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1.

PREZENTAREA APLICAȚIEI

Aplicația online CONTRIBUȚII a Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) permite direcțiilor
județene de cultură să trimită rapoartele online referitoare la agenţii economici identificaţi în judeţ, ce au
obligaţia să contribuie la FCN. Totodată, direcțiile județene pentru cultură au acces la lista declarațiilor
online depuse de contribuabili.
Pentru a folosi aplicația ca DJC, trebuie să vă logați. Conturile DJC sunt prestabilite de AFCN. Dacă
reprezentați o direcție județeană pentru cultură și nu aveţi datele de conectare, vă rugăm să ne contactaţi la
adresa de email afcncontributii@gmail.com.
Din prima pagină a aplicației puteți accesa secțiunea Intră în cont (login).
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2.

INTRAREA ÎN APLICAȚIE

2.a. Login DJC
Intrarea în aplicație se face din secțiunea LOGIN în care completați datele de acces primite de la AFCN.

2.b. Resetare parolă
Dacă ați uitat parola și nu mai puteți intra în aplicație, aveți opțiunea de recuperare parolă prin resetarea
acesteia.
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După completarea formularului, veți primi prin email, de AFCN, un link securizat către formularul de
resetare a parolei. Accesând link-ul respectiv, veți putea stabili o nouă parolă pentru contul
dumneavoastră, care va fi salvată prin apăsarea butonului Resetare parolă.
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3.

CONTUL DJC

După completarea formularului de Login, veți fi redirecționat în contul DJC.

Puteți accesa funcționalitățile aplicației folosind meniul principal sau butoanele din prima pagină. Pentru
a ieși din cont, trebuie sa accesați butonul Logout.

3.a. Contul DJC (date predefinite)
După intrarea pentru prima oară în aplicație, vă recomandăm accesarea secțiunii Cont DJC pentru a
completa datele de contact ale reprezentantului DJC și datele de identificare ale DJC. Acestea vor apărea
în aplicație, alături de rapoartele trimise.
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Pentru a modifica aceste date, accesați butonul Editare din partea dreaptă.

După completarea formularului, salvați datele și închideți fereastra accesând butonul Renunță sau
iconița Close din partea dreaptă sus.

3.b. Adăugare raport
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Direcțiile județene pentru cultură au posibilitatea de a raporta agenții economici din județ care au
obligaţia de a contribui la FCN. Formularul de raport este compus din două zone: zona cu informațiile de
identificare a agentului economic și detaliile raportului. Câmpul Litera din cadrul raportului reprezintă
articolul din actul normativ ce stabilește obligația de plată, în care a fost încadrat agentul economic, iar
câmpul Notificare menționează dacă agentul economic a fost sau nu notificat de către direcția județeană
pentru cultură, cu privire la obligația de plată. Zona de Explicații raport permite direcției județene să
trimită explicații detaliate despre activitatea desfășurată de agentul economic respectiv.

3.c. Lista rapoartelor
După salvarea raportului, aveți oricând posibilitatea sî-l editați, să-l vizualizați și să-l ștergeți. Totodată,
vor fi marcate în baza de date a aplicației data și ora trimiterii raportului.
Secțiunea Listă Rapoarte conține arhiva tuturor rapoartelor emise de dumneavoastră. Veți putea căuta
rapoarte după criteriile predefinite, selectând opțiunile disponibile și accesând butonul Aplică filtrele.
Pentru a reveni la lista completă, trebuie sa Resetați filtrele.

3.d. Lista declarațiilor
Direcțiile județene pentru cultură au acces, în cadrul aplicației, la lista declarațiilor depuse online de
contribuabili.
Informațiile disponibile sunt restrânse și au ca scop verificarea înscrierii unui anumit agent economic în
baza de date a AFCN.
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Căutarea este versatilă, permițând mai multe moduri de căutare. Câmpurile de tip text (Date societate și
Date deponent) permit cautarea de fragmente de cuvinte sau denumiri incomplete, acestea putând fi
combinate cu restul opțiunilor.
Totodata, aveți posibilitatea de a căuta declarații ce conțin obligații de plată prevăzute de norme legale
diferite (articole diferite ale O.G. nr. 51/1998), în același timp.

Pentru informații suplimentare,
afcncontributii@gmail.com.

puteți

contacta

echipa

AFCN,
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adresa

de

email
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