
La fereastra de autentificare trebuie executati urmatorii pasi: 
1. Introduceti urmatoarele date: 
Utilizator:  - <numarul dvs de carnet> (ex: "9", "125", 1573" - se va scrie fara ghilimele) 
Parola: -  <data nasterii dvs>  - in format "ddllaaaa", unde "dd" reprezinta ziua, "ll" reprezinta luna, "aaaa" 
reprezinta anul (ex: "23041960" daca ziua dvs de nastere este 23 aprilie 1960, "09071970" daca ziua dvs de 
nastere este 9 iulie 1970, s.a.m.d. - se va scrie fara ghilimele) 
2. Dati click pe butonul "Conectare" 
 

 



3. In urmatoarea fereastra dati click pe butonul "Invatare" din meniul din dreapta-sus. 
 

 
 



4. In urmatoarea fereastra se vad cursurile disponibile in partea dreapta a ecranului. Pentru vizualizarea 
tuturor cursurilor curente apasati pe butonul cu sageata ">" pentru a avansa la paginile urmatoare aleferestrei 
de Cursuri curente. Pentru a incepe sa parcurgeti unul din cursurile disponibile dati click pe numele cursului 
dorit de dvs. Aceasta va va duce in alta fereastra. (ex: cursul "Colectarea creantelor Fiscale") 

 



5. Dati click pe numele cursului ce apare sub meniul "Materiale educationale" din partea dreapta a ecranului. 
Dupa aceasta dati click pe butonul "Parcurge". Aceasta va va duce in urmatoarea fereastra a aplicatiei. 
 

 
 



5.5. Configurare "Pop-up blocker" al browserului pentru a accepta ferestre "pop-up" de la platforma e-
learning: 
- se da click pe bara de sus unde apare "Pop-up blocked ..." si se da click pe "Always Allow Pop-ups from this 
Site" 
 

 
 



- se da click pe "Yes" la fereastra cu "Would you like to allow pop-ups from "81.180".117.118"?" 
 

 



Se reia pasul 5. 
6. Dati click pe butonul "Incepe prima activitate" pentru a incepe cursul.  
 
 

 



7. Pentru a avansa in parcurgerea cursului folositi butonul       si pentru a vizualiza  toate paginile in cadrul 

unei ferestre  folositi butoanele       ,precum  puteti vedea in imaginea de mai jos.  
 

 



 
Avansarea se mai poate realiza in cadrul unei ferestre principale folosind sagetile  
ca in imaginea de mai jos: 

 
 



Daca NU doriti sa ascultati nararea textului din curs, puteti trece peste fara restrictii. 



8. Dupa ce ati finalizat un capitol (sau activitate) puteti trece la urmatorul capitol dand click pe butonul 
"Activitatea urmatoare". 

  



9. Capitolele se pot vedea in panoul din partea stanga (exemple capitole: "Introducere", "Legislatie", "Reguli", 
"Riscul fiscal al pretului de transfer", s.a.m.d.) 

 



10. PARASIREA CURSULUI: 
Daca doriti sa incetati parcurgerea cursului si sa reluati mai tarziu puteti face acest lucru astfel: 
- Dati click pe butonul "Inchide" 

 



- Dati click pe butonul "Suspenda. Data viitoare rezuma activitatea curenta". In urmatoarea fereastra apasati 
butonul "Inchide". In continuare ... 

 



- Mergeti in fereastra initiala pe care o accesati dand click pe butonul "AeL 6.2.8 ..." din bara de meniu a 
Windows-ului  
 
 

 
 
vedeti pagina urmatoare pentru continuare ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



- In aceasta fereastra dati click pe butonul "Iesire" si astfel v-ati delogat din aplicatie.  
ATENTIE, pentru o buna inregistrare a parcurgerii cursului in contul dumneavoastra este important sa va 
delogati astfel de fiecare data cand incetati parcurgerea cursului. 

 



        Finalizarea parcurgerii cursului de către un consultant este validată după trecerea acestuia prin toate 
capitolele si ecranele acelui curs. Nu se poate sări peste vreun ecran sau peste vreun capitol al cursului, 
aplicaţia nepermiţând acest lucru. 
         În urma finalizării unui anumit curs, consultantului respectiv i se vor recunoaşte ore de pregătire 
profesională, in funcţie de cursul finalizat, după cum urmează: 

 
 Pentru a relua parcurgerea unui curs intrerupt reluati pasii 1 - 9. 
 
Veti ajunge la fereastra urmatoare: 
 



 
 
Aici apasati butonul "Reluati ultima activitate". 
Pentru a iesi din curs urmati pasii enumerati mai sus la punctul 10. 
 
Actualizarea orelor efectuate pe platforma e-learning se face o data la 15 zile pe contul dvs de pe siteul CCF. 



Pentru a vizualiza situaţia cursurilor "Incepute" sau "Finalizate" de către dumneavoastră trebuie sa urmaţi 
următorii paşi: 
În fereastra principală daţi click pe tabul "Învăţare" , după aceea pe "Rapoarte cursuri" (asiguraţi-vă că 
vizualizaţi toate paginile acestui raport) 
 

 



 
 
 
  SUCCES !   


