
 

Ghidul de export a documentelor pe portalul guvernamental 

crm.primacasa.gov.md 

I. Cerințele privind formatul documentului: 

- Documentele se anexează în formă scanată (*nu se acceptă prezentarea documentelor în 

format de poză);   

- Documentelor anexate trebui să fie clar lizibile; 

- Documentele se anexează doar în format PDF; 

- Mărimea unui fișier nu trebuie să depășească 10MB (*pentru a verifica: Clic dreapta pe 

fișier, în lista selectați Properties, Figura.1); 

 

Figura 1. Verificarea mărimii fișierului 

- Documentele care conțin mai multe pagini se anexează ca un singur fișier PDF care include 

toate paginele aferente documentului (Figura 2, Figura 3). 

 

Figura 2. Fișier PDF 

 

Figura 3. Fișier PDF care include mai multe pagini 



 

II. Procesul de exportare a documentelor: 

- În zona «Adăugarea documentelor conexe», apăsați butonul «Choose File / Обзор»; 

 
- În fereastră selectați locația fișierului, și fișierul care doriți să adăugați. Apăsați butonul 

Open (Figura 4); 

 

 
Figura 4 

- După selectarea fișierului, el apare în zona «Adăugarea documentelor conexe» (Figura 5); 

 
Figura 5 

- Apăsați butonul albastru «Salvează» din partea de jos a paginii (Figura 6); 

 
Figura 6 

 

- Verificați corectitudinea și completitudinea datelor întroduse; 

 



- Bifați Declarația pe propria răspundere din partea de jos a paginii și apăsați butonul Depune 

(Figura 7); 

 

 
Figura 7 

 

      Pentru a modifica documentele anexate este necesar să efectuați următoare procedură: 

- În zona «Adăugarea documentelor conexe», apăsați butonul «Choose File / Обзор»; 

- În fereastă care s-a deschis selectați fișierul în format PDF care doriți să anexați în locul 

celui existent; 

- Apăsați butonul albastru «Salvează» din partea de jos a paginii. 

 

      Pentru a modifica/radia documentul este necesar ca cererea electronică Dvs. să fie în statutul           

«Salvat /Respins». În caz contrat așteptați ca cererea Dvs. să fie analizată sau contactați operatorul 

(Figura 8).  

      Dacă cerera Dvs. se află în statutul «Depus», apăsați butonul Retrage din partea de jos a paginii. 

 
Figura 8 

 


