: proiectul este implementat la nivel sub-naţional
Internaţional: proiectul este implementat în Kosovo şi în alte ţări din regiune
Ambele: O parte a proiectului este implementată la nivel sub-naţional, iar o altă parte la
nivel naţional.
Apoi, selectaţi Locul implementării. Opţiunile din acest câmp sunt determinate de ceea ce a fost
selectat în câmpul Nivel de Implementare.
Pentru a căuta un loc:
Începeţi să scrieţi numele locului în casuţa de căutare. Pe măsură ce introduceţi numele vi
se vor afişa locurile corespunzătoare;
Sau apăsaţi pe săgeată pentru a vizualiza lista completă a locurilor.
Pentru a selecta un nume de loc, apăsaţi pe el. Pentru a şterge un loc, apăsaţi pe pictograma

.

Pentru a adăuga mai multe locuri, repetaţi procesul descris mai sus. Introduceţi procentul
proiectului implementat în fiecare loc. Dacă nu sunteţi sigur sau nu puteţi indica un procentaj exact,
apăsaţi pe Divizare procentaje. Procentele sunt un câmp obligatoriu.
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Sectoare

Sectoarele sunt un câmp obligatoriu. Pentru a aloca un sector unui proiect, căutaţi mai intâi numele
sectorului în meniul de selecţie, prin intermediul Căutare sectoare primare/secundare.
Pentru a căuta un sector:
Începeţi să scrieţi numele sectorului în casuţa de căutare. Pe măsură ce introduceţi numele
vi se vor afişa sectoarele corespunzătoare;
Sau apăsaţi pe săgeată pentru a vizualiza lista completă a sectoarelor.

Pentru a adăuga mai multe sectoare, repetaţi procesul descris mai sus. Introduceţi procentul de
finanţare corespunzător fiecărui sector. Dacă nu sunteţi sigur sau nu deţineţi această informaţie,
apăsaţi pe Divizare procentaje. Procentele sunt un câmp obligatoriu.

Pentru a şterge un sector, apăsaţi pe pictograma

.
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Finanţare

Înainte de a putea introduce informaţii privind finanţarea unui proiect, trebuie să selectaţi
organizaţia finanţatoare.
Pentru a căuta o organizaţie:
Începeţi să scrieţi numele organizaţiei în casuţa de căutare. Pe măsură ce introduceţi
numele vi se vor afişa sectoarele corespunzătoare;
Sau apăsaţi pe săgeată pentru a vizualiza lista completă a organizaţiilor.
Pentru a selecta o organizaţie, apăsaţi pe numele acesteia. Pentru a şterge o organizaţie, apăsaţi pe
pictograma
.

Apăsaţi pe Clasificarea Finanţării pentru a selecta Modalitatea asistenţei şi Tipul asistenţei.
Aceste câmpuri sunt obligatorii pentru a putea introduce informaţii privind finanţarea.
Apăsaţi pe Angajamente sau Vărsăminte pentru a adăuga informaţii privind finanţarea. Pentru a
adăuga o tranzacţie, apăsaţi pe Adăugare angajament sau Adăugare vărsământ.
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Selectaţi Tipul tranzacţiei (actuală sau planificată), introduceţi suma, selectaţi valuta iniţială şi
introduceţi data tranzacţiei. În cazul angajamentelor, dacă documentele proiectului definesc o rată
de schimb fixă faţă de Euro, puteţi introduce această informaţie la rubrica Rata de Schimb. Fiecare
agenţie donatoare poate avea tranzacţii multiple, atât pentru angajamente, cât şi pentru
vărsăminte; pentru a adăuga o tranzacţie nouă, apăsaţi pe Adăugare Angajament sau Adăugare
Vărsământ.
Pentru a şterge o tranzacţie apăsaţi pe pictograma

.

NOTĂ: În cazul în care introduceţi tranzacţii planidicate şi acestea devin tranzacţii actuale, aveţi
grijă să adăugaţi o nouă tranzacţie de tipul “actuală”. Nu schimbaţi tipul tranzacţiei din planificată
în actuală, deoarece acest lucru va şterge informaţii istorice despre proiect.
În cazul în care aceeaşi agenţie finanţatoare pune la dispoziţie diferite modalităţi sau tipuri de
finanţare pentru acelaşi proiect, apăsaţi pe Adăugare item finanţare nou şi repetaţi procesul de
mai sus.
În cazul în care proiectul este finanţat de mai multe organizaţii, căutaţi celelalte organizaţii şi
repetaţi procesul. Dacă aţi selectat agenţia finanţatoare incorectă, apăsaţi pe Schimbare organizaţie
pentru a schimba organizaţia şi urmăriţi instrucţiunile.
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Organizaţii associate

Pentru a aloca o agenţie de implementare sau o agenţie beneficiară unui proiect, trebuie să selectaţi
organizaţia din lista Căutare Organizaţii.
Pentru a căuta o organizaţie:
Începeţi să scrieţi numele organizaţiei în casuţa de căutare. Pe măsură ce introduceţi
numele vi se vor afişa sectoarele corespunzătoare;
Sau apăsaţi pe săgeată pentru a vizualiza lista completă a organizaţiilor.
Pentru a selecta o organizaţie, apăsaţi pe numele acesteia. Pentru a şterge o organizaţie, apăsaţi pe
pictograma
.
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Navigare
Pentru a naviga prin formular utilizaţi meniul din dreapta.

Salvare

Salvare şi Trimitere va salva proiectul şi vă va redirecţiona către
pagina de start. Proiectele salvate şi trimise vor fi partajate în Spaţiul
de Lucru de Coordonare a Donatorilor şi cu publicul. Pentru a salva un
proiect în PGA trebuie completate cele trei câmpuri obligatorii (Titlul
Proiectului, Stadiu, Sector)
Salvarea ca ciornă vă permite salvarea proiectului fără completarea
câmpurilor obligatorii. În tab-uri şi rapoarte, ciornele vor fi scrise cu
roşu şi nuvor fi partajate cu alţi donatori, cu guvernul sau cu publicul.
Pentru a salva un proiect ca ciornă singurul câmp obligatoriu este
Titlul proiectului.

Rapoarte

Pentru a crea un raport nou, apăsaţi pe Generatorul de Rapoarte din meniul Rapoarte.
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Generatorul de rapoarte
Detalii Raport
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1. Pentru a naviga prin Generatorul de Rapoarte, utilizaţi butoanele Înapoi şi Înainte sau
apăsaţi pe link-ul din dreapta.
2. Grupare Finanţări vă permite selectarea tipului de raport, pe care doriţi să îl creaţi.
3. Totals grouping Grupare Totaluri vă permite selectarea modului de grupare a totalurilor
din raport.
Raportul sumar prezintă doar subtotaluri şi totaluri, fără a prezenta proiectele.
Raportul anual grupează informaţiile financiare pe ani.
Raportul trimestrial grupează trimestrial informaţiile financiare.
Raportul lunar grupează lunar informaţiile financiare.
Totals only shows total funding without any subtotals disaggregated by time.
4. Funcţia Opţiuni vă permite să indicaţi, dacă raportul va afişa ani, trimestre sau luni care nu
contin nicio informaţie financiară. Această funcţie este utilă mai ales la exportarea
rapoartelor în Excel sau pentru a realiza grafice.
5. Descriere Raport vă permite să introduceţi o descriere a raportului.
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6. Filtre selectate vă permite să vizualizaţi şi să activaţi/dezactivaţi filtre aplicate acestui
raport.
7. Funcţia Filtre că permite să selectaţi filtrele care vor fi aplicate raportului la deschiderea
acestuia.
8. Odată raportul creat, butoanele Salvare şi Salvare Ca vor deveni active.
Coloane
Localizaţi şi selectaţi numărul de coloane dorit în raport, bifând casuţa de lângă câmp şi apăsând pe
săgeata care indică spre dreapta sau trăgând câmpul în căsuţa Coloane Selectate.
Pentru a schimba ordinea câmpurilor, apăsaţi pe ele şi trăgeţi-le în poziţia dorită. Pentru a şterge un
anumit câmp, mutaţi-l înapoi în casuţa Coloane Disponibile. Numărul de coloane dintr-un raport nu
este limitat.
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Ierarhii

Localizaţi şi selectaţi numărul de ierarhii dorit în raport, bifând casuţa de lângă câmp şi apăsând pe
săgeata care indică spre dreapta sau trăgând câmpul în căsuţa Ierarhii Selectate.
Pentru a schimba ordinea câmpurilor, apăsaţi pe ele şi trăgeţi-le în poziţia dorită. Pentru a şterge un
anumit câmp, mutaţi-l înapoi în casuţa Ierarhii Disponibile.
Ierarhia nu reprezintă un element obligatoriu pentru un raport. Un raport poate avea până la trei
ierarhii.
Măsuri
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Localizaţi şi selectaţi numărul de măsuri dorit în raport, bifând casuţa de lângă câmp şi apăsând pe
săgeata care indică spre dreapta sau trăgând câmpul în căsuţa Măsuri Selectate.
Pentru a schimba ordinea câmpurilor, apăsaţi pe ele şi trăgeţi-le în poziţia dorită. Pentru a şterge un
anumit câmp, mutaţi-l înapoi în casuţa Măsuri Disponibile.
Raportul trebuie să conţină cel puţin o măsură. Numărul măsurilor dintr-un raport nu este limitat.

Pentru a salva un raport, apăsaţi Salvare sau Salvare Ca şi introduceţi un titlu, care trebuie să fie
unic. Un raport trebuie să conţină cel puţin o coloană şi o măsură pentru a putea fi salvat.

Utilizarea rapoartelor

Pentru a vizualiza lista rapoartelor disponibile, apăsaţi pe Toate Rapoartele din meniul Rapoarte.
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Aici veţi găsi o listă a tuturor rapoartelor create de numele dvs. De utilizator. Pentru a deschide un
raport, apăsaţi pe numele acestuia. Pentru a edita un raport, apăsaţi pe pictograma
. Pentru a
şterge un raport, apăsaţi pe pictograma .
1
2

1. Raportul poate fi exportat in format PDF, Excel, CVS si poate fi tiparit.

20
2. Submeniuri
a. Modificare sortare –Permite utilizatorului să modifice sortarea raportului, în
special în cazul rapoartelor cu ierarhii.
b. Modificare filtre – aplică filtre raportului. În mod standard, toate filtrele existente
sunt active şi toate proiectele apar în raport. Filtrele permit utilizatorului să
selecteze tipul de raport, pe care doreşte să îl vizualizeze.
c. Salvare Raport –Când utilizaţi un filtru pentru a modifica ceea ce apare într-un
raport, aveţi şi posibilitatea de a salva o copie a raportului ci opţiunile de filtre, pe
care le-aţi selectat, apăsând pe Salvare Raport.
d. Fixare Antet Raport– vă permite fixarea antetului unui raport în fereastra de
raport, în timp ce dvs. Derulaţi cuprinsul raportului. Această funcţie poate fi foarte
utilă în cazul rapoartelor lungi. După ce fixaţi un antet, opţiunea afişată va fi
Eliberare Antet Raport.
e. Setări Rapoarte – allows the user to make various changes to the design and format
of the report, including the currency.

Tabs
O caracteristică principală a paginii principale a paginii de start sunt tab-urile. Conceptul de Tab-uri
este utilizat în platforma PGA pentru a permite adăugarea informaţiei în diferite moduri. Tab-uri
din pagina de start vă permit localizarea rapidă a proiectelor, pentru a le vizualiza şi/sau edita.
Chiar dacă puteţi crea în spaţiul dvs. de lucru câte tab-uri doriţi, numărul de tab-uri, care sunt
afişate concomitent în pagina principală este limitat. Pagina de start permite afişarea a şapte (7)
tab-uri: cinci (5) tab-uri create de către utilizator, un (1) tab presetat (creat de către
Administratorul Spaţiului de Lucru), un (1) tab în tab-ul “Mai multe..” vă permite vizualizarea
celorlalte tab-uri.
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Generatorul de tab-uri
Detalii tab
1

5
2

1

3

4

1. Pentru a naviga în Generatorul de tab-uri, utilizaţi butoanele Înapoi şi Înainte sau apăsaţi
pe link-ul corepunzător din partea dreaptă.
2. Grupare Finanţări vă permite selectarea tipului de tab-uri, pe care doriţi să îl creaţi.
3. Descrierea Raportului vă permite să scrieţi o descriere a raportului.
4. Filtre selectate vă permite vizualizarea şi activarea/dezactivarea filtrelor aplicate acestui
tab.
5. Filtre vă permite să selectaţi filtrele care vor fi aplicate acestui raport de fiecare dată când
acesta este deschis.
Odată ce utilizatorul a creat tab-ul, butoanele Salvare şi Salvare ca vor deveni active.
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Coloane

Localizaţi şi selectaţi coloanele dorite în tab, bifând casuţa de lângă câmp şi apăsând pe săgeata
care indică spre dreapta sau trăgând câmpul în căsuţa Coloane Selectate.
Pentru a schimba ordinea câmpurilor, apăsaţi pe ele şi trăgeţi-le în poziţia dorită. Pentru a şterge un
anumit câmp, mutaţi-l înapoi în casuţa Coloane Disponibile. Un tab trebuie să conţină cel puţin o
coloană, dar nu mai mult de trei.
Ierarhii

23
Localizaţi şi selectaţi coloanele care doriţi să apară ca ierarhie în tab, bifând casuţa de lângă câmp şi
apăsând pe săgeata care indică spre dreapta sau trăgând câmpul în căsuţa Ierarhii Selectate.
Pentru a schimba ordinea câmpurilor, apăsaţi pe ele şi trăgeţi-le în poziţia dorită. Pentru a şterge un
anumit câmp, mutaţi-l înapoi în casuţa Ierarhii Disponibile. Ierarhia nu reprezintă un element
obligatoriu pentru un tab. Un tab poate conţine cel mult trei ierarhii.

Măsuri

Localizaţi şi selectaţi Măsurile dorite în tab, bifând casuţa de lângă câmp şi apăsând pe săgeata care
indică spre dreapta sau trăgând câmpul în căsuţa Măsuri Selectate.
Pentru a schimba ordinea câmpurilor, apăsaţi pe ele şi trăgeţi-le în poziţia dorită. Pentru a şterge un
anumit câmp, mutaţi-l înapoi în casuţa Măsuri Disponibile. Un tab trebuie să conţină cel puţin o
măsură şi poate conţine cel mult două.
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Pentru a salva un raport apăsaţi Salvare sau Salvare Ca şi introduceţi un titlu, care trebuie să fie
unic. Un raport trebuie să cuprindă cel puţin o coloană şi o măsură pentru a putea fi salvat.

Utilizarea tab-urilor

Pentru a vizualiza lista de tab-uri disponibile, apăsaţi funcţia de Administrare tab-uri din meniul
paginii de start.
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Aici veţi găsi o listă a tuturor tab-urilor create de numele dvs. de utilizator. Pentru a vizualiza un tab
in pagina dvs. de start, activaţi mai întâi tab-ul, apăsând pe Activare şi selectaţi poziţia tab-ului.
Pentru a edita un tab apăsaţi pe pictograma
. Pentru a şterge un tab apăsaţi pe pictograma .
Pentru a previzualiza un proiect din tab-ul paginii de start apăsaţi pe numele proiectului. Pentru a
edita un proiect , apăsaţi pe pictograma .

26

Previzualizare proiect
Pe pagina de previzualizare a unui proiect puteți regăsi informații detaliate, pe care, dacă doriți, le
puteți exporta în PDF, Word sau într-un format special pentru imprimare. Pagina de previzualizare
poate fi accesată din orice tab, printr-un simplu click pe numele proiectului (link-ul de culoare
albastră).
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Panouri Grafice
Panourile grafice pentru Organizaţii sau Donatori prezintă Organizaţii şi proiecte lae Grupurilor de
Organizaţii din întreaga PGA sau pe spaţii de lucru. Panoul Grafic Regional prezintă informaţii din
fiecare regiune a ţării, iar Panoul Grafic Sectoare prezintă informaţii din sectoarele selectate.
Informaţii despre proiecte pot fi afişate în diferite formate, urmând diferite criterii, care pot fi
definite în meniul Filtre.

3

1
2
1. În partea de sus a paginii utilizatorul poate vedea o previzualizare a profilului de asistenţă
al tuturor organizaţiilor şi grupurilor de organizaţii selectate. Utilizatorul poate vizualiza şi
mărimea medie a Proiectelor, precum şi nivelul mediu al vărsămintelor pentru toate
proiectele reprezentate în panoul grafic.
2. Utilizatorul poate vizualiza filtrele curente (dacă au fost aplicate), apăsând pe link-ul
Vizualizare setări filtre.
3. În plus, utilizatorul poate exporta toate informaţiile disponibile sau o parte a acestora,
apăsând pe link-ul Opţiuni Exportare.
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Grafice

Tab-ul Vizualizare permite utilizatorului să vizualizeze toate graficele disponibile pentru organizaţii
şi grupuri de organizaţii. Utilizatorul are posibilitatea de a schimba modul de afişare a informaţiei,
apăsând pe una din următoarele pictograme:

.

În acest tab, utilizatorii pot selecta funcţia Vizualizare Setări aflată sub titlul graficului pentru a-l
personaliza suplimentar. Utilizatorii pot modifica numele tabelului, mărimea şi stilul fontului. Alte
opţiuni permit utilizatorului să vizualizeze sau să ascundă legenda, să afişeze numerele în mii, să
afişeze etichete pentru date şi să rotească aceste etichete. Apăsaţi pe Actualizare grafic pentru a
vizualiza şi salva modificările.
Utilizatorul poate, de asemenea, modifica intervalul de timp al unui anumit grafic, mişcând
selectorul perioadei.
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Pentru a vizualiza o listă a proiectelor cuprinse într-un anumit nod de date, apăsaţi pe barele, liniile
sau secţiunile circulare din grafic. Se va deschide o fereastră cu lista proiectelor.
Tab-ul Informaţii de Contact cuprinde informaţiile de contact ale organizaţiilor, dacă aceste
informaţii au fost introduse.
Tab-ul Note Suplimentare prezintă "Istoricul Organizaţiei" şi "Descrierea organizaţiei" selectate.
This information appears only if an organization is selected in the Filters. Această informaţie apare
doar dacă este selectată o organizaţie în Filtre.
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Filtre
Filtrul Rapid permite utilizatorului să modifice rapid
anumiţi parametri, care vor modfica datele afişate în
grafice.
1. Selectând Vizualizare Monocromă, graficele vor
fi afişate în alb şi negru.
2. Selectarea funcţiei Vizualizare Date Numai din
Acest Spaţiu de Lucru limitează datele afişate la
cele disponibile în spaţiul de lucru curent al
utilizatorului.
3. Utilizatorul poate selecta tipul valutei, anul de
început şi de încheiere, poate filtra după un
anumit grup de organizaţii sau după o anumită
organizaţie, după un anumit loc de desfăşurare
(District şi/sau Sub-District), o configuraţie de
sector sau sectoare asociate sau subsectoare.
4. În momentul în care apăsaţi butonul Filtre, graficele tab-ului de vizualizare se actualizează
pentru a prezenta parametrii noi ai filtrului.
5. În momentul în care apăsaţi pe butonul Resetare, graficele sunt actualizate la valorile
standard.

Filtre Avansate

În tab-ul General, utilizatorul poate:
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Vizualiza date din spaţiul de lucru curent
1. Selecta Angajamentele, Văsămintele sau ambele pentru a efectua comparaţii temporale
2. Afişa informaţii despre organizaţii referitoare la Angajamente sau Vărsăminte de Proiect.
3. Selecta the Tipul Valutei
4. Selecta perioada de timp care va fi luată în considerare în grafice
5. Selecta tipul de Calendar.
6. Numărul de proiecte/organizaţii/etc. care va fi afişat în topuri.
7. Numărul de zecimale afişat
8. Selecta afişarea numerelor în mii
În tab-ul Organizaţii cu Grupuri de Organizaţii, utilizatorul poate selecta Organizaţiile sau
Grupurile de Organizaţii care vor fi afişate în panoul grafic.
În tab-urile Disctricte şi Sectoare şi Subsectoare, utilizatorul poate alege afişarea informaţiei pentru
un anumit loc şi un anumit sector, incluzând subsectoare şi provincii asociate, acolo unde este cazul.

Câmpul Selector Membri poate fi utilizat ca un instrument de căutare rapidă. Începeţi să scrieţi
numele organizaţiei în casuţa de căutare. Pe măsură ce introduceţi numele vi se vor afişa opţiunile
corespunzătoare. Utilzaţi săgeţile albastre pentru a trece de la o opţiune la cealaltă.
Apăsaţi pe Aplicare pentru a aplica noile setări sau pe Resetare pentru a reveni la valorile
standard. Puteţi închide fereastra pop-up de Filtre apăsând pe butonul Închidere.

Acces Rapid
În cazul în care cunoaşteţi exact graficul, pe care doriţi să îl vizualizaţi, apăsaţi pe unul din link-urile
din meniul de Acces Rapid, pentru a fi redirecţionat către acea parte a graficului.
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Top Proiecte
1.

Meniul Top Proiecte afişează primele 5
proiecte (dacă nu este specificat un alt număr)
după
criteriul
selectat
(Angajamente,
Vărsăminte, Cheltuieli) pentru o anumită
perioadă.

2.

În momentul în care apăsaţi pe un proiect,
utilizatorul este direcţionat către Vederea
Generală a acelui proiect. Apăsaţi butonul
Înapoi pentru a reveni la Panoul Grafic
Organizaţii.

3. Pentru a vizualiza o listă completă a proiectelor, apăsaţi pe link-ul Afişare Listă Completă din
partea de jos a meniului.

Alte topuri
Puteţi selecta afişarea de topuri pentru Proiecte şi Regiuni, Organizaţii, Obiective Nationale de
Planificare şi Programe Nationale de Strategie. Meniul afişează top 5 sectoare/ regiuni /etc.
conform criteriului selectat (Angajamente, Vărsăminte, Cheltuieli) pentru o anumită perioadă.
Numărul de sectoare/ regiuni /etc afişat poate fi modificat din căsuţa Filtre Avansate.
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Panoul Grafic Sistemul Geografic de Informaţii (SGI)
Informaţii despre finanţări afişate pe hartă
În momentul în care accesaţi harta, veţi vedea mai multe cercuri cu numere în interior. Numărul din
mijloc reprezintă numărul de locuri de desfăşurare a proiectului în acea secţiune a hărţii (un
proiect poate avea multe locuri de desfăşurare). În mod standard, locurile de pe harta prezintă
informaţii despre finanţarea proiectului la nivel regional, zonal şi de district.

În momentul în care măriţi harta (prin dublu click sau mişcând bara de mărire din partea stângă a
hărţii) cercurile se vor sparge în cercuri mai mici, prezentând locuri de desfăşurare mai detaliate.
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Când mutaţi cursorul pe un cerc, care cuprinde mai puţin de 20 de locuri de desfăşurare a
proiectului, cercul se va transforma în cercuri colorate mai mici. Fiecare cerc mic colorat reprezintă
o agenţie donatoare (legenda se află în partea dreapt jos a hărţii). Dacă mutaţi cursorul pe unul din
cercurile mici, se va deschide o fereastră pop-up, care va cuprinde informaţii de bază despre proiect
şi un link către pagina proiectului.
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Navigarea în hartă
Pentru a naviga în hartă, ţineţi apăsată tasta stângă a mouse-ului şi mişcaţi mouse-ul pentru a trage
harta în direcţia dorită. Măriţi harta prin dublu click sau mişcând bara de mărire din partea stângă a
hărţii.

Indicatori
De asemenea, puteţi vizualiza pe hartă informaţii referitoare la sărăcie sau densitatea populaţiei,
apăsând pe butonul corespunzător din partea dreaptă a hărţii. Odată deschisă, legenda pentru
indicator va fi afişată şi în colţul stânga jos al hărţii. Apăsând din nou butonul veţi închide
vizualizarea indicatorului.

Schimbarea tipului de hartă
Există mai multe tipuri de hărţi care pot fi vizualizate, inclusiv imagini din satelit sau stradale.
Pentru a schimba tipul de hartă vizualizat, apăsaţi pe pictograma din dreapta funcţiei “Filtre” din
colţul dreapta sus şi selectaţi tipul de hartă dorit. Nu toate tipurile de hărţi pot fi însă mărite. Unele
pot dispărea, dacă încercaţi să le măriţi.
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Vizualizare Informaţii despre Proiect
Pentru a vizualiza informaţii despre toate proiectele afişate pe hartă, apăsaţi butonul “Sursă Date”.
Pentru a închide, apăsaţi pe “x”-ul din colţul dreapta sus sau încă o dată pe butonul “Sursă Date”.

Filtre
Toate informaţiile cuprinse în hărţi pot fi filtrate după an, buget (dacă sunt sau nu cuprinse în
aceasta), organizaţii, regiuni, sectoare, instrumente de finanţare şi tipuri de asistenţă, stadiul
proiectului şi tipul de structuri. Pentru a accesa filtrele, apăsaţi pe “Filtre” din colţul dreapta sus al
hărţii şi selectaţi filtrele, pe care doriţi să le aplicaţi. După ce aţi selectat filtrele, apăsaţi pe
“Aplicare” – se va închide automat casuţa de filtre.
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Puteti reveni Ia setarile initiale ale filtrelor deschidmd funqia 11Filtre" i apasand pe

11

Resetare Ia

standard". Pentru alnchide casuta de filtre fara a aplica niciun filtru,apasati '1nchidere" sau pe "x"-ul
din coltul dreapta sus.

Filtre avansate
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