Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Titlul proiectului: Bistrita, pe harta profesionala a Europei
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți
Apel proiecte: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici

etc, de management al
resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu
potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
Cod proiect: POCU/227/3/8/117313

Manual administrare platforma
bistritaprofesionala.ro utilizator
1. Autentificare
Pe prima pagina accesand din meniu sectiunea Autentificare/Inregistrare va puteti crea un
cont de utilizator al platformei in calitate de reprezentat al unei organizatii/companie/institutie
sau ca si participant( voluntar, expert, investitor, etc)
Dupa completarea datelor in sistem veti primi un mail de activare, care va fi validat de catre
adiministratorul platformei.Din acest moment aveti acces la platforma in calitatea la care ati
optat( reprezentat companie/participant)

2. Administrare proiecte/provocari
2.1 In calitate de reprezentant organizatie/companie/institutie in sectiunea Contul meu
(Profil/Proiecte/Provocari/Propuneri) aveti posibilitatea de a face o scurta descriere a
organzatiei(profil), sa adaugati proiectele acestei organizatii si sa lansati provocarile legate
de proiectul/proiectele inscrise.
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Atunci cand se primeste un un raspuns de la alti participanti inscrisi in platforma, veti primi
un email de notificare.
De asemenea puteti cauta proiectele inscrise in platforma in sectiunea Filtrare proiecte.
Aveti deasemenea posibilitatea de a raspunde provocarilor altor proiecte inscrire de catre alte
organizatii.

2.2 In calitate participant inscris pe platforma veti putea accesa proiectele, veti putea
adauga solutiile/propunerile/ la provocarile lansate de catre organizatii.

