
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

Modul Training 

Grupa de utilizatori: Voluntar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducere 

Prezentul material este dedicat grupei de utilizatori: Voluntar 
 
Platforma online este un instrument de instruire dinamica, un sistem de management al 
cursurilor care ofera un suport integrat de administrare, comunicare si statistici de 
utilizare.  
 
Scopul principal al platformei online este de a oferi un cadru de interactiune intre trainer 
si voluntari. 
 
Nivelurile de acces si utilizare sunt structurate pe urmatoarele functii: 

• Administrator – responsabil de configurarea platformei; ofera suport tehnic 
pentru desfasurarea proceselor de invatare si evaluare a cunostintelor voluntarilor 
in conditii optime; 

• Trainer – are dreptul de a crea materiale de invatare si de a le importa pe 
platforma, planifica activitatile, perioada de timp in care trebuie parcurse precum 
si grupele care participa la training, monitorizeaza si evalueaza activitatea 
voluntarilor; 

• Voluntar – beneficarul facilitatilor de invatare oferite de platforma online; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Accesarea platformei 

Conturile utilizatorilor vor fi create de catre administratorul platformei de invatare online. 
Fiecare dintre voluntari va primi cate un email prin care va fi notificat in legatura cu 
crearea contului sau. Acest email va contine informatii privind numele sau de utilizator 
precum si un link pe care voluntarul va trebui sa il acceseze pentru a-si seta o noua 
parola. 
 
Dupa ca a facut click pe link-ul din email, voluntarul va introduce in campul afisat parola 
cu care doreste sa isi acceseze contul pe platforma online dupa care va apasa butonul 
Reseteaza parola. 
 
In continure voluntarul va putea accesa platforma de invatare online folosind numele de 
utilizator pe care l-a primit pe adresa sa de email si parola pe care si-a setat-o. 
 
Accesarea platformei se realizeaza cu ajutorul unui browser web, prin introducerea 

urmatoarei adrese: https://voluntari.fundatiapentrusmurd.ro 

Apasati butonul Autentificare descris in imaginea de mai jos, introduceti numele de 

utilizator pe care l-ati primit in email / parola pe care ati setat-o si faceti click pe butonul 

Intra in cont. 

 

 



In cazul in care ati uitat parola pe care ati setat-o pentru contul dumneavoastra, aceasta 

se poate recupera facand click pe link-ul Ai uitat parola? Recuperarea datelor de 

autentificare se va face cu ajutorul adresei de email asociata sau a numelui de utilizator. 

Urmati instructiunile din emailul primit pe adresa dumneavoastra de email pentru a va 

recupera parola. 

Pentru a retine datele de identificare, iar la urmatoarea logare sa nu mai fie necesara 

introducerea acestora, bifati caseta Memoreaza datele. Nu este recomandat sa efectuati 

acest pas atunci cand accesati platforma de pe un calculator public la care mai au acces 

si alte persoane. 

Odata ce v-ati autentificat in platforma, butonul Autentificare va fi inlocuit de un buton cu 

numele dumneavoastra. Faceti click pe acest buton pentru a deschide meniul contului. In 

acest meniu aveti acces la cursurile la care v-ati inscris precum si la diverse statistici. 

Iesirea de pe platforma online se va realiza facand click pe butonul Deconectare. 

Efectuati acest pas mai ales atunci cand accesati platforma de pe un calculator public, in 

acest fel va asigurati ca nu vor avea acces si alte persoane la contul dumneavoastra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Parcurgerea unui curs 

Pentru a accesa unul dintre cursurile de pe platforma online faceti click pe butonul 

CURSURI din meniul principal al platformei sau pe butonul Vezi Cursurile Disponibile 

din sectiunea descriptiva, asa cum este descris in imaginea de mai jos. 

 

Veti fi directionat catre o pagina unde sunt listate toate cursurile disponibile de pe 

plaftorma online. 

 

Pentru a accesa unul dintre cursuri, faceti click pe numele acestuia sau pe pictograma 

care apare deasupra imaginii cursului atunci cand sunteti cu cursorul mouse-ului 

deasupra acesteia. 

 



Vom lua ca exemplu cursul Prim Ajutor.  

 

Faceti click pe numele acestui curs si veti fi directionat catre pagina cursului Prim Ajutor. 

IMPORTANT: Pentru a incepe parcurgerea acestui curs va trebui sa faceti click pe 

butonul INCEPE CURS. 

 

In cazul in care cursul are data de start setata in viitor va fi afisata o notificare privind 

timpul ramas pana la inceperea cursului. 

De aici veti fi directionati catre pagina de incepere a cursului, unde va trebui de asemenea 

sa apasati fie pe butonul INCEPE CURS fie pe prima sectiune a cursului, in cazul nostru 

Prim Ajutor. 

Timpul ramas va afiseaza durata care v-a mai ramas la dispozitie pentru parcurgerea 

cursului. 



Bara de culoare verde din figura de mai jos va arata procentajul pe care l-ati parcurs din 

cursul respectiv. Pentru ca un curs sa fie considerat parcurs in totalitate va trebui sa 

atingeti procentajul de 100%, cu alte cuvinte sa parcurgeti fiecare dintre sectiunile 

cursului si sa sustineti testarea de la finalul fiecarui modul. 

  

Cursul Primul Ajutor are 8 sectiuni. In momentul in care o unitate a sectiunii este 

considerata ca si parcursa, in dreptul acesteia va aparea o pictograma asa cum se poate 

observa in imaginea de mai jos.  

 

La finalul fiecarui modul va trebui sa parcurgeti o testare. Fiecare test contine un numar 

de 5 intrebari. Este obligatoriu sa raspudeti corect la 4 din cele 5 intrebari pentru a trece 

testul si pentru a avansa la urmatorul modul din cadrul cursului. Daca nu ati reusit din 



prima incercare sa obtineti punctajul minim de promovare aveti posibilitatea sa refaceti 

testul de inca 2 ori.  

Pentru a incepe testul apasati pe butonul INCEPE TESTUL. 

 

Veti fi directionat catre pagina in care va sunt prezentate detaliile testului pe care urmeaza 

sa il sustineti. In acest caz este vorba de un set de 5 intrebari, cu cate 4 variante de 

raspuns, pe care va trebui sa il parcurgeti intr-un interval de 10 minute. 

 

 



Atentie: la fiecare dintre intrebari pot fi una sau mai multe varinate corecte de raspuns. 

In momentul in care sunteti pregatit sa incepeti testul, faceti click pe butonul INCEPE 

TEST. Cronometru va incepe sa functioneze, astfel veti avea o situatie clara a timpului 

ramas pentru parcurgerea intrebarilor. 

 

Alegeti pentru fiecare dintre intrebari raspunsul sau raspunsurile pe care le considerati 

corecte. Pentru aceasta faceti click pe varinata / variantele de raspuns corecte. In 

momentul in care ati ales un raspuns, acesta va fi marcat sub forma unuei pictograme 

colorate, asa cum este descris mai jos. 

 

Pentru a trece la urmatoarea intrebare apasati butonul URMATOAREA INTREBARE 

sau faceti click pe intrebarea la care doriti sa treceti din lista de intrebari de sub 

cronometru. 



 

O intrebare pentru care deja ati selectat un raspuns si este considerate parcursa va 

avea in dreptul ei o pictograma de culoare verde, asa cum este drecris in figura de mai 

jos. 

 

Daca doriti sa reveniti la intrebarea precedenta faceti click pe butonul PRECEDENTA 

INTREBARE. 

 



Dupa ce ati raspuns si la ultima intrebare din test va trebui sa faceti click pe butonul 

TRIMITE TEST. Va fi afisata o caseta in care va trebui sa confirmati daca doriti 

trimiterea testului spre evaluare. In cazul in care doriti sa trimiteti spre evaluare testul, 

faceti click pe butonul Confirma. In cazul in care doriti sa mai modificati raspunsuri in 

test si doar apoi sa il trimiteti, faceti click pe butonul Anuleaza. 

Odata ce ati trimis spre evaluare testul, acesta este considerat finalizat si nu mai aveti 

posibilitatea sa editati raspunsurile. 

Observatie: Pentru a promova un test, voluntarul va trebui sa obtina un procent de 

minim 80% raspunsuri corecte, in exemplul la care facem referire – sa raspunda corect 

la 4 din cele 5 intrebari. 

 

Verificarea rezultatelor testului se va face apasand butonul VERIFICA REZULTATE 

TEST. Veti fi directionat catre pagina de evaluare a testului dumneavoastra, unde aveti 

o situatie a raspunsurilor pentru fiecare intrebare precum si punctajul total pe care l-ati 

obtinut. 

De asemenea va aparea in partea de sus a paginii o notificare in legatura cu rezultatul 

pe care l-ati obtinut la test. 



 

Daca nu ati reusit sa obtineti minimum 4 puncte la testare, faceti click pe butonul REIA 

TESTUL situat in partea de jos a paginii cu rezultatul testarii. 

 

 

Observatie: un test se poate sustine pana la de 3 ori. 

Observatie: nu veti putea trece la urmatorul modul daca nu ati trecut testul de la 

modulul actual (trebuie sa obtineti minimum 4 puncte din 5). 

 

 

 

 

 

 

 



In cazul in care testul a fost trecut cu succes, pe pagina cu rezultatul va fi afisata o 

notificare asa cum este descris in imaginea de mai jos. 

 

Aveti acum posibilitatea sa parcurgeti urmatorul modul din cadrul cursului. 

 

 

IMPORTANT: in momentul in care ati parcurs cu succes ultimul test din cadrul cursului 

va trebui sa apasati pe butonul FINALIZEAZA CURS. 

 


