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Utilizatori 
 

Vizitatorul 

este utilizatorul care doar accesează site-ul. Are drept de vizualizare a problemelor, articolelor, utilizatorilor, 

clasamentului şi de descărcare a articolelor, dar implicarea acestuia rămâne una pasivă: el nu poate trimite 

soluţii la probleme sau crea elemente de conţinut. 

Membrul 

este un utilizator identificat printr-un nume de utilizator unic şi datele personale. El are posibilitatea de a se 

implica atât pasiv, cât şi activ. Implicarea activă constă, după drepturile pe care le-a obţinut, în trimiterea de 

soluţii la probleme, propunerea de articole şi probleme şi coordonarea grupurilor de elevi.  

Contul 

reprezintă identitatea unui membru, asupra căreia acesta are drepturi de personalizare.  

 

Tipuri de membri 

Administratorul 

este un membru activ care are drepturi generale asupra elementelor de conţinut. Va fi numit şi admin. 

Concurentul 

este un un membru activ care are dreptul de a trimite soluţii la probleme şi de a intra în clasamentul de pe 

site. Are acces la grupurile la care a fost înscris ca elev şi la facilităţile oferite de acestea. 

Propunătorul 

este un un membru activ care are dreptul de a adăuga, modifica şi şterge probleme şi articole.  

Primeşte acest statut de la administrator. 

Profesorul 

este un membru activ care are dreptul de a crea, modifica şi şterge grupuri şi de a fi ales pentru a coordona 

în cadrul unor grupuri create de alţi profesori. Poate primi acest statut în urma unei comunicări prin email la 

adresa emanuela.cerchez@gmail.com. 

Autorul 

este un membru inactiv care apare la secţiunea autorului în cadrul unor probleme şi articole.  

Primeşte acest statut de la administrator. 

 

 

  

mailto:emanuela.cerchez@gmail.com
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Acţiuni 

Conectare 

constă în verificarea identităţii printr-un formular. Conectarea se realizează efectuând în orice pagină a 

portalului un click pe butonul conectare, aflat în zona utilizator. 

Pagina de conectare permite 

utilizatorului să se conecteze,  

în cazul în care are un cont.  

Dacă el nu şi-a creat un cont,  

trebuie să se înregistreze,  

executând click sub întrebarea 

Eşti un utilizator nou?.  

În cazul în care şi-a uitat parola, 

poate să o recupereze, executând 

click sub Ai uitat parola?.  

 

Înregistrare 

constă în completarea unor date personale şi a unor preferinţel printr-un formular. Înregistrarea se 

realizează efectuând în orice pagină a portalului un click pe butonul înregistrare, aflat în zona utilizator. 

Ccompletează formularul cu numele 

de utilizator, parola, grupa, datele 

personale şi de contact.  

După ce termină de completat, apasă 

butonul înregistrare din partea 

inferioară a formularului.  

În fiecare formular, câmpurile 

obligatorii sunt marcate cu o stea.  

 

 

 

Recuperarea parolei 

constă în completarea unor date ale mebrului şi în urmarea instrucţiunilor primite.  

Întrucât parolele sunt reţinute criptat, recuperarea necesită modificarea parolei.  

Mecanismul este proiectat astfel încât un străin să nu poată recupera parola. 

 

 

Pe site 

utilizatorul cere 

recuperarea  

parolei  

Automat 

primeşte un email  

de confirmare  

a cererii 

Pe mail 

utilizatorul  

confirmă  

cererea 

Automat 

primeşte un  

email cu  

noua parolă 

Pe mail 

utilizatorul  

găseşte  

noua parolă 
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Vizualizarea clasamentului 

Clasamentul este public. În cazul în care utilizatorul nu este administrator, el are acces din zona meniu la 

clasament, şi anume lista concurenţilor puri (care nu au şi alte drepturi), ordonată descrescător după 

numărul de puncte câştigate sau, la alegere, după numărul de probleme reuşite, nume sau grupă. Din 

această pagină, are acces la alte categorii: propunători, profesori, autori sau toţi utilizatorii. 

 

 

Vizualizarea utilizatorilor 

Pagina de afişare a utilizatorilor oferă informaţii despre drepturile acestora.  
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Vizualizarea propunătorilor 

Propunătorii au ca informaţii afişate numărul de probleme şi cel de articole propuse.  

 

 

Vizualizarea autorilor 

Autorii sunt afişaţi crescător după nume. Alte date sunt numărul de probleme şi articole proprii.  

 

 


