
Prezentarea platformei CAFHR 

 

Platforma CAFHR poate fi accesată prin adresa  https://cafhr.hargitamegye.ro/. 

 

Numele de utilizator pentru fiecare coleg este adresa de email, iar parola a fost generată automat și 

din acest motiv la prima logare va trebui o resetare a parolei. 

 

 

 

 

https://cafhr.hargitamegye.ro/


Selectând opțiunea “am uitat parola” apare opțiunea de resetare parolă, unde introducem adresa de 

email si primim o parolă temporară cu care putem intra în sistem. 

 

Pagina principală a platformei: 

 

În meniul din stânga și pe partea de jos al paginii apare cele 3 module: 

 modul pentru proceduri 

 modul pentru chestionare 

 modul e-learning 



Parola poate fi schimbată apăsând pe numele de utilizator în partea dreapta sus. 

 

 

Lângă numele de utilizator poate fi accesat funcția de chat: 

 



Prin acest modul putem comunica cu colegele și să trimitem documente între noi. 

 

Pe partea dreaptă a paginii avem o căutare rapidă pentru utilizatori, iar apăsând pe logoul din partea 

stângă putem merge înapoi pe pagina principală. 

 

Pe partea stânga jos putem ieși din program. 

 



Deasupra meniului de deconectare avem opțiunea de semnalare problemă. Prin acest modul putem 

sesiza dacă am găsit o eroare în sistem. 

 

 

 



Prezentarea modulelor 

Modul proceduri 

Primul modul este modulul de proceduri, care conține procedurile instituției și documentele 

importante. 

 

 

 

Cu opțiunea filtrare putem filtra procedurile după categorii și cu opțiunea căutare putem căuta după 

proceduri. 

 

 



Făcând click pe numele procedurilor acestea pot fi vizionate iar cu opțiunile din meniul dreapta 

putem descărca procedura in format pdf sau putem imprima direct. 

 

Editarea procedurilor: 

Apăsând butonul de administrare proceduri putem să edităm procedurile. 

 

 



Crearea unei proceduri noi: 

Apăsând butonul de adăugare procedură pe pagina administrare proceduri putem crea o procedură 

nouă. 

 

În primul pas completăm denumirea procedurii, selectăm categoria din care face parte și salvăm. 

 

După salvare putem edita procedura. 

 



Pe partea de descriere putem crea conținutul procedurii. 

După conținut putem crea pașii procedurilor.  

 

Pașii pot fi lineari ți putem să descriem fiecare pas (așa cum este ilustrat în imagine) sau dacă avem o 

diagramă atunci putem încărca ca imagine. 

 

 

Ca ultimul pas putem adăuga documentele aferente procedurii. 



În meniul de dreapta a procedurilor avem următoarele opțiuni: 

 Modificare denumire 

 Modificare categorie/criteriu 

 Modificare stare, adică activare/dezactivarea procedurilor 

 Ștergere procedură 

 

În meniul dreapta jos putem seta versiunile procedurilor: 

 

În acest meniu putem crea o versiune noua a procedurii, activa/dezactiva o versiune sau putem 

șterge o versiune. 



Modul chestionare/evaluări 

Modulul al doilea este modulul chestionare/evaluări. În acest modul putem crea chestionare interne 

sau teste, sau putem prea chestionare publice pentru locuitorii județului. 

 

 

Similar cu modulul de proceduri putem filtra după categorii și căuta după cuvinte cheie. 

 



Pentru completarea chestionarelor putem apăsa butonul completare chestionar sau din meniul 

dreapta putem salva ca pdf sau imprima. 

 

Editarea chestionarelor: 

Similar cu proceduri apăsând butonul de administrare putem edita chestionarele. 

 

 

 



Crearea unui chestionar noi: 

Apăsând buton de adăugare chestionar pe pagina de editare a chestionarelor putem crea un 

chestionar nou. 

 

În primul pas scriem numele chestionarului (în fiecare limbă în care vrem să folosim) selectăm 

categoria și salvăm. 

 

Adăugarea întrebărilor: 

 



Completăm întrebarea în limba pe care vrem să folosim chestionarul, selectăm condiția de vizibilitate 

a întrebării (vizibil în mod implicit sau afișat condițional) după care selectăm tipul răspunsurilor 

(logical  da/nu, un singur răspuns, mai multe răspunsuri sau variantă text). 

 

Dacă vrem să creăm un test, categoria chestionarului trebuie să fie  “e-learning”. 

La varianta de test mai apare 2 opțiuni. Putem adăuga puncte la întrebare și putem selecta răspunsul 

corect: 

 

La fel ca și la proceduri din meniul dreapta putem configura chestionarele: 

 Modificare denumire 

 Modificare categorie 

 Modificare limbă 

 Modificare stare 

 Configurare condiții 

 Configurare ordine 



 Modificare tip acces 

 Ștergere chestionar 

 

Modificare categorie: 

 

 

La opțiunea modificare limbi putem seta limba chestionarului, varianta implicită este limba română: 

 

La opțiunea modificare stare putem seta data de expirare a chestionarului și tipul de acces al 

chestionarului: 

 Privat – accesibil numai pentru utilizatorul curent 

 Public – accesibil pentru oricine 



 Angajații CJHR – accesibil pentru angajații consiliului județean 

 Acces Token – accesare numai cu token trimis individual prin email 

 

 

 

La opțiunea Configurare condiții putem seta vizibilitatea întrebărilor să fie vizibil implicit sau să aibă o 

condiție. De exemplu dacă răspundem la o întrebare cu răspunsul DA vor apărea următoarele 5 

întrebări dacă răspundem cu NU chestionarul sare la întrebarea a șasea. 

 

 

 

 



La opțiunea Configurare ordine putem seta ordinea întrebărilor și a răspunsurilor să fie ordine 

implicită sau randomizat. 

 

 

La Modificare tip acces putem seta accesul a chestionare la fel ca la opțiunea modificare stare: 

 

 

 

 

 



Celelalte opțiuni pentru chestionare este vizualizare chestionarelor, salvarea chestionarelor în format 

pdf și imprimarea chestionarelor. 

 

Ultima opțiune pentru chestionare este exportarea rezultatelor: 

 Export cu răspunsuri 

 Export cu coduri 

 Export cu puncte (în cazul testului) 

 

 



Modulul e-learning 

 

Ultimul modul conține materiale didactice destinat mai ales pentru colegele noi pentru a învăța 

legislația aferentă și pentru a cunoaște funcționarea instituției. 

 

 

 

 

 

 



La fel ca celelalte module apăsând pe numele cursului putem accesa materialele didactice iar 

deschizând cursul putem parcurge cursul sau să salvăm prin pdf sau imprimăm. 

 

 

 

 

Editarea cursurilor E-learning: 

La fel ca în celelalte module putem edita cursurile cu apăsarea butonului de administrare. 



 

 

Crearea unui curs nou e-learning: 

Apăsând butonul de adăugare curs putem crea un curs nou, scriem denumirea cursului și salvăm. 

 

 

După salvare putem edita slidurile.  

 



Avem 3 opțiuni pentru slideuri, adică slide general de text, imagine sau videoclip youtube. 

 

 

 

În meniul de dreapta a cursului avem următoarele opțiuni: 

 Modificare denumire 

 Modificare stare 

 Atașare chestionar 

 Vizualizare chestionar 

 Ștergere curs 

 



Chestionare de tip e-learning creat prin modulul chestionare putem atașa la cursuri pentru a avea o 

evaluare a cursului. 

 

 

Celelalte opțiuni pentru curs sunt: 

 Deschidere curs  

 Salvare ca pdf 

 Imprimare 

 

 

 



În ultimul rând dacă am atașat un chestionar la curs putem exporta rezultatele: 

 


