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Introducere 

Platforma de e-learning a Academiei Navale „Mircea cel B
sistem de management al conţ
elemente de baza2 ale platformei 

Accesarea platformei 

Platforma de e-learning este accesibil
Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari) la adresa: 
materiale publicate pe platformă
sitului. Majoritatea materialelor publicate sunt protejate 
utilizatorii înregistraţi ai sitului în func

În general, paginile platformei con
legate de activitatea pe care o desf
educaţionale, etc.) şi blocuri adiţ
prezintă informaţii de auxiliare privind situl sau dumneavoastr
prezintă prima pagină a platformei care con

                                            
1 Acest curs presupune ca aveţi cunoş
ajutorul unui browser web. 
2 Imaginile prezentate în acest document
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are: Prin parcurgerea acestei unităţi de studiu, veţi fi capabil

ţi pe platforma adl.anmb.ro 
ţi profilul de utilizator 

resursele şi activităţile disponibile pe platforma 
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learning a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” utilizeaz
sistem de management al conţinutului de învăţare. În acest curs1 vă

ale platformei privind cursurile online, din perspectiva studentului.

learning este accesibilă online prin intermediul oricărui browser web (e.g. 
Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari) la adresa: http://adl.anmb.ro
materiale publicate pe platformă sunt publice şi pot să fie accesate de orice vizitator al 
sitului. Majoritatea materialelor publicate sunt protejate şi pot fi accesate numai de 

i ai sitului în funcţie de drepturile de acces ale acestora.

În general, paginile platformei conţin o zonă centrală care prezintă informa
legate de activitatea pe care o desfăşuraţi (vizualizare cursuri, accesare resurse 

i blocuri adiţionale de informaţii (în partea stânga
ii de auxiliare privind situl sau dumneavoastră. De exemplu, 
ă a platformei care conţine în zona centrală un mesaj 

ţi cunoştinţe elementare de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet cu 

document pot să difere de ceea ce veţi observa dumneavoastr
 1 

 de copiere, stocare, modificare 
este strict interzisă. 

ţi fi capabil 
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ătrân” utilizează Moodle ca 
vă veţi familiariza cu 
va studentului. 

ărui browser web (e.g. 
http://adl.anmb.ro. Câteva 

 fie accesate de orice vizitator al 
i pot fi accesate numai de 

stora. 

ă informaţiile principale 
i (vizualizare cursuri, accesare resurse 

ii (în partea stânga, dreapta, etc) care 
ă. De exemplu, Figura 1 
ă un mesaj şi categoriile de 

e elementare de utilizare a calculatorului şi navigare pe Internet cu 

i observa dumneavoastră pe ecran. 
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cursuri. Blocurile din partea stânga con
Blocul din subsolul paginii conţ
ale platformei au o organizare similar
alte informaţii sau lipsesc). 

Figura 

Autentificarea unui utilizator

Pentru autentificare dumneavoastr
„Autentificare” din partea dreapta sus a paginii (vezi 
(vezi Figura 2) completaţi numele contului de utilizator 
autentificare. 

Pentru studenţi, numele contului 
dumneavoastră separate prin puncte astfel
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cursuri. Blocurile din partea stânga conţin un mesaj de întâmpinare ş
Blocul din subsolul paginii conţine calendarul de evenimente ale siteului. Celelalte pagini 
ale platformei au o organizare similară, dar conţinutul diferă (de exemplu, blocurile con

Figura 1 Prima pagină a situlul adl.anmb.ro 

Autentificarea unui utilizator 

Pentru autentificare dumneavoastră ca utilizator al platformei ADL da
„Autentificare” din partea dreapta sus a paginii (vezi Figura 1). Pe pagina de 

ţi numele contului de utilizator şi parola în formularul de 

, numele contului este format din prenumele, numele 
 separate prin puncte astfel: prenume.nume.data_nasterii

 2 

 de copiere, stocare, modificare 
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in un mesaj de întâmpinare şi meniul principal. 
ine calendarul de evenimente ale siteului. Celelalte pagini 

 (de exemplu, blocurile conţin 

 

 ca utilizator al platformei ADL daţi clic pe textul 
). Pe pagina de autentificare  
şi parola în formularul de 

umele, numele şi data naşterii 
_nasterii unde: 
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• prenume este prenume
mai multe) şi fară diacritice

• nume numele dumneavoastr
• data naşterii este formată

(două cifre) naşterii 

Parola iniţială este formată din cifrele de la 8 la 13 din CNP

De exemplu: 

• studentul Alexandru Popa cu CNP 1901213456789 are 
alexandru.popa.901213 si parola 456789. 

• studentul Andrei Vlad Popa cu CNP 1911213456789 are 
andrei-vlad.popa.911213 si parola 456789. 

Figura 

Figura 3 Prima pagina a platformei (utilizator autentificat)

Dupa prima autentificare, va recomandam sa accesati pagina profilului dumneavoastra si 
sa actualizati parola si adresa de email (pentru a primi mesaje si notificari in timp util).
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prenumele dumneavoastră complet (cu cratimă între ele daca sunt 
ă diacritice 

numele dumneavoastră 
este formată din anul (ultimele două cifre), luna (dou

ă din cifrele de la 8 la 13 din CNP-ul dumneavoastr

studentul Alexandru Popa cu CNP 1901213456789 are 
ndru.popa.901213 si parola 456789.  

tudentul Andrei Vlad Popa cu CNP 1911213456789 are 
vlad.popa.911213 si parola 456789.  

Figura 2 Pagina de autentificare a platformei 

Prima pagina a platformei (utilizator autentificat) 

Dupa prima autentificare, va recomandam sa accesati pagina profilului dumneavoastra si 
sa actualizati parola si adresa de email (pentru a primi mesaje si notificari in timp util).

 3 

 de copiere, stocare, modificare 
este strict interzisă. 

ă între ele daca sunt 

 cifre), luna (două cifre) şi ziua 

ul dumneavoastră. 

studentul Alexandru Popa cu CNP 1901213456789 are numele de cont 

tudentul Andrei Vlad Popa cu CNP 1911213456789 are numele de cont  

 

 

Dupa prima autentificare, va recomandam sa accesati pagina profilului dumneavoastra si 
sa actualizati parola si adresa de email (pentru a primi mesaje si notificari in timp util). 
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Dacă nume de utilizator şi parolă
sitului sau către pagina pe care o accesa
platforma ADL va afişa în partea dreapta
dumneavoastră (dacă aţi selectat una), leg
utilizator şi pagina cursurilor dumneavoastr

Schimbarea parolei contului de utilizator

Pentru schimbarea parolei contului dumneavoastr
dumneavoastră şi daţi clic pe op
Pe pagina de schimbare a parolei introduce
ultima dată pe ADL) şi de două
corect sau nu corespunde cerinţ
prea scurtă), atunci schimbarea parolei nu este acceptat

Figura 

Actualizarea profilului de utilizator

Pentru accesarea profilului dumneavoastr
opţiunea Profilul meu/Vezi profilul. Acela
dumneavoastră în dreapta sus a paginii (vezi 

Pentru actualizarea datelor din profilul dumneavoastr
din blocul Setări. Pagina de actualizare a profilului con
dumneavoastră. Câmpurile marcate cu ro
opţionale. 

Dintre setările disponibile menţ

• Adresă email: la această
dumneavoastră. Aceasta adresa este vi
setarea “Afişare email”.

• Imagine utilizator: pentru o mai bun
vă recomandăm să adauga
butonul  ca să încărcaţ
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şi parolă sunt corecte, veţi fi redirectat către pagina principal
tre pagina pe care o accesaţi înainte de autentificare. De aceast

şa în partea dreapta-sus numele dumneavoastr
ă ţi selectat una), legături către pagina profilului dumneavoastr

i pagina cursurilor dumneavoastră (vezi Figura 3). 

contului de utilizator 

Pentru schimbarea parolei contului dumneavoastră accesaţi pagina profilului 
ţi clic pe opţiunea „Schimbă parola” din blocul Setă

Pe pagina de schimbare a parolei introduceţi parola curentă (cu care v
de două ori parola nouă. Dacă una dintre parole nu este introdus

corect sau nu corespunde cerinţelor de securitate impuse de platforma (de exemplu, este 
), atunci schimbarea parolei nu este acceptată, fiind păstrată

Figura 4 Pagina de schimbare a parolei 

Actualizarea profilului de utilizator 

Pentru accesarea profilului dumneavoastră de utilizator din blocul Meniu principal selecta
iunea Profilul meu/Vezi profilul. Acelaşi rezultat se obţine daca daţ

 în dreapta sus a paginii (vezi Figura 3). 

Pentru actualizarea datelor din profilul dumneavoastră daţi clic pe opţiunea Editeaz
ri. Pagina de actualizare a profilului conţine diverse informa

. Câmpurile marcate cu roşu sunt obligatorii; restul câmpurilor sunt 

rile disponibile menţionăm următoarele: 

 email: la această adresă situl ADL va trimite emailuri cu mesaje pentru 
ă. Aceasta adresa este vizibilă celorlalţi utilizatori în func

are email”. 
Imagine utilizator: pentru o mai bună cunoaştere a dumneavoastră

ă adaugaţi o poza în profilul dumneavoastră. În acest sens folosi
caţi o poză. 

 4 

 de copiere, stocare, modificare 
este strict interzisă. 

ătre pagina principală a 
i înainte de autentificare. De această dată, 

sus numele dumneavoastră, poza 
tre pagina profilului dumneavoastră de 

ţi pagina profilului 
 parola” din blocul Setări (vezi Figura 6). 

ă (cu care v-aţi autentificat 
 una dintre parole nu este introdusă 

de platforma (de exemplu, este 
ăstrată vechea parolă. 

 

 de utilizator din blocul Meniu principal selectaţi 
ine daca daţi clic pe numele 

i clic pe opţiunea Editează profil 
ine diverse informaţii despre 

u sunt obligatorii; restul câmpurilor sunt 

 situl ADL va trimite emailuri cu mesaje pentru 
ţi utilizatori în funcţie de 

tere a dumneavoastră de către studenţi 
ă. În acest sens folosiţi 
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Figura 

Figura 6

Accesarea cursurilor 

Accesarea cursurilor proprii

Cursurile la care sunteţi înscriş
această pagină daţi clic pe legă
numele dumneavoastră din colţ
cursurile la care sunteţi înscri
dumneavoastră. 

Totodată puteţi accesa cursurile la care sunte
prima pagină a platformei (vezi 

Pagina unui curs 

În funcţie de preferinţele profesorului, pagina cursului poate fi orga
moduri. În continuare este prezentat un exemplu real al paginii unui curs, elementele 
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Figura 5 Pagina de editare a profilului de utilizator 

6 Pagina de vizualizare a profilului de utilizator 

proprii 

ţi înscrişi sunt afişate în pagina “Pagina mea”. Ca sa accesa
i clic pe legătura “Pagina mea” din blocul “Meniu principal” sau pe 
ă din colţul dreapta-sus (vezi Figura 3). Iniţial aceast

ţi înscrişi conform planului de învăţământ al specializ

i accesa cursurile la care sunteţi înscrişi folosind lista de categorii afi
 a platformei (vezi Figura 3). 

ţele profesorului, pagina cursului poate fi orga
moduri. În continuare este prezentat un exemplu real al paginii unui curs, elementele 

 5 

 de copiere, stocare, modificare 
este strict interzisă. 

 

 

ate în pagina “Pagina mea”. Ca sa accesaţi 
tura “Pagina mea” din blocul “Meniu principal” sau pe 

ţial această listă conţine 
ăţământ al specializării 

osind lista de categorii afişată pe 

ele profesorului, pagina cursului poate fi organizată în diverse 
moduri. În continuare este prezentat un exemplu real al paginii unui curs, elementele 
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prezente pe aceasta şi structura ei fiind utilizate de majoritatea cursurilor de pe platforma 
ADL (vezi Figura 7). 

În partea de sus a paginii, textul Pagina principală ► ... ► IMNP-33IFR-TCN prezintă 
locaţia dumneavoastră în cadrul sitului (cursul Teoria şi Construcţia Navei predat la 
Inginerie şi Management Naval şi Portuar IFR). În funcţie de pagina pe care vă aflaţi, acest 
text vă oferă legături către alte pagini ale cursului. De exemplu, dacă sunteţi pe pagina 
forumului de discuţii, textul afişat va fi „Pagina principală ► ... ► IMNP-33IFR-TCN ► 
General ► Forum discuţii”. 

Zona centrală a paginii cursului conţine legături către materialele de studiu pregătite de 
profesor pentru dumneavoastră. Acestea pot fi accesate dând clic pe numele lor. Printre 
altele, în această zonă puteţi găsi (în format Word/PDF/Excel/PowerPoint): 

• cărţi şi culegeri de probleme folosite la curs 
• cerinţe şi indicaţii pentru activităţile de laborator/seminar 
• studii de caz 
• referinţe şi adrese web pentru documentaţii suplimentare şi instrumente de lucru 
• activităţi de lucru şi evaluare (teme de casă, teste grilă, forumuri pentru discuţii, 

etc.) 

 
Figura 7 Pagina unui curs al platformei ADL 

Zona centrală conţine o secţiune de prezentare a materiei (în partea superioară) în care 
puteţi să treceţi informaţii şi materiale generale ale cursului, urmată de temele cursului 
(numerotate cu 1, 2, 3, etc). 

De obicei, materialele vor fi organizate pe secţiuni corespunzătoare fiecărui curs sau 
şedinţă de laborator/seminar. De exemplu, în Figura 7 secţiunea de prezentare conţine un 
forum de discuţii, o culegere de probleme, etc, iar secţiunilor temelor conţin documente cu 
suportul de curs. 

Pe partea stânga şi dreapta a zonei centrale, se găsesc diverse blocuri cu informaţii. În 
colţul dreapta-sus a fiecărui bloc se găsesc butoane pentru minimizarea sau ascunderea 
acelui bloc (vezi Figura 7). Blocurile utilizate frecvent pe pagina cursului sunt: 
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• Participanţi – conţine o legătură către lista studenţilor (şi profesorilor) înscrişi la 
acest curs. 

• Activităţi – conţine legături către fiecare tip de material utilizat în cadrul cursului 
(teme de casă, resurse didactice, etc). De exemplu, puteţi să folosiţi legătura 
Forumuri pentru a vedea lista tuturor forumurilor din curs. 

• Caută în forumuri – permite căutare rapidă a unor texte în mesajele postate pe 
forumurile cursului. 

• Cursurile mele – permite trecerea rapidă între cursurile la care sunteţi înscris. 
• Cele mai recente ştiri – conţine informaţiile publicate recent în Forumul de ştiri al 

cursului. 
• Evenimente următoare – conţine informaţii privind activităţile viitoare din cadrul 

cursului (teste, lucrări, predări de proiecte, etc) 
• Activităţi recente – conţine informaţii privind activităţile care au avut loc recent în 

cadrul cursului (publicarea unor materiale noi, închiderea unor teste, etc). 

Exerciţii 

1. Accesaţi contul de utilizator pe platforma ADL 
2. Editaţi profilul dumneavoastră de utilizator şi completaţi informaţiile lipsă. 
3. Accesaţi cursurile pe care le urmaţi semestrul acesta. 
4. Parcurgeţi pagina unui curs şi identificaţi elementele prezentate anterior, zona centrală 

şi materialele cursului. 


