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1. Înregistrarea coordonator de proiect
Pentru înregistrare în calitate de coordonator al unui proiect se va accesa pagina
http://intranet.acd.asm.md/coordinator/register. Utilizatorul coordonator va introduce datele
din formular după care va da click pe butonul de creare cont.
După ce datele sunt trimise utilizatorul coordonator va primi un mesaj de confirmare
pe mail-ul indicat. În conținutul mesajului va fi atașat un link unic spre pagina de logare, se
va
da
click
pe
butonul
logare
apoi
se
va
merge
spre
link-ul
http://acdintranet.informator.md/ro/user pentru a reseta parola, utilizatorul va introduce o
parolă secretă care o v-a folosi în viitor pentru a se loga în sistem.

Figură 1. Înregistrare
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2. Autentificarea în sistem
După crearea contului ulterior utilizatorul coordonator se poate autentifica pe pagina
de start http://intranet.acd.asm.md.
În cazul în care nu este posibilă logarea se apelează la link-ul de mai jos cu „Solicită
o nouă parolă”.
Pentru a solicta o parolă nouă se introduce numele de utilizator coordonator sau
email-ul acestuia în casetă.
După ce datele sunt trimise utilizatorul coordonator va primi un mesaj de confirmare
pe mail-ul indicat. În conținutul mesajului va fi atașat un link unic spre pagina de logare, se
va da click pe butonul logare apoi se va îndrepta spre link-ul
http://acdintranet.informator.md/ro/user pentru a reseta parola, utilizatorul coordonator va
introduce o parolă secretă, pe care o v-a folosi în viitor pentru a se loga în sistem.

Figură 2. Autentificare
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3. Gestionare meniu „Contul meu”
După înregistrare se deschide pagina „Contul meu”. Astfel se afișează datele
utilizatorului coordonator. Pentru editarea informației se v-a accesa link-ul „Editare”.

Figură 3. Pagina cu datele personale
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3.1.

Editare „Contul meu”

Pe această pagină se editează datele privind contul. Pentru a edita datele despre
coordonatorul de proiect se v-a accesa link-ul Coordonator de proiect.

Figură 4. Editare date personale - 1

Figură 5. Editare date personale - 2

Figură 6. Editare date coordonator de proiect
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4. Meniu profil utilizator coordonator
După autentificarea cu succes, sus în partea dreaptă utilizatorul coordonator va
avea un meniu a utilizatorului.
Acest meniu permite accesarea paginilor „Contul meu”, „Mesaje” și butonul pentru
delogare.

Figură 7. Meniu profil utlizator
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4.1.

Gestionarea „Mesajelor”

Pagina „Mesaje” poate fi accesată folosind iconița din meniul „Profil utilizator
coordonator” de pe orice pagină din platformă.
Pe această pagină se afișează lista de mesaje sau notificări primite.

Figură 8. Iconița „Mesaje”
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5. Pagina „Concursuri deschise”
Astfel, se afișează lista apelurilor pentru depuneri de proiecte deschise pentru care
vor putea fi depuse propuneri de proiecte. Detaliile și cerințele pentru fiecare concurs pot fi
vizualizate prin accesarea linkului „Detalii” asociate concursului.

Figură 9. Pagina „Concursuri deschise”
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6. Gestionarea propunerilor de proiecte
După autentificarea cu succes, în partea stîngă coordonatorul va avea un meniu a
utilizatorului. Acest meniu este modalitatea de navigare pe platformă.
Meniul conține 4 link-uri :





Concursuri deschise
Participă la concurs
Documente utile
Întrebări/Răspunsuri

Figură 10. Meniu utilizator
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7. Pagina „Propuneri de proiect”
Pagina „Propuneri de proiect” poate fi accesată din meniul utilizatorului coordonator prin
linkul „Propuneri de proiect”.
Astfel, fiecare propunere de proiect al utilizatorului coordonator poate fi vizualizat prin
accesarea linkului „Detalii” asociat propunerii de proiect. Datele pot fi filtrate după tip apel,
acronim, director, statut și titlu. Filtrele se pot folosi/utiliza cu butonul „Aplică” sau se pot
reseta cu butonul„Curăță”.
Pentru adăugarea unei propuneri de proiect se va accesa butonul „Adaugă
propunere de proiect” și se va alege tipul propunerii de proiect.

Figură 11. Pagina „Participă la concurs”
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7.1.

Pagina de adăugare a unei propuneri de proiect

Pagina de adăugare a unei propuneri de proiect conține 5 pași cu mai multe câmpuri.
Câmpurile marcate cu asterisc(*) sunt obligatorii de completat. Pentru a trece la următorul
pas se face click pe butonul de jos al paginii „Următorul pas”. Pentru a reveni la pasul
precedent se face click pe butonul de jos al paginii „Pasul precedent”.
Formularul va fi salvat doar după adăugarea informației a celor cinci pași și după
accesarea butonului "Salvează propunere proiect". Ulterior puteți edita formularul pentru
completări. După finalizarea editării formularului apăsați butonul "Trimite spre aprobare".
Formularul va fi expediat către I P. ACD.

Figură 12. Adăugare proiect - 1
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Figură 13. Adăugare proiect, butoane de navigare pasi

Figură 14. Adăugare proiect, buton pentru salvare proiect
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8. Pagina „Documente utile”
Pagina „Documente utile” poate fi accesată din meniul utilizatorului coordonator prin
link-ul „Documente utile”. Aici poate fi găsită lista documentelor utile pentru toți utilizatorii
platformei.Un document poate fi descărcat printr-un click pe titlul acestuia.

Figură 15. Pagina „ Documente utile”
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9. Pagina „Întrebări/Răspunsuri”
Pagina „Întrebări/Răspunsuri” poate fi accesată din meniul utilizatorului coordonator
prin link-ul „Întrebări/Răspunsuri”. Această pagină conține întrabările cele mai frecvent
adresate și răspunsurile acestora.Pentru a vedea tot răspunsul se v-a face click pe
întrebare.

Figură 16. Pagina „Întrebări/Răspunsuri”
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