Cum se gestioneaz problemele de depunere a eForm
cauzate de securitatea sporit în Adobe Reader i Adobe Acrobat
Aceste instruc iuni se adreseaz numai aplican ilor care au instalate una din
urm toarele versiuni ale Adobe Reader sau Adobe Acrobat Standard ori Professional:
- 8.2 sau orice alt versiune 8 mai recent decât aceasta (inclusiv orice sub-versiune,
de ex. 8.2.1, 8.2.2 etc.);
- 9.3 sau orice alt versiune 9 mai recent precum 9.4 ((inclusiv orice sub-versiune,
de ex. 9.3.1, 9.4.2 etc.);
- orice versiune X X (inclusiv orice sub-versiune, de ex. 10.0.1).
- orice versiune sau sub-versiune mai recent decât X.
Scopul acestor instruc iune este de a gestiona problemele de depunere a eForm pe
care le pot avea utilizatorii acestor versiuni ale Adobe Reader.
Problema – legat de set rile de securitate ale Adobe – const în faptul c depunerea
este blocat /i e/ueaz (mesajele de eroare generate în timpul acestei e/u ri pot fi
v zute la pag 5 /i 6).
Sunt 2 scenarii descrise în acest document.
o

Scenariul A – Modifica i preferin ele de securitate ale Adobe Reader
înainte de a începe depunerea astfel încât securitatea sporit s fie deja
dezactivat /i s nu mai genereze eroarea. Mai jos sunt descrise dou
metode:
Metoda 1 care dezactiveaz securitatea sporit la modul general; /i Metoda
2 care o dezactiveaz numai pentru formularul dv. Aten ie: dac folosi i
metoda 1 este foarte u/or s reactiva i securitatea sporit dup depunerea
formularului dv.

o

Scenariul B – Nu ine i cont / dezactiva i nivelul ridicat de securitate în
timpul depunerii propriu-zise. De exemplu, dac nu a i modificat
preferin ele de securitate sporit dinainte, atunci aceste instruc iuni v vor
ajuta s dep /i i problemele /i s depune i cu succes formularul.

Instruc iuni pentru Scenariul A – dezactiva i securitatea sporit
depunere

înainte de

METODA 1
(i) Selecta i 'Preferences' din meniul 'Edit':
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Va ap rea ecranul urm tor (sau unul similar în func ie de versiunea de Adobe
Reader):

Debifa i c su a

(ii) Debifa i c su a (înl tura i bifa) pentru op iunea 'Enable Enhanced Security'
(Activare securitate sporit ) /i da i click pe butonul 'OK'. Când redeschide i pagina
ecranul va ap rea astfel:

Dup ce a i depus formularul dv., dac dori i s reactiva i op iunea de securitate
sporit trebuie s rebifa i c su a /i s da i clik pe 'OK'. Securitatea va fi reactivat .
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METODA 2
Dac
prefera i s
nu dezactiva i securitatea sporit , pute i ad uga numele
formularului la lista de locuri privilegiate [privileged 'locations'].
Important! Înainte de a face acest lucru trebuie s fi salvat formularul în computerul
dv. /i trebuie s îi fi dat numele FINAL, numele cu care va fi depus!

Click aici

(i) Da i click pe butonul 'Add File'.
(ii) C uta i locul unde este salvat fi/ierul (formularul).
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(iii) Selecta i numele fi/ierului eForm (în exemplul de mai jos numele este
'test_form_en1.10.pdf').
(iv) Da i click pe 'Open', fi/ierul /i localizarea lui vor fi ad ugate la lista de locuri
privilegiate [privileged 'locations']. De exemplu:

Dac schimba i numele /i / sau locul eForm, atunci va trebui s
pentru fi/ierul redenumit / mutat.
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Instruc iuni pentru Scenariul B – Ce trebuie s face i dac a i încercat deja
s depune i ( i a i primit un mesaj de eroare)
În timpul depunerii a i fost solicitat s confirma i c ave i încredere în pagina web a
Agen iei:

Trebuie s da i click pe 'Allow', conform instruc iunilor din eForm User Guide – Ghidul
de completare a eForm (sec iunea 8.2).
Dac nu a i dezactivat în prealabil op iunea de securitate (conform Scenariului A de
mai sus) atunci ve i vedea urm torul mesaj de eroare:

Nu este nevoie s trimite i o copie a acestui mesaj c tre Agen ie, prin email.
Da i click pe OK /i ve i vedea urm torul mesaj de eroare cu referire explicit
set rile de securitate ‘security settings’ (marcate cu ro/u mai jos):
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Da i click pe 'OK' /i acest mesaj va disp rea.
Conform urm toarei imagini, ve i avea acces la o bar
securitatea:
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Da i click pe 'Options' pentru a deschide un meniu:

Selecta i 'Trust this document always'.
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Dup ce a i selectat 'Trust this document always' va ap rea automat opera ia de
salvare a documentului:

Da i click pe 'Yes' pentru a salva formularul. Nu este nevoie s închide i formularul.
În acest moment pute i da din nou click pe butonul 'Submit this form' /i de data
aceasta depunerea ar trebui s se realizeze cu succes.
Dac aceste instruc iuni nu rezolv problema /i tot nu pute i depune formularul,
atunci contacta i EACEA Technical Helpdesk (fost EACEA External Helpdesk):
eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Important!
Dac v confrunta i cu o eroare de conexiune (Network / Connection error) aceste
instruc iuni nu v sunt de ajutor deoarece ele sunt doar pentru erori legate de
op iunea de securitate sporit (Enhanced security option). Dac v-a i confruntat cu o
eroare de conexiune (Network / Connection error) v rug m contacta i EACEA
Technical Helpdesk pentru ajutor.
Este posibil ca odat ce a i avut /i a i rezolvat eroarea cauzat de op iunea de
securitate sporit , s v confrunta i în continuare cu o eroare de conexiune (Network
/ Connection error). Dac se întâmpl acest lucru contacta i EACEA Technical
Helpdesk pentru ajutor.
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