
Populaţie
Aveţi probleme cu evidenţa 
populaţiei (datele personale)?

Aplicaţia POPULAŢIE vă oferă următoarele funcţionalităţi:

Răspunsul la aceste întrebări şi la multe altele, vi-l oferă SOBIS prin 
sistemul informatic, aplicaţia: POPULAŢIE.

Introducerea unică a datelor personale (PF, PJ)
Validarea CNP cu data naşterii, sex, judeţ, nr. control
Căutare uşoară prin folosirea de liste sortabile după fiecare coloană
Sortarea datelor după diferite criterii
Întocmirea de situaţii ad-hoc conform cerinţelor
Folosirea datelor personale în toate aplicaţiile: AS, RA, Salarii, Impozite
Generare automată de Rapoarte Standard cerute de Autorităţi

Câte persoane fizice şi juridice are comuna ?
Cum sunt persoanele repartizate pe sate şi străzi ?
Ce ocupaţie are populaţia ? Câţi sunt marginalizaţi social ?
Câte persoane au peste 18 ani ? Câte persoane au drept de vot ? Câti sunt plecaţi ?
Aţi dori să înregistraţi şi întocmiţi lista de “străinaşi” din comună ? 
Cât timp vă ia să întocmiţi lista cu preşcolari din sate ?
Puteţi exporta şi importa datele personale în fişiere Excel ?
Puteţi genera o scrisoare (serie) la un grup de persoane selecţionate (ex. PJ) ?
Puteţi să folosiţi datele personale (Nume, CNP,...) şi în alte aplicaţii (RA, AS, Imp.) ?
Puteti intocmi si printa situatii conform unor cerinte ad-hoc ?
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Solutie Integrata 

Pers.fizice:
- Nume
- CNP
- Adresa
- Ocupatie
....

Pers.juridice:
- Nume
- CUI
- Adresa
- Telefon
...

Situatii
Adeverinte Aplicatia este baza unei solutii integrate,

deoarece:
1. contine unic datele personale (=fundamentul)
2. fiecare aplicatie (AS, RA, Salarii, Impozite,...) 
foloseste datele personale din Populatie

POPULATIE

Primar

În lista <PO 1. Populaţie> cu click dreapta cu mouse-ul vă poziţionaţi pe coloana <Localitate> 
şi selectaţi <Caută “Avrig“. Va apărea lista tuturor persoanelor din Localitatea Avrig, sortate 
în ordine alfabetica.

Exemple funcţionalităţi

Schiţa: Mod de lucru 

Căutarea tuturor persoanelor din “Avrig” sortate după Localitate şi Nume.

1. Exemplu:   Căutare persoane după coloanele afişate în liste



2. Exemplu: Ce persoane au peste 18 ani şi drept de vot ? 

Pentru a căuta persoanele peste 18 ani, vă poziţionaţi pe coloana <Ani> şi prin click dreapta 
selectaţi din fereastră opţiunea <Căutare avansată> <Nouă>.  

Listă persoane peste 18 ani cu drept de vot.

Lista persoane cu Optiunea <Cautare avansata>.

În fereastra de <Căutare avansată> specificaţi în câmpurile <Vârsta> 18 şi DREPTVOT> 
<DA> şi obţineţi o listă a tuturor persoanelor cu drept de vot peste 18 ani.



Gestionează unic toate datele personale (Nume, CNP, Adresa, ....) 
Permite accesul securizat în funcţie de grupuri şi roluri
Interfaţa este simplă şi prietenoasă folosind liste sortabile
Permite Exportul/Importul datelor în Excel sau DBF
Generează automat diferite rapoarte, cereri, situaţii pentru autorităţi şi cetăţeni
Reduce substanţial timpul de căutare date şi întocmire rapoarte
Fiind o soluţie integrată evită introduceri de date personale adiţionale în RA, AS, Impozite 

Avantaje şi beneficii POPULAŢIE

3. Exemplu: Export de “Preşcolari” care au împlinit 6 ani în Excel ? 

Pentru a căuta “Preşcolarii” de “6” ani vă poziţionaţi pe coloana <Ani>. Căutaţi prin click 
dreapta cu opţiunea <Căutare avansată> <Vârsta> 6. Rezultatul obţinut (prin click dreapta) 
îl puteţi exporta prin opţiunea <Export toate> <Excel>.  

Listă persoane pentru Export date în Excel.

• Implementare şi instruire - 2 ore 
• Adaptarea aplicaţiei la modificări legislative 
• Suport local prin asistenţi locali  
• Suport hotline şi prin internet 
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