
Înfiinţare & Utilizare cont 
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Intrati pe site-ul www.asociatialumebuna.com, apoi dati click pe pagina RESURSE. 
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In pagina RESURSE veti gasi lista cu toate scolile inscrise in platforma si nevoile 
acestora.Pentru a dona catre aceste scoli, in calitate de companie, mai intai trebuie sa va 
faceti cont. Apasati butonul “Creeaza cont”, din meniul lateral-dreapta. 
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Dupa ce ati apasat butonul, veti fi redirectionat catre un formular. Va rugam sa completati 
formularul cu datele despre companie. Dupa ce ati completat formularul, veti primi un mail 
automat din partea Asociatiei Lume Buna in care vi se va oferi o parola, generata automat. 
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Dupa ce ati verificat mail-ul si ati aflat parola de login, mergeti in meniul de sus, la 
RESURSE. Cu mouse-ul in hover, veti vedea un meniu drop-down. Pentru a intra in contul 
dvs de companie, apasati pe Companie ROC. Introduceti adresa dvs de e-mail si parola 
generata automat. 
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Aceasta este pagina principala, o vedere de ansamblu a facilitatilor pe care platforma ROC 
le ofera. 

2Înfiinţare & Utilizare cont companie ROC 



Meniul centralizator contine: 

- Datele dvs de contact
- Pagina de start: o trimitere catre aceasta pagina care va 

functiona ca un homepage pentru contul dvs. 
- Editeaza profil: aici veti gasi toate informatiile completate de 

dvs in formularul de inscriere. Puteti modifica orice tip de 
informatie, apoi actualiza.

- Administreaza resurse: aici veti putea oferi mai multe detalii 
despre resursele pe care compania dvs le poate oferi.

- Materiale educative: trimitere catre pagina cu toate 
materialele disponibile dvs.

- Forum: un spatiu unde puteti pune intrebari. La acest forum 
au acces toate companiile, toti profesorii ROC inscrisi si 
membrii Asociatiei Lume Buna.

- Istoric donatii: in aceasta pagina vor fi disponibile informatii 
despre toate donatiile finalizate

- Setari cont: de aici va puteti schimba email-ul si parola
- Iesi din cont: Log out

Meniul Centralizator  
Acest meniu va poate trimite 
catre facilitatile platformei. 

Povesteste unui prieten 
despre ROC 
Introduceti adresa de mail a 
unui prieten caruia vreti sa ii 
povestiti mai multe despre 
platforma iar el/ea va primi 
un mail automat cu 
informatii despre platforma si 
modalitati de implicare. 

Resurse oferite
O recapitulare a resurselor 
oferite de dvs.  

Nevoi scoli
Veti vedea o lista cu toate 
nevoile postate de scoli, din 
care dvs puteti targeta o 
scoala specifica sau o nevoie 
anume, folosind filtrele 
disponibile : Judet, Oras, 
Categorie nevoi.  

Istoric donatii facute
Veti avea listate toate 
donatiile realizate si 
finalizate. 

1

2

3

4

5

3Înfiinţare & Utilizare cont companie ROC 



Înfiinţare & Utilizare cont profesor ROC 4

Daca vreti sa vizualizati dashboard-ul unui cont de companie, inainte de a va face cont dvs, am creat 
un cont demo special pentru asta in care puteti intra si testa functionalitatile platformei. 
username: companiedemo@mailinator.com parola: demo

Pentru orice intrebare sau nelamurire, 
va stam cu drag la dispozitie, 

de luni pana vineri
 in intervalul 9:00-17:00, la adresa de mail 

contact@asociatialumebuna.com

oameni 

cultură

educație

re
su

rse

rezul t a
te

proiecte


