
Pasul 1 
 
Deschideti browserul dvs. si introduceti adresa pro-info.ro  
pro-info.ro este platforma noastra de eLearning.  
 

 

Pasul 2 
 
Dati click in dreapta sus pe linkul Autentificare 
 

 

Pasul 3 
 
Odata deschisa pagina Autentificare (dupa ce ati dat click), in partea dreapta a paginii, apasati pe butonul 
Creeaza cont 



 

Pasul 4 
 
Dupa ce ati apasat pe butonul Creeaza cont vi se deschide o pagina in care trebuie sa completati 
urmatoarele campuri: utilizator, parola (parola trebuie sa contina cel putin 8 caractere, cel putin 1 cifre, 
cel putin 1 litere mici, cel putin 1 majuscule, cel puţin 1 caractere non-alfanumerice, de exemplu, 
!,@,#,$,%,&), adresa de email, prenume, nume, localitate, tara. Dupa ce ati completat campurile apasati 
butonul Creeaza noul meu cont.  
 

 

Pasul 5 

 

Dupa ce ati dat click pe creeaza noul meu cont va va aparea urmatorul mesaj precum cel de mai jos. In 

acest moment un email a fost trimis la adresa dvs. de email cu care v-ati inregistrat.  



 

Verificati inclusiv folderul Spam in cazul in care nu gasiti emailul in Inbox. Mailul vine de la System 

Administrator. Mailul trebuie sa va soseasca in cateva minute de la apasarea butonului creeaza noul meu 

cont. Odata primit mailul, deschideti-l.    

 

 

Dati click pe linkul din mail pentru a finaliza inregistrarea dvs. In acest moment veti ajunge in pagina dvs. 
de utilizator.  
 

 



Dupa cum vedeti si in fotografia de mai sus, in partea stanga a paginii dvs. aveti un meniu. Daca dati click 
pe ultimul link din meniu, pe Cursuri, atunci vi se vor afisa cursurile disponibile.  

Pasul 6 

Odata afisate cursurile, dati click pe produsul Conferinta Internationala Digitalizarea Educatiei.  

 

Dupa ce ati dati click pe cursul Conferinta Internationala Digitalizarea Educatiei, veti primi urmatorul 

mesaj, precum cel din imaginea de mai jos. Acum dati click pe butonul albastru Inscrie-ma.  

 

Pasul 7 

Felicitari! In acest moment ati ajuns la cursul dvs. Aveti acces nelimitat la acest curs. Bucurati-va de 

materialul nostru, iar daca aveti recomandari, va incurajam sa ni le trimiteti. Noi lucram permanent la 

imbunatatirea platformei de eLearning. Va puteti crea profilul dvs. prin adaugarea unor informatii 



suplimentare, prin adaugarea unei poze de profil. Veti putea interactiona online pe platforma cu ceilalti 

cursanti si multe alte facilitate. Vom reveni cu detalii suplimentare. 

 


