
Solicitant (Persoană fizică / Persoană Juridică) 

 

Accesare servicii electronice 

Prin intermediul unui portalului web specializat (https://se.primariadeva.ro/cmsSE/ ), publicul (persoane fizice/ 

juridice) are acces în mod neautentificat sau în urma autentificării la serviciile electronice puse la dispoziție de 

Primăria Municipiului Deva. 

 

Prin accesarea secțiunii Depune solicitare -> Solicitari pe domenii de interes, se deschide catalogul de servicii. 

 

https://se.primariadeva.ro/cmsSE/


 

Serviciile electronice sunt grupate în funcție de problematica de interes, acestea putând fi identificate și după 

cuvinte cheie. 

Se alege serviciul electronic dorit. 

Prin accesarea link-ului aferent fiecărui serviciu electronic, se afișează o pagină care conține următoarele: 

 Informații utile despre demers 

 Informații despre taxe (acolo unde este cazul) 

 Zona de accesare a formularelor online 

 Descarcărcarea formularelor tipizate care pot fi tipărite și predate la ghiseu (în cazul în care nu se dorește 

depunerea on-line a cererii) 



 

Prin apăsarea unui link din secțiunea Solicita online, utilizatorul este direcționat către pagina de autentificare în 

portalul de servicii electronice: 

 

În funcție de nivelul de încredere (de securitate) necesar pentru furnizarea fiecărui serviciu, accesul la un serviciu 

electronic se poate face după cum urmează: 

i) În mod neautentificat 

 Întâlnit de exemplu în cazul servicului electronic Cerere pentru emiterea certificatului de 

urbanism 



 

 Utilizatorul este informat că este necesara accesarea link-ului primit la adresa de mail 

introdusă pentru a continua demersul 

 

 Se accesează link-ul primit pe adresa de email utilizată la conectare. Acest link are 

valabilitatea de o oră. 

 

ii) În mod autentificat, dar neverificat: 

 Pentru conectarea în mod autentificat, utilizatorul va crea un cont, conform capitolului 1.2 

Solicitare cont nou, furnizând în acealși timp o adresă de email și o parolă. 

 



Avantaje acces autentificat (cu nume de utilizator și parolă): 

- Acces direct în platformă, fără necesitatea de a consulta email-ul la fiecare autentificare 

- Acces la lista proprie de solicitări 

- Acces la spațiul privat vitual (pentru consultare/salvare date personale și documente necesare) 

 

iii) În mod autentificat și verificat: 

Pentru conectarea în mod autentificat și verificat, utilizatorul va crea un cont, conform secțiunii Solicitare cont nou, 

furnizând în acealși timp o adresă de email și o parolă. 

 

Cetățeanul completează ulterior demersul Cerere pentru înregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de 

încasare a impozitelor şi taxelor locale pentru a obține un cont verificat. Pe baza detaliilor furnizate, se va face 

identificarea cetățeanului conform procedurilor interne a Primăriei Municipiului Deva și contul cetățeanului va fi 

marcat ca verificat. 

 
Avantaje cont verificat: 

- Acces la situația fiscală 

- Acces la demersuri aferente departamentului impozite și taxe 

 


