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Gestiune utilizatori 

Utilizatori 

 

Creare utilizator 

Apăsați butonul Creare. 

Completați următoarele date: 

Câmp Explicații 

Nume cont Minim 6 caractere fără spații, trebuie să fie unic 
Parola Minim 6 caractere, preferabil și semne speciale 
Parola (verificare) Aceeași parola ca ma sus 
Prenume Minim 3 caractere 
Nume Minim 3 caractere 
Liceu / unitate de învățământ De ales din lista predefinită 
Nivel De ales din lista predefinită 
E-mail De introdus adresa de e-mail 
E-mail (verificare) Același e-mail ca mai sus 
Activ Bifați dacă doriți ca utilizatorul să poată accesa 

platforma 
Avatar Încărcați o poză 
Rol Se alege din lista predefinită 

Apăsați Creează. 

 

Importă listă de utilizatori 

Apăsați butonul Import. 

Alegeți lista de utilizatori de pe calculatorul dvs. 

Apăsați Validează. 

Dacă fișierul este valid, apăsați Importă. 

 

Listează utilizatori 

Apăsați Listare. 
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Veți vedea un formular de căutare, iar sub el se va afișa tabelul cu utilizatori. 

 

Vizualizare date utilizator 

În dreptul fiecărui utilizator aveți 3 butoane: Vizualizare, Editare, Ștergere. Trecând cu mousul 

peste ele, va apărea denumirea lor. 

Apăsați Vizualizare. 

De aici aveți la dispoziție și opțiunile de Editare și Stergere. 

 

Editare date utilizator 

În dreptul fiecărui utilizator aveți 3 butoane: Vizualizare, Editare, Ștergere. Trecând cu mousul 

peste ele, va apărea denumirea lor. 

Apăsați Editare. 

Modificați datele și apăsați Modifică. 

De aici aveți la dispoziție și opțiunea de Stergere. 

 

Ștergere utilizator 

În dreptul fiecărui utilizator aveți 3 butoane: Vizualizare, Editare, Ștergere. Trecând cu mousul 

peste ele, va apărea denumirea lor. 

Apăsați Ștergere. 

Va apărea un mesaj de confirmare. După confirmarea ștergerii, utilizatorul va deveni inactiv, el 

putând fi activat ulterior. 

 

Căutarea utilizatorilor 

Căutarea se poate face după următoarele câmpuri: 

 Nume cont 

 Prenume 

 Nume 

 E-mail 
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 Liceu 

 Nivel 

 Rol 

 Grup 

Gestiune grupuri de utilizatori 

 

Creare grupuri 

Alegeți din meniul aplicatiei Utilizatori Grupuri. 

Apăsați butonul Creare. 

Completați numele și descrierea grupului. 

Apăsați Creează. 

 

Vizualizare grupuri 

Alegeți din meniul aplicatiei Utilizatori Grupuri. 

Va apărea lista grupurilor create în aplicație. Pentru fiecare grup veți vedea numărul de 

utilizatori care aparțin acelui grup. 

 

Managementul utilizatorilor unui grup 

Pentru fiecare grup aveți disponibile 3 butoane Management utilizatori, Editează, Șterge. 

Trecând cu mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru grupul dorit, apăsați Management utilizatori. 

Aveți la dispoziție 3 secțiuni: 

- Căutare utilizatori (se caută în utilizatorii disponibili pentru a fi adăugați la grup) 

- Utilizatori disponibili (sunt listați toți utilizatorii din platformă). În dreptul fiecăruia aveți la 

dispoziție un buton cu ajutorul căruia îi puteți adăuga la grup. 

- Utilizatori din grup. În dreptul fiecăruia aveți la dispoziție un buton cu ajutorul căruia îi puteți 

elimina din grup. 
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Editare date grup 

Pentru fiecare grup aveți disponibile 3 butoane Management utilizatori, Editează, Șterge. 

Trecând cu mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru grupul dorit, apăsați Editare. 

Puteți modifica numele și descrierea grupului. 

Apăsați Modifică pentru salvarea modificărilor. 

 

Ștergerea unui grup 

Pentru fiecare grup aveți disponibile 3 butoane Management utilizatori, Editează, Șterge. 

Trecând cu mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru grupul dorit, apăsați Șterge. 

Va apărea un mesaj de confirmare. După confirmarea ștergerii, grupul vă dispărea din listă. 

Utilizatorii alocați grupul șters NU se șterg odată cu grupul. 

 

E-mail 

Folosiți această funcționalitate pentru a comunica direct cu utilizatorii platformei. 

Puteți alege grupurile din platformă cărora doriți să le transmiteți un e-mail și / sau utilizatori 

individuali. 

Bifând e-mail individual, aveți posibilitatea de a trimite e-mailul fiecărui utilizator, fără ca aceștia 

să vadă ceilalți destinatari. 

 

Știri 

Creează știre 

Apăsați butonul Creare. 
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Completați: 

- Titlul știrii 

- Descrierea (este știrea pe scurt, utilizatorii vor vedea această descriere în lista de 

știri și pe baza ei vor decide dacă doresc să citească știrea mai departe) 

- Conținutul știrii (puteți formata textul, încărca poze, include linkuri, etc) 

Opțional, puteți adăuga linkuri și fișiere. 

Apăsați Creează. 

 

Caută știre 

Puteți căuta știri după următoarele câmpuri: 

- Titlu 

- Descriere 

- Conținut 

- Autor (alegeți din listă) 

- Arhivate (bifați dacă doriți să se realizeze căutarea în știrile arhivate) 

Apăsați Caută. 

 

Vizualizează știre 

Pentru a vizualiza o știre, apăsați pe titlul știrii din lista de știri sau de pe prima pagină. 

 

Editează știre 

Pentru a edita o știre, apăsați pe butonul Editează (denumirea butonului apare când treceți cu 

mousul peste el). 

Puteți modifica elementele dorite ale știrii. 

De asemenea, puteți arhiva știrea bifând Arhivare. 

 

Șterge știre 
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Pentru a șterge o știre, apăsați pe butonul Șterge (denumirea butonului apare când treceți cu 

mousul peste el). 

Resurse 

Resursele încărcate în platformă se clasifică după un sistem ierarhic pe 3 niveluri: 

- Categorie 

o Subcategorie 

 Clasificare 

De ex: 

- Comunitate 

o Metode psihopedagogice 

  Fișe de lucru 

 Articole de cercetare 

 Materiale diverse 

 

Creează categorie de resurse 

Accesați meniul Resurse  Categorii. 

Apăsați Creare. 

Alegeți nivelul părinte în care doriți să creați o sub-categorie sau clasificare. Dacă doriți să creați 

o categorie, nu alegeți nimic. 

Introduceți titlul și descrierea categoriei / sub-categoriei / clasificării. 

Apăsați Creează. 

 

Vizualizează categorii de resurse 

Apăsați Listare. 

Veți vedea un tabel cu structura ierarhică a categoriilor. 
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Pentru fiecare element, aveți la dispoziție butoanele Vizualizează, Editează, Șterge. Trecând cu 

mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru categoria dorită, apăsați Vizualizează. 

Editează categorii de resurse 

Pentru fiecare element, aveți la dispoziție butoanele Vizualizează, Editează, Șterge. Trecând cu 

mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru categoria dorită, apăsați Editare. 

Puteți modifica numele și descrierea categoriei. De asemenea, puteți alege alt părinte pentru 

elementul selectat. 

Apăsați Modifică pentru salvarea modificărilor. 

 

Șterge categorii de resurse 

Pentru fiecare element, aveți la dispoziție butoanele Vizualizează, Editează, Șterge. Trecând cu 

mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru categoria dorită, apăsați Șterge. 

După confirmare, categoria va fi ștearsă. 

 

Link-uri 

Link-urile adăugate în platformă se clasifică după un sistem de categorii simple, neierarhizate. 

 

Creează categorie de link-uri 

Accesați meniul Link-uri  Categorii. 

Apăsați Creare. 

Introduceți titlul și descrierea categoriei. 

Apăsați Creează. 

 

Vizualizează categorii de link-uri 
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Apăsați Listare. 

Veți vedea un tabel cu categoriile și descrierile lor. 

Pentru fiecare element, aveți la dispoziție butoanele Vizualizează, Editează, Șterge. Trecând cu 

mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru categoria dorită, apăsați Vizualizează. 

 

Editează categorii de link-uri 

Pentru fiecare element, aveți la dispoziție butoanele Vizualizează, Editează, Șterge. Trecând cu 

mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru categoria dorită, apăsați Editare. 

Puteți modifica numele și descrierea categoriei.  

Apăsați Modifică pentru salvarea modificărilor. 

 

Șterge categorii de link-uri 

Pentru fiecare element, aveți la dispoziție butoanele Vizualizează, Editează, Șterge. Trecând cu 

mousul peste ele, va apărea denumirea lor. 

Pentru categoria dorită, apăsați Șterge. 

După confirmare, categoria va fi ștearsă. 

 

Forum 

Pentru gestiunea forumurilor, selectați Forum din meniu și apoi apăsați Acasă. Selectaţi una 

dintre categoriile din listă şi apasaţi pentru a naviga la pagina respectivă. 

 

Gestiunea categoriilor de forumuri 

 

Crearea unei categorii de forum 



 
 

 
 
 

Page 11 
 

  

Pentru a crea o nouă categorie apasaţi Categorie nouă. 

Introduceţi numele şi poziţia categoriei. 

Apăsaţi Salvează. 

 

Vizualizează categorii de forumuri 

Apăsaţi Listă categorii. 

Va fi afişat un tabel al categoriilor, cu numele şi poziţia lor. Puteţi sorta categoriile in funcţie de 

nume sau poziţie apăsând capul de tabel corespunzător.  

Pentru a vedea detaliile unei categorii, apasaţi pe numele ei afişat in tabel.  

 

Editează categorie de forumuri 

Pentru a edita orice element din listă apăsaţi butonul Editează din coloana din dreapta. 

Pentru categoria dorită apăsaţi Editează. 

Puteţi modifica numele şi poziţia categoriei. 

Apăsaţi Modifică pentru a salva modificările făcute si a naviga la pagina Informaţii categorie 

unde vor fi afişate detaliile categoriei modificate. 

 

Şterge categorie de forumuri 

Pentru a vedea detaliile unei categorii, apasaţi pe numele ei afişat in tabel.  

Din pagina Informaţii categorie puteţi elimina categoria respectivă apăsând butonul Şterge. 

După ce confirmaţi categoria va fi ştearsă. 

Gestiune permisiuni pentru grupuri 

 

Creare permisiune nouă 

Pentru a crea o nouă permisiune apăsaţi Permisiune nouă. 

Selectaţi din meniul dropdown pentru Forum numele forumului pentru care creaţi permisiunea. 
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Selectaţi din meniul dropdown pentru Grup de utilizatori numele grupului care va avea noua 

permisiune. 

Selectaţi din meniul dropdown pentru Tip permisiune tipul de permisiune pe care il acordaţi.  

Apăsaţi Salvează pentru a crea noua permisiune. 

 

Editează permisiuni pentru grupuri 

Apăsaţi Listă permisiuni grup.  

Va fi afişat un tabel ce conţine numele forumului, grupul de utilizatori şi tipul curent de 

permisiune. 

Pentru a edita orice element din listă apăsaţi butonul Editează (coloana din dreapta). 

Puteţi modifica din meniurile dropdown forumul, grupul de utilizatori sau tipul de permisiune. 

Pentru a salva modificările făcute apăsaţi Modifică. 

 

Şterge permisiuni pentru grupuri 

Apăsaţi Listă permisiuni grup.  

Va fi afişat un tabel ce conţine numele forumului, grupul de utilizatori şi tipul curent de 

permisiune. 

Pentru a edita orice element din listă apăsaţi butonul Editează (coloana din dreapta). 

Pentru a şterge permisiunea respectivă apăsaţi Şterge. 

Permisiunea va fi ştearsă după ce confirmaţi. 

Gestiune permisiuni pentru utilizatori 

 

Creare permisiune noua 

Pentru a crea o nouă permisiune apăsaţi Permisiune nouă. 

Selectaţi din meniul dropdown pentru Forum numele forumului pentru care creaţi permisiunea. 

Scrieţi în câmpul utilizator numele utilizatorului căruia îi acoradaţi noua permisiune. 

Selectaţi din meniul dropdown pentru Tip permisiune tipul de permisiune pe care îl acordaţi.  
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Apăsaţi Salvează pentru a crea noua permisiune. 

 

Editează permisiuni pentru utilizatori 

Apăsaţi Listă permisiuni utilizator.  

Va fi afişat un tabel ce conţine numele forumului, numele utilizatorului şi tipul curent de 

permisiune. 

Pentru a edita orice element din listă apăsaţi butonul Editează (coloana din dreapta). 

Puteţi modifica din meniurile dropdown forumul şi tipul de permisiune. În câmpul utilizator 

completaţi numele utilizatorului.  

Pentru a salva modificările făcute apăsaţi Modifică. 

 

Şterge permisiuni pentru utilizatori 

Apăsaţi Listă permisiuni utilizator.  

Va fi afişat un tabel ce conţine numele forumului, grupul de utilizatori şi tipul curent de 

permisiune. 

Pentru a edita orice element din listă apăsaţi butonul Editează (coloana din dreapta). 

Pentru a şterge permisiunea respectivă apăsaţi Şterge. 

După ce confirmaţi permisiunea va fi ştearsă. 

Gestiune grupuri de utilizatori 

Crearea unui grup 

Pentru a crea un nou grup de utilizatori apăsaţi Grup nou. 

Introduceţi numele şi descrierea grupului de utilizatori. 

Completaţi în câmpul utilizatori numele unitlizatorilor pe care doriţi să-i adăugaţi la grupul pe 

care îl creaţi. 

Apăsaţi Salvează. 

 

Vizualizează grupuri de utilizatori 



 
 

 
 
 

Page 14 
 

  

Apăsaţi Listă grupuri de utilizatori. 

Va fi afişat un tabel al grupurilor de utilizatori cu numele, descrierea, data la care a fost creat 

grupul şi data ultimei modificări efectuate. 

Pentru a vedea detaliile unui grup, apasaţi pe numele lui afişat in tabel.  

 

Editează grupuri de utilizatori 

ATENŢIE: Puteţi edita şi şterge numai grupurile de utilizatori create de dvs. Pentru celelalte 

grupuri puteţi doar vizualiza detaliile. 

Pentru a edita elementele din listă create de dvs. (cele în dreptul cărora apare butonul Editează) 

apăsaţi butonul Eidtează din coloana din dreapta. 

Puteţi modifica numele şi descrierea grupului precum şi şterge sau aduga nume de utilizatori în 

câmpul utilizatori. 

Apăsaţi Modifică pentru a salva modificările făcute şi a naviga la pagina Informaţii despre grupul 

de utilizatori unde vor fi afişate detaliile grupului modificat. 

 

Şterge grupuri de utilizatori 

ATENŢIE: Puteţi edita şi şterge numai grupurile de utilizatori create de dvs. Pentru celelalte 

grupuri puteţi doar vizualiza detaliile. 

Pentru a vedea detaliile unui grup de utilizatori, apasaţi pe numele lui afişat în tabel.  

Din pagina Informaţii despre grupul de utilizatori puteţi elimina grupul respectiv apăsând 

butonul Şterge. 

După ce confirmaţi, grupul va fi şters. 

Gestiune forumuri 

Creare forum nou 

Pentru a crea un nou forum apăsaţi Forum nou. 

Introduceţi numele şi descrierea noului forum. 

Selectaţi din meniurile dropdown tipul şi categoria din care va face parte noul forum. 

Completaţi poziţia pe care o va avea noul forum. 
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Apăsaţi Salvează pentru a crea noul forum. 

Apăsaţi Renunţă pentru a nu salva datele introduse şi a naviga la pagina în care sunt listate toate 

forumurile. 

 

Vizualizează listă forumuri  

Apăsaţi Listă forumuri. 

Categoriile de forumuri sunt listate ierarhic, în funcţie de poziţia definită pentru fiecare 

categorie. În cadrul unei categorii, forumurile sunt listate tot ierarhic, în funcţie de poziţia setată pentru 

fiecare forum. 

 Pentru fiecare forum sunt listate: numele, numărul de subiecte şi numărul de mesaje. 

Pentru a vedea detaliile unui forum apăsaţi pe numele lui, afişat la categoria din care face parte 

forumul respectiv. 

  

Editează forumuri 

Pentru a edita informaţiile referitoare la un forum, apăsaţi Editează. 

Puteţi completa numele, descrierea şi poziţia forumului. Puteţi selecta din listele dropdown alt 

tip şi categorie pentru forumul respectiv. 

Puteţi şterge sau adăuga permisiuni pentru grupuri de utilizatori. 

Apăsaţi Şterge din tabelul Grup de utilizatori pentru a elimina permisiuni pentru grupul de 

utilizatori dorit. 

Selectaţi din meniurile dropdown numele grupului de utilizatori şi tipul de permisiune pe care 

doriţi să il acordaţi. Apăsaţi Adaugă pentru a adăuga noua permisiune în tabel. 

Puteţi şterge sau adăuga permisiuni pentru utilizatori. 

Apăsaţi Şterge din tabelul Utilizatori pentru a elimina permisiuni pentru utilizatorul respectiv. 

Selectaţi din meniurile dropdown numele utilizatorului şi tipul de permisiune pe care doriţi să il 

acordaţi. Apăsaţi Adaugă pentru a adăuga noua permisiune în tabel. 

Apăsaţi Modifică pentru a salva modificările effectuate. 

Apăsaţi Renunţă pentru a nu salva modificările şi a naviga înapoi la lista de forumuri. 
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Şterge forumuri 

Apăsaţi Listă forumuri. 

Pentru a vedea detaliile unui forum apăsaţi pe numele lui, afişat la categoria din care face parte 

forumul respectiv. 

Din pagina de editare a informaţiilor despre forumul respectiv apăsaţi Şterge pentru a elimina 

forumul. 

După ce confirmaţi, forumul va fi şters. 

Gestiune topicuri 

Creare topic 

Pentru a crea un nou topic pentru un anumit forum, selectaţi numele forumului respectiv din 

coloana Forum a tabelului Listă topicuri. 

Introduceţi numele şi textul (primul mesaj) noului subiect. 

Puteţi seta starea noului topic bifând Activ sau lâsând nebifată opţiunea starea va fi inactiv. 

Apăsaţi Salvează pentru a crea noul topic. 

Apăsaţi Renunţă pentru a nu salva datele introduse şi a naviga la pagina în care sunt listate toate 

forumurile. 

 

Vizualizează listă topicuri 

Apăsaţi Listă topicuri. 

Topicurile sunt listate într-un tabel ce arată subiectul şi starea forumului, numărul de mesaje 

inactive şi de vizualizări pentru un anumit topic, forumul din care face parte, precum şi data la care a 

fost creat şi cea a ultimei modificări.  

Pentru a vedea detaliile unui topic apăsaţi pe numele lui, afişat în tabel. 

  

Editează topicuri 

Pentru a edita informaţiile referitoare la un topic, apăsaţi butonul Editează. 
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Puteţi completa numele şi textul (primul mesaj) topicului.  

Puteţi seta starea noului topic bifând Activ sau lâsând nebifată opţiunea starea va fi inactiv. 

Apăsaţi Modifică pentru a salva modificările effectuate. 

Apăsaţi Renunţă pentru a nu salva modificările şi a naviga înapoi la lista de forumuri. 

 

Şterge topicuri 

Apăsaţi Listă topicuri. 

Pentru a vedea detaliile unui topic apăsaţi pe numele lui, afişat în tabel. 

Din pagina de editare a informaţiilor despre topicul respectiv, apăsaţi Şterge pentru a elimina 

topicul. 

După ce confirmaţi, topicul va fi şters. 

Gestiune mesaje 

 

Creare mesaj 

Pentru a crea un nou mesaj pentru un anumit topic, selectaţi subiectul topicului respectiv din 

coloana Subiect a tabelului Listă topicuri. 

Apăsaţi Mesaj nou. 

Introduceţi subiectul şi conţinutul noului mesaj. 

Puteţi seta starea noului mesaj bifând Activ sau lâsând nebifată opţiunea starea va fi inactiv. 

Apăsaţi Modifică pentru a posta mesajul. 

Apăsaţi Renunţă pentru a nu salva datele introduse şi a naviga la pagina anterioară. 

 

Vizualizează listă mesaje 

Apăsaţi Listă mesaje. 

Mesajele sunt listate într-un tabel ce conţine subiectul mesajului, topicul şi forumul în cadrul 

cărora mesajul a fost postat, utilizatorul care a postat mesajul şi starea acestuia. 

Pentru a vedea detaliile unui mesaj apăsaţi pe numele lui, afişat în tabel. 
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Editează mesaje 

Pentru a edita un mesaj, apăsaţi butonul Editează. 

Puteţi completa subiectul şi textul mesajului.  

Puteţi seta starea noului mesaj bifând Activ sau lâsând nebifată opţiunea, starea va fi inactiv. 

Apăsaţi Modifică pentru a salva modificările effectuate. 

Apăsaţi Renunţă pentru a nu salva modificările şi a naviga la pagina anterioară. 

 

Şterge mesaje 

Apăsaţi Listă mesaje 

Pentru a vedea detaliile unui mesaj apăsaţi pe numele lui, afişat în tabel. 

Din pagina de editare a mesajului, apăsaţi Şterge pentru a elimina mesajul. 

După ce confirmaţi, mesajul va fi şters. 

Calendar 

Administratorul poate edita și șterge evenimentele, chiar dacă ele au fost adăugate de alți 

utilizatori. 

Editare eveniment 

Selectați evenimentul dorit, modificați câmpurile și apăsați Salvare. 

Ștergere eveniment 

Selecta’i evenimentul dorit și apăsați Sterge. 

Rapoarte de învățare 

 

Activitatea cursantilor 
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În această zonă, administratorul vede lista cursanților, iar pentru fiecare cursant poate vedea 

următoarele informații: 

 Număr de cursuri la care este înscris 

 Număr de cursuri pe care le-a promovat 

 Număr de cursuri aflate în desfășurare 

De asemenea, prin accesarea butonului Vezi detalii, poate vedea pentru studentul selectat toate 

activitățile la care acesta este înscris, cu statusurile aferente. 

Activitatea tutorilor 

În această zonă, administratorul vede lista tutorilor, iar pentru fiecare tutore poate vedea 

următoarele informații: 

 Număr de cursuri pe care le predă 

 Număr de cursanți înscriși 

 Procentul de promovare 

De asemenea, prin accesarea butonului Vezi detalii, poate vedea pentru tutorele selectat toate 

activitățile pe care acesta le predă, cu statistici generale pe studenți. Selectând Vezi detalii pentru o 

activitate, va vedea lista de cursanți să statusul fiecăruia. 

 

Toate cursurile 

 

În această zonă, administratorul poate vedea lista activităților de predare cu detalii. Selectând 

Vezi detalii pentru o activitate, va vedea lista studenților înscriși și statusurile aferente. 


