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Ghid de utilizare a aplicatiei ALUMNI 

 

 

1. Ecranul principal al aplicatiei este urmatorul : 

 

 

 

Accesul la aplicatie se face pe calea : 

www.utcluj.ro  Alte legaturi utile   Alumni  Aplicatia ALUMNI  Acces aplicatie 

 

2. Pentru a putea sa-si vada colegii de promotie, un utilizator va trebui sa urmeze traseul 

urmator : 

 

a. Inregistrarea unui cont tip utilizator : 

 

i. Se acceseaza optiunea “Inregistrare utilizator” din meniul “Logare” 

 

                                  

http://www.utcluj.ro/


2 
 

ii. Se afiseaza un ecran in care se cere acordul utilizatorului in ceea ce 

priveste regulamentul de utilizare a aplicatiei si politica de 

confidentialitate. Daca utilizatorul nu este de acord cu aceste conditii, va 

reveni la pagina principala a aplicatiei. 

  

Regulamentul de utilizare a aplicatiei , precum si politica de 

confidentialitate, pot fi vizualizate prin intermediul meniului “Prezentare” 

 

 
 

iii. Daca untilizatorul este de acord, va trebui doar sa copleteze campul 

corespunzator numelui utilizator ( Username ). 

 

 



3 
 

 

Numele utilizator este unic. De aceea, dupa introducere, va trebui accesat 

butonul “Testare”. In cazul aparitiei mesajului “Utilizator existent” va 

trebui sa va alegeti alt nume. Daca numele nu exista in sistem, se va afisa 

mesajul corespunzator, butonul modificandu-se in “Inregistrare” 

 

 
 

iv. Prin accesarea butonului “Inregistrare” se intra in macheta de setare a 

contului cu numele ales la punctul precedent 

 
 

Toate campurile sunt obligatoriu de completat (sau de ales). In partea 

superioara a ecranul este afisat numele utilizator al contului. In ceea ce 

priveste selectarea anului de absolvire, aceasta este urmata de posibilitatea 

alegerii ulterioare doar din liste ce cuprind exclusiv facultatile si 

specializarile corespunzatoare anilor selectati. In cazul in care totusi 

observati ca dupa selectarea anului specializarea d-voastra lipseste din 

lista, va rugam sa contactati administratorul aplicatiei. 
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In final, prin accesarea butonului “Inregistrare cont” se va afisa urmatorul 

mesaj 

 

 
 

v. In continuare aveti doua posibilitati 

 

- Puteti relua pasul “iv”, prin accesarea butonului 

“Reintroducere date”, in cazul in care considerati ca ati 

introdus date de cautare incorecte (se reseteaza doar datele 

contului, nu si numele utilizator) 

- Accesarea butonului “Finalizare cont”, situatie in care se 

afiseaza urmatorul ecran 

                                    

                             In aceasta etapa se cauta absolventul corespunzator datelor introduse anterior 

 

vi. Prin accesarea butonului “Cautare absolvent” se poate primi urmatoarul 

raspuns 
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Acest raspuns poate fi cauzat de inexistenta absolventului, situatie in care aveti la 

dispozitie posibilitatea accesarii butonului “Modificare prenume”, ce va permite 

sa modificati prenumele introdus. (Poate aparea situatia in care aveti doua sau mai 

multe prenume, iar in baza de date nu apareti cu toate prenumele sau ordinea 

acestora nu corespunde cu ordinea introdusa initial de d-voastra). Salvarea datelor 

se face prin butonul “Update” (actualizare). In aceasta faza se poate modifica doar 

prenumele, cautarea putandu-se face in continuare pastrand datele legate de 

absolvirea facultatii etc. 

 

 
 

In cazul in care mesajul se pastreaza, aveti la dispozitie posibilitatea reintroducerii 

datelor de cautare (revenire la pct. iv), prin accesarea butonului “Inregistrarea 
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unui cont nou”. De mentionat este faptul ca numele utilizator nu se modifica nici 

acum, doar datele de cautare ale absolventului. 

Daca nu reusiti dupa mai multe incercari, va rugam sa luati legatura cu 

administratorul sistemului. 

 

vii. In cazul in care absolventul cautat este gasit va aparea urmatorul ecran 

 

                                           

 

      Prin accesarea butonului “Finalizare cont” se actualizeaza datele de cautare cu cele din baza 

de date. In cazul in care sunt inadvertente (unul dintre prenume lipsa, incorect etc. ) aceste date 

vor putea fi corectate in momentul in care contul d-voastra este activat de catre administrator. 

 

viii. Urmeaza o etapa importanta in setarea contului, reprezentata de 

completarea obligatorie a formularului de inscriere in evidenta 

absolventilor Universitatii Tehnice 
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De asemenea, este generata o parola , pe care o veti utiliza la logarea ca 

utilizator inregistrat. Aceasta poate fi notata fie acum, fie dupa accesarea 

butonului “Formular de inscriere”, situatie in care in zona superioara a 

machetei vor fi afisate credentialele d-voastra (numele utilizator si parola). 
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Completarea tuturor campurilor este obligatorie. In final trebuie utilizat 

butonul “Salvarea datelor” 

 

 
 

Odata cu completarea formularului de inscriere se incheie inregistrarea. 

Iesirea din aplicatie se face accesand meniul Revenire  Logout  

 

 
(Se revine la ecranul principal al aplicatiei) 

 

b. Urmeaza logarea in aplicatie pe post de utilizator inregistrat, efectuata prin 

accesarea meniului principal : Logare    Utilizator existent 
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urmata de alegerea optiunii “Logare utilizator inregistrat” 

 

 
 

si utilizarea credentialelor setate anterior 

 

 
 

i. In aceasta etapa, ce tine pana in momentul in care contul utilizatorului este 

activat de catre administrator, utilizatorul poate sa-si modifice parola 

si/sau sa-si actualizeze datele din formularul de inscriere. 
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 In cazul modificarii parolei va trebui introdusa (dupa logare si alegere a 

acestei optiuni) doar noua parola 

 

 
 

Pentru iesirea din aplicatie se utilizeaza Revenire    Logout 

 

c. In momentul in care contul d-voastra a fost confirmat (cont “activat”), logarea se 

va face similar primilor doi pasi de la punctul “b”, cu alegerea optiunii “Logare 

utilizator confirmat”. Din acest moment puteti vizualiza (prin logare) lista cu toti 

colegii din promotia d-voastra. 

 

i. Prin logare ca utilizator confirmat veti avea la dipozitie, pe langa 

posibilitatea modificarii parolei, o pagina cu datele d-voastra pe care le 

puteti impartasi cu colegii d-voastra 
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Prin accesare butonului “Actualizare date” se pot realiza urmatoarele 

operatii : modificarea datelor din baza de date 

 
precum si stabilirea vizibilitatii in cadrul listei absolventilor. Pentru a fi 

vizibile campurile cu adresa de email si nr. de telefon vor trebui bifate 

ambele campuri tip “checkbox” : “Doresc sa fie vizibile” si “Datele sunt 

reale”. Interfata va permite in orice moment sa va modificati optiunea.  

Prin accesarea “Lista colegilor de promotie” se intra in macheta de 

vizualizare a datelor de contact ale fostilor colegi 

 

 


