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Articole 
Articolele pot fi vizualizate şi descărcate de către toţi utilizatorii Arhivei Educaţionale. 

Ele pot fi adăugate de către propunători, modificate şi şterse de propunătorii care le-au adăugat. 

Acţiuni 
 

Vizualizare 

Pentru a vizualiza articolele, execută click pe opţiunea articole din zona meniu. Se vor afişa articolele 

ordonate după nume. Dacă doreşti altă ordine (în acest caz, ordonate invers după nume sau ordonate 

după autor), execută click pe săgeata de lângă criteriul din antetul tabelului. Navigarea printre pagini se 

realizează selectând numerotarea de sub tabel. 

 

 

Pentru a vizualiza un articol, execută click pe numele lui din lista de articole sau caută-l prin intermediul 

butonului căutare articole situat în partea superioară stângă a tabelului. 

Fiecare articol este afişat într-un format standardizat, ce include date despre autor, cuvinte cheie şi 

articolele şi problemele recomandate pe baza cuvintelor cheie. 
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În acest caz, articolul a fost scris de Prof. Marinel Şerban şi propus de Prof. Emanuela Cerchez.  

Are cuvântul cheie combinatorică, prin intermediul căruia îţi sunt recomandate alte articole şi probleme. 

Descărcarea lui se realizează printr-un click executat pe legătura de lângă Document complet. 

 

Adăugare 

Pentru a adăuga un articol, este necesar ca utilizatorul să aibă drept şi să completeze un formular. 

1. În pagina articolelor, execuţi un click pe opţiunea 

de adăugare articol din zona acţiuni.  

 

\?/ Dacă această acţiune nu apare,  

nu ai dreptul de a adăuga articole. 
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2. Completezi corect formularul: 

 Abstractul este o descriere scurtă. 

 Fişierele acceptate pentru câmpul Document 

sunt de unul din tipurile: doc, txt, pdf. 

 Se acceptă de la 0 la toate cuvintele cheie, 

dar este recomandat să le selectezi pe cele 

relevante. 

3. Apeşi pe butonul adăugare.  

 

Modificare 

Modificarea articolului poate fi realizată doar de către propunătorul care l-a adăugat sau de admin. Pentru a 

modifica unul dintre articolele adăugate de tine, este necesar să fii conectat şi să recompletezi un formular, 

întocmai ca la adăugare. 

1. În pagina articolelor, îţi găseşti articolul, prin 

navigare sau căutare. După ce ai ajuns la articolul 

tău, execuţi un click pe opţiunea de modificare 

articol din zona acţiuni.  

 

\?/ Dacă această acţiune nu apare,  

nu ai dreptul de a modifica articolul respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recompletezi corect formularul, amintindu-ţi că: 

 Abstractul este o descriere scurtă. 

 Fişierele acceptate pentru câmpul Document 

sunt de unul din tipurile: doc, txt, pdf. 

 Se acceptă orice număr de cuvinte cheie, dar 

e recomandat să le alegi pe cele relevante. 

3. Apeşi pe butonul modificare. 
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Ştergere 

Ştergerea articolului poate fi realizată doar de către propunătorul care l-a adăugat sau de admin. Pentru a 

şterge unul dintre articolele adăugate de tine, este necesar să fii conectat. 

1. În pagina articolelor, îţi găseşti articolul, prin 

navigare sau căutare. După ce ai ajuns la articolul 

tău, execuţi un click pe opţiunea de ştergere articol 

din zona acţiuni.  

 

\?/ Dacă această acţiune nu apare,  

nu ai dreptul de a şterge articolul respectiv. 

 

 

 

 

 

/!\ Acţiunea aceasta este ireversibilă!  

 

2. Alegi ştergerea articolului: 

 dacă alegi da, articolul este şters.  

 dacă alegi nu, atunci nu se realizează vreo 

acţiune asupra articolului. 

3. Apeşi pe butonul ştergere. 

 
 

 

 


