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1. INTRODUCERE 

1.1. SCOPUL DOCUMENTULUI 

Scopul acestui document este de a prezenta modul de lucru cu modulul Hartă Interactivă din 

cadrul Portal extern ADETIM.  

Aceast modul permite utilizatorilor, să vizualizeze toate informațiile existente în cadrul hărții 

interactive. 



2. ACCESAREA PORTALULUI 

Portalul extern poate fi accesat folosind un navigator web (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, 

Safari, etc.) la una din adresele: www.banat-business.ro, www.banat-business.eu sau 

www.banat-business.com. 

 

 

Figura 1 Portal extern 

http://www.banat-business.ro/
http://www.banat-business.eu/
http://www.banat-business.com/


2.1. HARTA INTERACTIVĂ 

Acest meniu permite vizualizarea hărții interactive a județului Timiș (România) și a districtului 

Banatul de Sud (Serbia). 

Pentru accesarea meniului se accesează [Harta interactivă] din meniul orizontal. 

 

Se va deschide o nouă pagină ce va conține o secțiune centrală care va cuprinde harta și un 

meniu vertical în partea stângă a ecranului. 

 

Figura 2 Ecranul pentru hartă 

2.1.1. Zonele de lucru 

Fereastra în care este afișată harta interactivă cuprinde următoarele zone: 

 Zona de Meniuri – situată în partea superioară a ferestrei de afișare. Această zonă 

cuprinde meniurile: 

o Caută – folosit pentru efectuarea de căutări în cadrul hărții 

o Conținut proiect – afișează toate straturile tematice încărcate și permite 

activarea sau dezactivarea acestora 



o Imprimare – permite realizarea de capturi ale zonei afișate pe ecran 

o Hartă de bază – permite schimbarea modului de afișare a hărții în funcție de 

tema aleasă din lista afișată 

 Zona Hartă – reprezintă harta propriu-zisă și ocupă aria cea mai răspândită a ferestrei de 

afișare 

 Zona de Opțiuni – situată în partea stângă a ferestrei de afișare și cuprinde informațiile 

din cadrul meniurilor Caută și Conținut proiect 

 Zona de subsol – afișează coordonatele cursorului pe hartă 

2.1.2. Instrumente de navigare 

Acestea sunt elementele cu ajutorul cărora putem naviga în cadrul hărții. 

În partea dreaptă a ferestrei de afișare avem butoanele: 

  Mărește porțiunea selectată pe hartă. Apăsați butonul și apoi selectați cu mouse-ul 

pe hartă o porțiune.  

  Micșorează porțiunea selectată pe hartă. Apăsați butonul și apoi selectați cu mouse-

ul pe hartă o porțiune. 

Atenție! Operațiile de mărire și micșorare se pot realiza si cu ajutorul rotiței de scroll a mouse-

ului. 

  Dacă este apăsat, readuce harta la dimensiunea inițială  

  Afișează vederea anterioară a hărții 

  Revine la vederea curentă a hărții 

 Dacă este apăsat, permite poziționarea hărții (sus, jos, stânga, dreapta) cu ajutorul 

mouse-ului 

  

  Arată informațiile cu privire la elementele ce cuprind un punct amplasat pe hartă cu 

mouse-ul 

  Deschide fereastra cu instrumente de măsurare. Acestea sunt: 

o Suprafață  – măsoară suprafața zonei trasate 

o Distanță  – măsoară lungimea liniei trasate (poate să fie și linie frântă) 

o Locație  – Afișează coordonatele punctului pus cu mouse-ul pe hartă 



În partea stânga sus a hărții se află scara numerică. Scara se poate selecta fie apăsând săgețile 

din capătul superior și respectiv inferior al scării, sau culisând blocul de-a lungul scării. 

 

Figura 3 Scara numerică 

2.1.3. Măsurare distanțe, suprafețe sau coordonate geografice 

Cu ajutorul acestei fucții se pot calcula suprafețe, distanțe sau coordonate geografice 

(longitudine și latitudine). 

2.1.3.1 Măsurare suprafață 

 Pentru a efectua o operație de măsurare, urmați pașii: 

1. Apăsați butonul  

2. Selectați tipul de măsurătoare suprafață  

3. Faceți click pe săgeata de lângă unitatea de măsură  pentru a selecta din lista 

disponibilă opțiunea dorită 



 

Figura 4 Fereastra de măsurare 

 

4. Pentru suprafață și linie faceți click cu mouse-ul pe hartă pentru a marca zona de 

interes. Pentru a termina operația de marcare, faceți dublu-click în punctul final. 

5. Rezultatul este afișat în zona Rezultate măsurare din cadrul ferestrei de măsurare. 

 

Figura 5 Afișare rezultate măsurate 



6. După terminarea măsurătorilor, închideți fereastra de la pictograma X situată în colțul 

dreapta-sus 

2.1.3.2 Măsurare distanță 

Pentru a efectua o operație de măsurare, urmați pașii: 

1. Apăsați butonul  

2. Selectați tipul de măsurătoare distanță  

3. Faceți click pe săgeata de lângă unitatea de măsură  pentru a selecta din 

lista disponibilă opțiunea dorită 

 

Figura 6 Fereastra de măsurare 

4. Pentru suprafață și linie faceți click cu mouse-ul pe hartă pentru a marca zona de 

interes. Pentru a termina operația de marcare, faceți dublu-click în punctul final. 

5. Rezultatul este afișat în zona Rezultate măsurare din cadrul ferestrei de măsurare. 



 

Figura 7 Afișare rezultate măsurate 

6. După terminarea măsurătorilor, închideți fereastra de la pictograma X situată în colțul 

dreapta-sus 

2.1.3.3 Identificare coordonate geografice 

Pentru a efectua o operație de identificare coordonate geografice, urmați pașii: 

1. Apăsați butonul  

2. Selectați tipul de măsurătoare locație  

3. Faceți click pe săgeata de lângă unitatea de măsură  pentru a selecta din lista 

disponibilă opțiunea dorită 

 



Figura 8 Fereastra de măsurare 

4. Faceți dublu-click în punctul dorit 

 

Figura 9 Afișare rezultate 

5. După terminarea măsurătorilor, închideți fereastra de la pictograma X situată în colțul 

dreapta-sus 

2.1.4. Căutare elemente în hartă 

Pentru a aplica o căutare pe hartă, urmați pașii: 

1. Accesați meniul [Harta interactivă] 

2. Se accesează tabul [Căutare] din meniul vertical 

 

Figura 10 Accesare căutare 

3. Se completează cuvântul sau cuvintele după care se face căutarea și se apasă butonul 

[Caută]. 

4. Elementele găsite sunt evidențiate pe hartă 



2.1.5. Conținut proiect 

În acest meniu sunt evidențiate straturile ce pot fi aplicate peste o hartă de fundal. Aici puteți 

afișa sau elimina un strat pe (de pe) hartă.  

În funcție de scara la care se lucrează, unele straturi se văd sau nu pe hartă. De exemplu, la o 

scară mai mică, stratul „Lacuri” din cadrul „Hidrografie” este vizibil, pe când la scara 10 acesta 

nu se mai afișează pe hartă. 

Pentru a adăuga sau elimina un strat pe (de pe) hartă, urmați pașii: 

1. Accesați meniul Conținut proiect 

2. Bifați sau debifați căsuța de selecție din dreptul stratului dorit 

 

Figura 11 Straturi 

3. Acesta v-a fi afișat sau nu pe hartă 

Atenție!  Pentru a vizualiza informațiile din cadrul unui strat faceți click pe pictograma . 

Fiecare strat conține diverse informații, nivelul pe care este afișat și legenda aferentă 

elementelor afișate. 



 

Figura 12 Afișare / eliminare strat 

2.1.6. Imprimare hartă 

Acest meniu permite salvarea porțiunii vizibile a hărții. 

Pentru a efectua operația de salvare, urmați pașii: 

1. Faceți click pe săgeata de lângă meniul Imprimare 

2. Selectați formatul pentru salvarea hărții (PDF sau imagine, portret sau peisaj (landscape)  

 

Figura 13 Opțiuni de imprimare 

3. Butonul meniului afișează textul Se imprimă atâta timp cât se desfășoară procesul de 

salvare  

4. După ce procesul s-a încheiat, în locul textului Se imprimă este afișat link-ul 

 



5. Faceți click pe acest link 

6. Într-un alt tab al browser-ului WEB este afișat rezultatul operației de salvare. 

 

Figura 14 Rezultatul obținut în urma operației de salvare 

2.1.7. Vizualizare hartă de fundal 

Fiecare utilizator poate alege modul în care să vizualizeze harta. Acest lucru se poate face prin 

selectarea link-ului [Hartă de bază]. Liata afișată conține: O imagine reprezentativă pentru 

fiecare hartă de fundal și Denumirea hărții de fundal. 



 

Figura 15 Opțiuni de vizualizare hartă 

După selectarea uneia dintre opțiuni harta se va actualiza automat în formatul ales. 

 

Figura 16 Hartă de bază - Străzi  



2.1.8. Informații pe hartă la orice click 

Cu ajutorul acestei fucții utilizatorul poate vizualiza diverse informații despre punctul pe care îl 

alege pe hartă. 

Pentru a vizualiza informațiile despre un punct de pe hartă, urmați pașii: 

1. Faceți click pe pictograma  

2. În interiorul hărții faceți click pe punctul dorit. De exemplu Sânnicolau Mare. 

 

Figura 17 Afișare informații 

3. În cadrul ferestrei afișate apăsați și deplasați bara de navigare în jos. Accesând linkul 

Vezi fișă UAT sunt prezentate într-un nou tab informații UAT-ul selectat 

http://portal.banat-business.ro/fisa-localitatii/155528


 

Figura 18 Detalii UAT 



 

Figura 19 Statistici socio-economice UAT 



 

Figura 20 Informații UAT 

 

 

 


