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Pe prima pagină click pe Intrare 



Autentificare cu ajutorul adresei Dvs. 
de e-mail și parolei selectate

* Pentru autentificarea în baza de date aveți neovie de invitație
** Puteți cere invitație de la oricare dintre utilizatori



Click pe butonul Încărcare



Alegeți din listă, câmpul 
Programe de monitoring



Alegeți „Monitorizarea ciufilor de 
pădure în locurile de iernare”

Dați click pe tabelul de culoare gri de lângă
„Monitorizarea ciufilor de pădure în locurile de iernare” 
apărut în listă (Încărcare prin formular web)



Data observațiilor

Dați click pe pictograma „Calendar”, după care setați
data când ați efectuat observațiile



Observatori

* În cazul în care au participat mai mulți voluntari 
la observații, treceți și numele lor

Introduceți numele observatorului/observatorilor



Cod eșantion centralizator (județ)

Selectați din lista derulantă județul unde ați efectuat
observațiile



Cod unitate de monitorizare 
(localitate sau parte din localitate)

Selectați din lista derulantă localitatea sau 
partea de localitate unde ați efectuat
observațiile



Geometria eșantionului

O dată cu alegerea localității din listă se atribuie automat 
o geometrie (poligonul localității) pe care Dvs trebuie să o
modificați/ copiați în tabelul de mai jos

1. Dacă ați găsit un loc de aglomerare în localitatea 
monitorizată, specificați locația exactă dând click pe 
pictograma gri (continuare pe pagina următoare)

2. Dacă nu ați găsit loc de aglomerare, copiați conținutul câmpului Geometria eșantionului
în primul rând al coloanei Loc (geometrie) din tabelul de mai jos  (Copy+ Paste)

2. Ctrl + V



Geometria eșantionului
– specificarea locației exacte -

Pentru specificarea locației exacte în fereastra apărută 
dați click pe Desenează geometrie pe hartă



Geometria eșantionului
– specificarea locației exacte -

În fereastra apărută selectați pictograma 
„creion”, după care marcați locația
locului de aglomerare pe harta apărută



Geometria eșantionului
– specificarea locației exacte -

În locația marcată cu ajutorul creionului rămâne 
o bulină albastră pe hartă. În același timp se 
deschide și un buton „pick up this geometry” 
de culoare verde. Dând click pe acesta, se 
salvează poziția locului de aglomerare

* În cazul în care ați marcat locul aglomerării greșit puteți  modifica locația: dați click
pe pictograma gri din coloana Geometria eșantionului și reluați pașii descriși mai sus  
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Loc (geometrie)

Copiați conținutul câmpului Geometria eșantionului
(poziția geografică specificată de Dvs)  în primul rând al 
coloanei Loc (geometrie) din tabelul de mai jos

1. Ctrl + C

2. Ctrl + V



Ați verificat întreaga localitate sau 
partea monitorizată a localității?

Selectați din cele două opțiuni disponibile:
dacă ați verificat în totalitate localitatea monitorizată (DA),
sau dacă ați numărat ciufii în locurile de aglomerare deja 
cunoscute (NU)



Alegeți specia

Dați click în primul rând alb al coloanei Specie și alegeți 
din cele trei posibilități

* Completarea coloanelor roșii al tabelului sunt obligatorii



Loc de adunare activ sau abandonat?

Dați click în primul rând  al coloanei și alegeți din
listă ce ați găsit în teren:
- activ (aglomerare cu ciufi)
- abandonat (doar urme: excremente, pene, ingluvii 
etc.)



Unitate

În cazul locurilor de adunare active Unitatea rămâne exemplarul. În coloana Număr
introduceți numărul de exemplarelor observate.

Pentru locurile de aglomerare abandonate alegeți din lista derulantă categoria potrivită 
(pană, cadavru, ingluvii, excremente).



Tipul locului de adunare

Alegeți din lista derulantă categoria potrivită. 
Dacă nu se potrivește niciuna din cele enumerate alegeți  varianta Alta  și specificați la 
rubrica Observații.



Tipul și numărul arborilor utilizați

Enumerați tipul și numărul arborilor folosiți de către ciufi. Exp. 2 tuja și 3 pini



Amenințări

Alegeți din lista derulantă factorii periclitanți identificați  în teren



Fotografii și observații

Nu este obligatoriu, dar aveți posibilitatea să încărcați și Fotografii din teren. 
Putețisau nota și alte aspecte legate de locurile de aglomerare în rubrica Observații.
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Încărcarea datelor

După introducerea datelor nu rămâne altceva de făcut 
decât să dați click pe butonul  „Încărcare date”
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