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1. INTRODUCERE 

1.1. SCOPUL DOCUMENTULUI 

Scopul acestui document este de a prezenta modul de lucru a componentei Portal extern 

ADETIM, care face parte din suita de aplicații livrate în cadrul proiectului „Sprijinirea IMM-

urilor prin dezvoltarea unei structuri de e-business în județul Timiș și districtul învecinat din 

Serbia”, finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia.  

Aceasta permite utilizatorilor, să vizualizeze toate informațiile existente în portal și în funcție de 

rolul alocat contului de utilizator să și adauge/modifice conținut. 

1.2. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Termen Abreviere Explicație 

IMM IMM Întreprinderi mici și mijlocii 

Magazin virtual, magazin 
online, platformă de comerț 
electronic. 

eMALL  Un magazin virutal în care se regasesc produse 
aflate la vânzare, introduse și gestionate de 
comercianți. Clienții care își creează un cont pot 
achiziționa produse direct din magazin. 

Business Process Modelling BPM Un set structurat de sarcini care sunt executate 
succesiv sau simultan, de persoane sau aplicații 
informatice, cu scopul de a atinge un obiectiv 
predefinit. 

Data Management System DMS Un sistem software care furnizează, capacitatea de 
stocare, versionare, metadate, securitate, indexare 
și de regăsire rapidă a documentelor.  

Autoritate publică de nivel 
central 

APC  

Autoritate publică de nivel 
local 

APL  
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1.3. ROLURI 

În cadrul sistemului utilizatorii pot avea asociate unul sau mai multe roluri, conform tipurilor de 

acțiuni pe care aceștia trebuie să le execute. 

Matricea de roluri prezintă principalele operațiuni care vor fi executate în cadrul sistemului. 

Rol Descriere 

Vizitator Acest rol este destinat întregului portal și implicit 
tuturor modulelor incluse în cadrul portalului. 

Reprezintă orice persoană care accesează portalul în 
mod liber, fără a fi necesară autentificarea acestuia  

Editor Acest rol este destinat utilizatorilor care au dreptul de a 
publica articole în cadrul portalului.  

Prin articol se înțelege orice fel de alticol, eveniment 
sau știre publicată, indiferent de categoria din care face 
parte. 

Editorul va putea modifica sau șterge doar articolele 

publicate de el însuși.  

Specialist marketing Acest rol este destinat utilizatorilor care au dreptul de a 
monitoriza activitatea editorilor, de a publica articole în 
portal sau de a modera forumul. 

Acest tip de utilizator va putea fi adăugat de către 
utilizatorul cu rol de admin. 

Colaborator IMM Acest rol este destinat operatorilor economici pentru a-
și putea promova activitatea în cadrul portalului 
ADETIM (parteneriate, comunitate, emall) 

Utilizatorii de acest tip își pot crea singuri conturi în 
cadrul portalului prin completarea formularului 
specific. Conturile create trebuie validate de către un 
administrator. 

Colaborator APC/APL Acest rol este destinat utilizatorilor din cadrul 
instituțiilor publice care doresc să acceseze 
funcționalitățile sistemului (zona de parteneriate, în 
conformitate cu regulile de gestiune) 

Utilizatorii de acest tip își pot crea singuri conturi în 
cadrul portalului prin completarea formularului 
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Rol Descriere 

specific. Conturile create trebuie validate de către un 
administrator. 

Colaborator Turism Acest rol este destinat operatorilor care activează în 
domeniul turistic pentru promovarea activității (oferte 
turistice, unități de cazare, timp liber etc.) 

Utilizatorii de acest tip își pot crea singuri conturi în 
cadrul portalului prin completarea formularului 
specific. Conturile create trebuie validate de către un 
administrator. 
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2. ACCESAREA PORTALULUI 

Portalul extern este accesibil în internet de la una din adresele: www.banat-business.ro, 

www.banat-business.eu sau www.banat-business.com, existând mai multe roluri pentru 

utilizatori, în funcție de contul cu care se face conectarea în portal. 

 

 

Figura 1 Portal extern 

http://www.banat-business.ro/
http://www.banat-business.eu/
http://www.banat-business.com/
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2.1. CREAREA UNUI CONT ȘI AUTENTIFICAREA 

2.1.1. Înregistrarea unui cont 

Pentru realizarea conectării în portal este necesar un cont de utilizator. Pentru această 

operațiune se accesează meniul  din partea dreaptă sus. 

Procesul de înregistrare a unui cont nou presupune selectarea uneia din opțiunile de mai jos în 

funcție de tipul de cont de care doriți să beneficiați: 

 Operator economic (Parteneriate de afaceri cu alți operatori economici, Promovare 

turistică, Publicare articole de specialitate) 

 Instituție publică (Parteneriate interinstituționale destinate instituțiilor publice, 

Publicare articole de specialitate 

 Editor (Publicare articole de specialitate) 

 

Figura 2 Înregistrare 

 

La pasul următor se introduc informațiile solicitate în cadrul formularului, apoi se apasă butonul 

de creare a unui nou cont. 
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Figura 3 Formular înregistrare cont nou 

Ulterior este necesar ca un administrator al portalului sa aprobe solicitările de deschideri de 

cont, după care se poate realiza conectarea cu acel cont. 

2.1.2. Autentificarea în portal 

Autentificarea în portal se realizează după accesarea meniului  în secțiunea dedicată 



SMEs support by developing an 

E-business infrastructure in Timis 

County and the neighbor Serbian 

district 

   

  

Ghid de utilizare Portal  12  

 

GOVERNMENT OF 

ROMANIA 

 

EUROPEAN UNION SERBIAN GOVERNMENT Structural Funds 

2007-2013 

 

 

Figura 4 Autentificare 

 

După completarea datelor de conectare se apasă butonul [Log in]. 

2.2. INTERFAȚA APLICAȚIEI  

Interfața aplicației este împărțită în două zone:  

 Meniu orizontal – conține meniurile aplicației și este vizibilă pentru orice utilizator 

 Zona centrală – afișează informații despre utilizatorul autentificat în aplicație 
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Figura 5 Interfața aplicației 

2.2.1.1 Meniul Orizontal 

Acest meniu include următoarele secțiuni: 

 Hartă interactivă – acest meniu permite vizualizarea hărții interactive a județului Timiș 

(România) și a districtului Banatul de Sud (Serbia). 
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Statistici – este destinat accesării informațiilor statistice gestionate în cadrul bazei de date cu 

indicatori socio-economici. Are următoarele funcționalități disponibile: 

o Social 

 Populație 

 Forță de muncă 

 Sănătate 

 Educație 

o Economie 

 Indicatori 

 Susținere afaceri 

o Mediu 

o Infrastructură 

o Turism 

 Oportunități IMM are următoarele funcționalități disponibile: 

o Ghidul investitorului 

o Caută partener de afaceri – permite afișarea unei liste cu parteneriate, în 

conformitate cu regulile de gestiune descrise 

o Infrastructură afaceri – permite afișarea unei liste cu proiecte de infrastructură 

o Deschide un magazin virtual - conține informații privind modalitatea de creare a 

unui magazin online și un link către eMALL 

o Contactează un consultant ADETIM  

o Forum – permite afișarea forumului de discuții pentru vizualizarea discuțiilor 

o Înscrie-te în baza de date - va conține informații privind modalitatea de înscriere 

în baza de date și un link către ecranul [Portal-Autentificare/Inregistrare] 

 Promovare Turisitică ce conține: 

o Timp liber – permite afișarea unui ecran cu oferetele turistice publicate de către 

utilizatorii cu rol Colaborator Turism. Acest ecran va permite utilizatorilor 

neautentificați să realizeze o căutare în baza de date 

o Cazare – permite afișarea unui ecran cu unitățile de cazare publicate de către 

utilizatorii cu rol Colaborator Turism. Acest ecran va permite utilizatorilor 

neautentificați să realizeze o căutare în baza de date 

o Obiective turistice – permite adăugarea de articole privind obiectivele turistice 

din regiune 

o Înscrie-te în baza de date – va conține informații privind modalitatea de înscriere 

în baza de date și un link către ecranul [Portal-Autentificare/Inregistrare] 
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 Proiecte&Parteneriate conține următoarele funcționalități: 

o Strategii dezvoltare și studii – permite adăugarea de articole privind proiectele 

strategiile de dezvoltare locale 

o Proiecte ale instituțiilor publice – permite adăugarea de articole privind 

proiectele desfășurate de instituțiile publice 

o Caută un partener de afaceri – permite afișarea unei liste cu parteneriate 

o Programe și finanțări europene – permite adăugarea de articole privind 

programe și finanțări europene de către utilizatorii autorizați (tip „Finanțare 

europeană”); utilizatorii cu rol de autorizați vor avea posibiliatea de a adăuga 

articole prin intermediul unui buton disponibil în cadrul interfeței; 

o Contactează un consultant ADETIM 

 eMALL  

o Creează magazin - la selectare utilizatorul va fi direcționat către pagina de logare 

din portal 

o Listă magazine – la selectare utilizatorul va fi direcționat către lista cu toate 

magazinele virtuale, cu posibilitatea de filtrare după domeniul de activitate al 

magazinului (Activități magazin). 

2.3. 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. 
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Figura 6 Ecranul pentru hartă 

2.3.1. Căutare elemente în hartă 

Pentru a aplica o căutare pe hartă se urmăresc pașii: 

1. Se acceseaza meniul [Harta interactivă] 

2. Se accesează tabul [Căutare] din meniul vertical 

 

Figura 7 Accesare căutare 

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

[Caută]. 
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2.3.2. Imprimare hartă 

În cadrul acestui meniu există opțiunea de printare a porțiunii dorite de pe hartă. După 

selectarea zonei de pe hartă se apasă pe link-ul  [Imprimare].  

 

Figura 8 Opțiuni de imprimare 

2.3.3. Vizualizare hartă 

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

selectarea link-ului [Hartă de bază]. 
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Figura 9 Opțiuni de vizualizare hartă 

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

În zona centrală, unde este afișată harta există următoarele funcționalități: 

 Pictograma de mărire  - mărește porțiuni de pe hartă 

 Pictograma de micșorare  - micșorează porțiuni de pe hartă 

 Pictograma  - oferă o vizualizare mai în detaliu a unei porțiuni de pe hartă 

 Pictograma  - permite mutarea hărții 

 Pictograma  - aduce harta la forma ei inițială 

 Pictograma  - oferă informații pe hartă la orice clic 

 Pictograma  - calculează distanțe pe hartă 

2.4. STATISTICI 

În cadrul acestui meniu sunt disponibile următoarele submeniuri: 
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 Social  

 Economie 

 Mediu 

 Infrastructura 

 Turism 

2.4.1. Meniul Social 

Din acest meniu vor putea fi accesate toate datele statistice din domeniul social. La selectarea 

acestuia se vor afișa următoarele categorii: 

o Populație 

o Forță de muncă 

o Sănătate  

o Educație 

 

Toate aceste categori conțin o listă de rapoarte de unde se pot vizualiza date statistice căutate.  

Pentru a vizualiza de exemplu date statistice legate de categoria [Populație] se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul [Statistici] din partea de sus a ecranului submeniunul  

[Populație] 

 

Figura 10 Meniul Statistici pentru categoria Populație 

2. Noua pagina va conține o listă de rapoarte. Pentru a vizualiza datele statistice se 

selectează raportul dorit. 
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Figura 11 Meniul  Populație 

Informațiile din cadrul acestei statistici au ca perioadă de referință un interval de 1 an și se vor 

actualiza anual. 

În ecranul ce conține datele statistice există posibilitatea de filtrare a acestora după mai multe 

criterii. Criteriile depind de fiecare raport în parte. 

 

Figura 12 Statistici  

 Pentru a căuta anumite date se selectează opțiunile dorite din listele corespunzătoare 

criteriilor.  
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Figura 13 Căutare date statistice 

După completarea criteriilor de căutare se apasă butonul [Aplică]. Iar pentru a revenirea la lista 

cu datele inițiale se apasă butonul [Resetează]. 

2.4.2. Meniul Economie 

În cadrul acestui meniu se utilizează mai multe categorii de indicatori naționali.  

Pentru a vizualiza acesti indicatori, în portalul extern se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul [Statistici], din partea de sus a ecranului, submeniul  

[Economie] 

2. Se selectează apoi unul dintre link-urile din lista afișată 

 

Figura 14 Indicatori naționali 

 

Informațiile din cadrul acestei statistici au ca perioadă de referință un interval de 1 an și se vor 

actualiza anual. 

Ca și în meniul [Populație], și aici există posibilitatea de filtrare după următoarele criterii: Cod 

CAEN, An.  

Pentru a afișa rezultatele căutării se apasă butonul [Salvare], iar pentru revenirea la lista inițială 

se apasă butonul [Resetare]. 
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2.4.3. Meniul Mediu   

În cadrul acestui meniu se vor vizualiza date statistice legate de domeniul mediului.  

Pentru a vizualiza statisticile legate de mediu, în portalul extern se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul [Statistici], din partea de sus a ecranului, submeniul  [Mediu] 

2. Se selectează apoi unul dintre link-urile din lista afișată 

 

Figura 15 Mediu 

Informațiile din cadrul acestei statistici au ca perioadă de referință un interval de 1 an și se vor 

actualiza anual. 

Ca și în meniul [Populație], și aici există posibilitatea de filtrare după diverse criterii. Acestea 

depind de fiecare link în parte. 

Pentru a afișa rezultatele căutării se apasă butonul [Salvare], iar pentru revenirea la lista inițială 

se apasă butonul [Resetare]. 

De asemenea, în fiecare ecran ce conține date statistice există o pictograma CSV în partea de 

jos a tabelului, iar dacă este selectată, are loc descărcarea raportului cu respectivele statistici. 

2.4.4. Meniul infrastructură 

În cadrul acestui meniu se vor vizualiza date statistice legate de infrastructură.  

Pentru a vizualiza statisticile legate de mediu, în portalul extern se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul [Statistici], din partea de sus a ecranului, submeniul  

[Infrastructură] 

2. Se selectează apoi unul dintre link-urile din lista afișată 

Informațiile din cadrul acestei statistici au ca perioadă de referință un interval de 1 an și se vor 

actualiza anual. 
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Figura 16 Statistici Infrastructură 

Ca și în meniul [Populație], și aici există posibilitatea de filtrare după diverse criterii. Acestea 

depind de fiecare link în parte. 

Pentru a afișa rezultatele căutării se apasă butonul [Salvare], iar pentru revenirea la lista inițială 

se apasă butonul [Resetare]. 

De asemenea, în fiecare ecran ce conține date statistice există o pictograma CSV în partea de 

jos a tabelului, iar dacă este selectată, are loc descărcarea raportului cu respectivele statistici. 

2.5. OPORTUNITĂȚI IMM 

Acest meniu conține următoarele submeniuri: 

 Ghidul investitorului 

 Caută partener de afaceri 

 Infrastructură afaceri 

 Deschide magazin virtual 

 Contactează un consultant ADETIM 

 Forum 

 Inscrie-te în baza de date 

2.5.1. Ghidul Investitorului 

În cadrul acestui submeniu sunt prezentate articole, documente, studii care vor putea fi 

descărcate direct din portal prin selectarea acestora.   
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Figura 17 Ghidul Investitorului 

2.5.2. Caută partener de afaceri 

Acest meniu conține toate parteneriatele din cadrul portalului.  
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Figura 18 Lista cu parteneriate 

Pentru a răspunde la un parteneriat se apasă butonul [Replică]. Acest lucru se poate face numai 

de utilizatorii autentificați. 

Adăugarea parteneriatelor se poate face de către utilizatorii cu rol de colaborator IMM, 

colaborator public și administrator. 

În funcție de rolul utilizatorului fiecare va vedea propriile parteneriate în secțiunile proprii. 

Utilizatorul cu rol de colaborator IMM poate vizualiza propriile parteneriate în meniul 

[Oportunități IMM] în [Caută partener de afaceri]. Și tot aici poate să și adauge parteneriat 

prin apăsarea pictogramei de adăugare. Acesta poate de asemenea să vizualizeze lista de 

parteneriate adăugate de alți utilizatori în meniul [Proiecte&Parteneriate] în [Caută un 

partener de proiect]. 

Pentru afișarea mai multor detalii despre un anumit parteneriat se apasă butonul [Mai mult]. 

Pentru a discuta cu cel care a adăugat parteneriatul în portal se apasă butonul [Replică].  

2.5.2.1 Adăugare parteneriat 

Un parteneriat poate fi  adăugat din portalul extern de către orice utilizator cu rol de 

colaborator imm. Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Oportunități IMM] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Caută partener de afaceri] 
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Figura 19 Adăugare parteneriat 

3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 
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Figura 20 Formular de adăugare parteneriat 

5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 

2.5.3. Infrastructura afaceri 

În cadrul acestui meniu orice utilizator cu rol de operator economic pot adăuga proiecte de 

infrastructură. 

Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Oportunități IMM] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Infrastructură afaceri] 
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3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

 

Figura 21 Infrastructură afaceri 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 
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Figura 22 Adaugă Infrastructură afaceri 

2.5.4. Deschide un magazin virtual 

Acest meniu oferă informații despre beneficiile unui magazin virtual.  

 

Figura 23 Deschide un magazin virtual 

2.5.5. Contactează un consultant ADETIM 

Acest meniu oferă posibilitatea de a contacta un consultant ADETIM pentru a obține mai multe 

informații. Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Oportunități IMM] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Contactează un consultant ADETIM] 
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3. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

4. După completarea câmpurilor se apasă butonul [Salvare]. 

 

Figura 24 Fomular Contact Consultant ADETIM 
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2.5.1. Forum 

Acest meniu permite afișarea forumului de discuții pentru vizualizarea discuțiilor. 

 

Figura 25 Forum 

În cadrul acestui meniu se pot vizualiza următoarele: o listă cu forumuri, o lista cu subiecte 

active, adică subiecte la care s-a răspuns, dar utilizatorul care postat subiectul nu a vizualizat 

încă răspunsul/ răspunsurile primite, o listă cu subiecte fără răspuns, listă ce conține subiecte la 

care nu s-a răspuns niciodată și o listă cu subiecte noi/ modificate. 

 

2.5.2. Înscrie-te în baza de date 

Acestă pagină conține informații despre modul în care utilizatorii se pot înscrie în baza de date 

și un link către pagina de autentificare si înregistrare. 

Prin înscrierea în baza de date beneficiați în primul rând de posibilitatea de promovare online a 

firmei dumneavoastră, astfel încât alți agenți economici interesați de dezvoltarea propriilor 

afaceri sau potențiali investitori, vă pot identifica ușor și vă pot contacta pentru stabilirea unor 

parteneriate. De asemenea aveți acces la informații relevante despre furnizori și potențiali 

parteneri de afaceri din regiunea Timiș-Vârșeț. 
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2.6. PROMOVARE TURISTICĂ 

Acest meniu cuprinde următoarele submeniuri:  

 Timp liber 

 Cazare 

 Obiective turistice 

 Obiective culturale 

 Înscrie-te în baza de date 

2.6.1. Timp liber 

Acest meniu cuprinde toate ofertele turistice înregistrate în cadrul portalului.  

 

Figura 26 Timp liber 

În dreptul fiecărei oferte există două butoane [Mai mult…] – pentru a afișa informații detaliate 

despre oferta respectiva și [Replică] – pentru a putea discuta direct cu cel ce a postat  oferta. 

Observație: 

De asemenea, operațiunea de adăugare a unei oferte poate fi facută de către un operator 

economic dacă acesta a selectat la înregistrarea contului opțiunea ”Promovare turistică”. 

Utilizatorii care au opțiunea de adăugare, au în pagina cu oferte o pictogramă [Add]. 

Pagina de creare ofertă conține următoarele câmpuri: 

 Nume – titlul ofertei 
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 Descriere – detalii despre oferta turistică 

 Destinație – are două opțiuni străinătate sau România 

 Imagine – secțiunea are opțiunea de a adăuga o poza ofertei. În cazul în care nu se 

adaugă nicio poză, va fi setată o poză implicită. 

 Limbă – se poate selecta limba în care va fi scrisă oferta 

 Valabilitate – este o secțiune cu o dată de început și una de sfârșit. 

2.6.1.1 Adăugare ofertă turistică 

O ofertă turistică poate fi  adăugată din portalul extern de către orice utilizator cu rol de 

colaborator turistic. Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Promovare turistică] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Timp liber] 

 

 

3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

 

Figura 27 Adăugare oferta turistică 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 
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Figura 28 Formular de adăugare ofertă turistică 

5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 
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2.6.2. Cazare 

Acest meniu cuprinde toate unitățile de cazare înregistrate în cadrul portalului.  

 

Figura 29 Unități de  cazare 

În dreptul fiecărei unități există două butoane [Mai mult…] – pentru a afișa informații detaliate 

despre oferta respectiva și [Replică] – pentru a putea discuta direct cu cel ce a postat oferta. 

Observație: 

De asemenea, operațiunea de adăugare a unei oferte poate fi facută de către un operator 

economic. 

Utilizatorii care au opțiunea de adăugare, au în pagina cu oferte o pictogramă [Add]. 

Pagina de creare ofertă conține următoarele câmpuri: 

 Nume – titlul ofertei 

 Descriere – detalii despre oferta de cazare 

 Adresă – are două opțiuni străinătate sau România 

 Telefon 

 Email 

 URL 

 Imagine – secțiunea are opțiunea de a adăuga o poza ofertei. În cazul în care nu se 

adaugă nicio poză, va fi setată o poză implicită. 
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2.6.2.1 Adăugare ofertă de cazare 

O ofertă turistică poate fi  adăugată din portalul extern de către orice utilizator cu rol de 

colaborator turistic. Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Promovare turistică] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Cazare] 

3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

 

Figura 30 Adăugare unități de cazare 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 

2.6.3. Obiective turistice 

Meniul de obiective turistice prezintă o listă cu toate obierctivele turistice înregistrate în cadrul 

portalului. Ele pot fi văzute de către toți utilizatorii, inclusiv de cei neautenitificați. 
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Figura 31 Listă obiective turistice 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre un obiectiv, se selectează butonul [Mai mult…] 

corespunzător acestuia. În fereastra afișată sunt prezentate informațiile despre obiectivul 

selectat. 

2.7. OBIECTIVE CULTURALE 

Meniul obiective culturale prezintă o listă cu toate obiectivele culturale înregistrate în cadrul 

portalului. Ele pot fi văzute de către toți utilizatorii, inclusiv de cei neautenitificați. 
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Figura 32 Listă obiective culturale 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre un obiectiv, se selectează butonul [Mai mult…] 

corespunzător acestuia. În fereastra afișată sunt prezentate informațiile despre obiectivul 

selectat. 

2.8. PROIECTE&PARTENERIATE 

Acest meniu conține următoarele submeniuri:  

 Strategii dezvoltare și studii 

o Plan de dezvoltare teritorială 

o Strategii de dezvoltare locală 

o Studii tematice 

 Proiecte ale instituțiilor publice 

 Caută un partener de proiect 

 Programe și finanțări europene 

 Contactează un consultant ADETIM 
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2.8.1. Strategii dezvoltare si studii  

Acest meniu are în componență trei sub-meniuri. Fiecare poate conține unul sau mai multe 

fișiere care  țin de aceste strategii. Pentru a vizualiza mai multe informații despre acestea se 

apasă butonul [Mai mult…] corespunzător strategiei. Iar pentru a descărca un fișier se apasă 

direct pe numele acestuia. 

 

Figura 33 Strategii de dezvoltare 

2.8.1.1 Adăugarea articol 

Adăugarea de articole privind strategiile de dezvoltare locală se poate face din portalul extern 

de către orice utilizator cu rol de specialist marketing. Pentru a face acest lucru se urmăresc 

pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Proiecte&Parteneriate] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Strategii dezvoltare și studii] și se selectează sub-

meniul dorit 

3. Se apasă pictograma [Adaugă] 
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Figura 34 Adăugare strategie de dezvoltare 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 

2.8.2. Proiecte ale instituțiilor publice 

În cadrul acestui meniu există o listă cu toate proiectele instituțiilor publice înregistrate în 

cadrul portalului. 

 

Figura 35 Proiecte ale instituțiilor publice 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre un anumit proiect, se apasă butonul [Mai mult…] 

corespunzător proiectului. 
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Adăugarea informațiilor despre proiectele derulate de către instituțiile publice se poate face din 

portalul extern de către orice utilizator cu rol de specialist marketing. Pentru a face acest lucru 

se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Proiecte&Parteneriate] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Proiecte ale instituțiilor publice] 

3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

 

Figura 36 Adăugare proiecte ale instituțiilor publice 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 

2.8.3.  Caută un partener de proiect 

Acest meniu conține toate parteneriatele înregistrate în cadrul portalului.  

Pentru a răspunde la un parteneriat se apasă butonul [Replică]. Acest lucru se poate face numai 

de utilizatorii autentificați. 

Observație: 

Adăugarea parteneriatelor se poate face de către utilizatorii cu rol de colaborator IMM, 

colaborator public și administrator. 

În funcție de rolul utilizatorului fiecare va vedea propriile parteneriate în secțiunile proprii. 

Pentru utilizatorul cu rol de colaborator IMM poate vizualiza propriile parteneriate în meniul 

[Oportunități IMM] în [Caută partener de afaceri]. Și tot aici poate să și adauge parteneriat prin 

apăsarea pictogramei de adăugare. Acesta poate de asemenea să vizualizeze lista de 

parteneriate adăugate de alți utilizatori în meniul [Proiecte&Parteneriate] în [Caută partener de 

afaceri]. 

Pentru afișarea mai multor detalii despre un anumit parteneriat se apasă butonul [Mai mult]. 

Pentru a discuta cu cel care a adăugat parteneriatul în portal se apasă butonul [Replică].  
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2.8.3.1 Adăugare parteneriat 

Un parteneriat poate fi  adăugat din portalul extern de către orice utilizator cu rol de 

colaborator imm. Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Proiecte&Parteneriate] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Caută partener de afaceri] 

 3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

 5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 

2.8.4. Programe și finanțări europene 

În cadrul acestui meniu există o listă cu programe și finanțări europene înregistrate în cadrul 

portalului. 

 

Figura 37 Lista cu programe europene 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre un anumit proiect, se apasă butonul [Mai mult…] 

corespunzător programului. 
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2.8.4.1 Adăugare programe și finanțări europene 

Un parteneriat poate fi  adăugat din portalul extern de către orice utilizator cu rol de specialist 

marketing. Pentru a face acest lucru se urmăresc pașii: 

1. Se selectează din meniul orizontal [Proiecte&Parteneriate] 

2. Din lista de submeniuri se selectează [Programe și finanțări europene] 

 3. Se apasă pictograma [Adaugă] 

 

Figura 38 Adăugare programe și finanțări europene 

4. În noua pagină trebuie completate câmpurile marcate cu steluță deoarece acestea sunt 

obligatorii. 

 5. Pentru finalizare se apasă butonul [Salvare]. 

2.9. MASS MEDIA 

Acest meniu poate fi accesat din partea de jos a portalului 

 

Figura 39 Accesare meniu Mass media 

Conține următoarele submeniuri:  

 Noutăți  

 Articole de specialitate 

 Anunțuri  



SMEs support by developing an 

E-business infrastructure in Timis 

County and the neighbor Serbian 

district 

   

  

Ghid de utilizare Portal  44  

 

GOVERNMENT OF 

ROMANIA 

 

EUROPEAN UNION SERBIAN GOVERNMENT Structural Funds 

2007-2013 

 

 Evenimente  

 Buletin informativ  

Structura submeniurilor este similară, în fiecare fiind listate articole, grupate pe categorii de 

interes. 

 

Figura 40 Lista cu articole din Evenimente 

Pentru a vizualiza mai multe informații despre articolul dorit se apasă butonul [Mai mult…]. 

 

Figura 41 Detalii eveniment 
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2.10. UTILE 

Acest meniu poate fi accesat din partea de jos a portalului 

 

Figura 42 Accesare meniu Utile 

Acest meniu conține următoarele submeniuri:  

 Ghiduri de utilizare  

 Cadru legislativ  

 Instituții partenere 

 Întrebări frecvente 

 Contact  

 Forum  

 Video 

2.10.1. Ghiduri de utilizare 

În cadrul acestui meniu se regăsește ghidul de utilizare al portalului extern. 

2.10.1. Cadru legislativ 

În cadrul acestui meniu există o listă informații legislative de interres general: 
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Figura 43 Cadru legislativ 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre o anumită înregistrare, se apasă butonul [Mai 

mult…]. 

2.10.1. Instituții partenere 

În cadrul acestui meniu sunt listate toate instituțiile partenere din cadrul proiectului: 
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Figura 44 Listă instituții partenere 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre o anumită instituție, se apasă butonul [Mai mult…]. 
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2.10.1. Intrebări frecvente 

În cadrul acestui meniu se pot găsi intrebări frecvente cu privire la utilizarea portalului: 

 

Figura 45 Întrebări frecvente 

Pentru a vizualiza mai multe detalii despre o anumită întrebare, se apasă butonul [Mai mult…]. 

2.10.1. Contact 

Acest meniu conține un formular de contact prin intermediul căruia se pot trimite mesaje 

administratorului portalului: 
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Figura 46 Formular contact 

2.10.2. Forum 

Acest meniu permite afișarea forumului de discuții pentru vizualizarea discuțiilor. 
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Figura 47 Forum 

În cadrul acestui meniu se pot vizualiza următoarele: o listă cu forumuri, o lista cu subiecte 

active, adică subiecte la care s-a răspuns, dar utilizatorul care postat subiectul nu a vizualizat 

încă răspunsul/ răspunsurile primite, o listă cu subiecte fără răspuns, listă ce conține subiecte la 

care nu s-a răspuns niciodată și o listă cu subiecte noi/ modificate. 

 

2.10.3. Video 

În acest meniu se pot vizualiza filme de prezentare sau informative. 

 


