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Manual de utilizare 



Cementnet este creat in cadrul proiectului 
‘Promovarea responsabilitatii sociale a 

intreprinderilor (RSI) in industria 
cimentului’, finantat prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane (DMI 3.3), ID 53245, 
implementat in perioada 2010-2012 de 

catre Federatia Sindicatelor Cimentistilor 
din Romania (FSCR), in parteneriat cu I-CSR, 

Camporlecchio Educational si Ecosistemi 
(Italia) si Tils Romania.   



Contextul Cementnet 
• Promovarea responsabilitatii sociale a intreprinderilor 

(RSI) in industria cimentului   <->  eforturi agregate din 
partea partenerilor sociali si ai organizatiilor societatii 
civile 

• Industria productiei de ciment este pro-activa in domeniul 
RSI si are potential de buna practica la nivel national 

• Fragmentizarea geografica a industriei in peste 9 locatii 
din tara impiedica intalnirile fata in fata intre partenerii 
sociali si ai societatii civile 
 
 
 



Scopul Cementnet 

1) Spatiu de dialog social si civic 

2) Platforma de actiune pentru promovarea RSI 

3) Cadru pentru schimbul de bune practici in 
industria cimentului 

4) Instrument online de invatare in domeniul 
RSI 

 



Grupul tinta al Cementnet 
Personalul ONG-urilor 

Personalul sindicatelor 

Personalul patronatelor 
  

…interesati de promovarea RSI in general si de RSI in 
industria cimentului in special 



Cementnet in cifre 
• Lansat in februarie 2011 

• 2011:  
– peste 200 de conturi create de catre personalul ONG-

urilor, sindicatelor si patronatelor 

• 2012: 
– Peste 500 de conturi create 

– Cca. 40 de persoane formate pe platforma de e-
learning 



Componentele Cementnet 

I. Website 

 

II. Comunitate online 

 

III. Platforma de e-learning  

Prezentare si 
resurse 
online 

Lucrul in 
comun 

Invatare  



 

 

 

I. Website 



Meniuri 
Meniu principal: 
Acasa 
Comunitate 
Despre proiect 
Resurse 

Meniu secundar: 
 Contact 
 Termeni si conditii 



Acasa (homepage): 
- ultimele stiri postate in 

legatura cu proiectul 
- ultimele anunturi postate 
- acces la comunitatea online  
- ultimii membri inscrisi in 

comunitatea online 
- membrii din comunitatea 

online activi in acel moment 
- grupurile de lucru din 

comunitatea online 
 



Comunitate: 
- activitatea membrilor 

comunitatii 
- listarea membrilor 

comunitatii dupa ultimii 
activ, cei mai noi 
inregistrati si alfabetic 

- grupurile create in 
comunitate 

- forumul din comunitate 



Despre proiect 
(‘Promovarea 
responsabilitatii sociale a 
intreprinderilor in industria 
cimentului’): 
- Grupul tinta al proiectului 
- Necesitatea implementarii 

proiectului vis-à-vis de asteptarile 
societatii si ale firmelor active in 
industrie 

- Principalele activitati ale proiectului 
- Descrierea partenerilor care 

implementeaza proiectul (FSCR, I-
CSR, Camporlecchio Educational, 
Tils Romania si Ecosistemi SRL) 
 



Resurse online in domeniul 
RSI: 
- Studii, analize si documente elaborate 

de actori internationali, europeni si 
nationali activi in domeniul RSI 

- Analizele si brosurile elaborate in 
cadrul proiectului  



Meniul secundar 

 Contact: persoana de contact care poate 
raspunde la orice intrebare legata de 
platforma, domeniul RSI si proiect 

 Termeni si conditii de utilizare a platformei 
Cementnet 



 

 

 

II. Comunitate online 



Accesarea comunitatii Cementnet 

 Pentru a accesa cementnet va rugam 
tastati in casuta de adresa a browser-ului 

dumneavoastra urmatoarea adresa: 

www.cementnet.ro 

 

http://www.cementnet.ro/


Pentru a utiliza toate functionalitatile comunitatii 
cementnet.ro va este necesar un cont. 

Pentru a crea contul va rugam sa urmati 
link-ul din dreptul  „crea un cont” 

Acest lucru este necesar doar prima data 
cand accesati site-ul, dupa aceea se vor 
completa campurile „username” si 
„parola” urmat de click pe butonul de 
„Autentificare” 



Pagina de creare cont 

Va rugam completati 
toate campurile, 
acestea fiind obligatorii! 

Dupa ce ati completat toate 
campurile, apasati pe butonul 
„Finalizeaza inregistrarea” 



Finalizarea si activarea contului 

Pentru a finaliza inregistrarea este necesara activarea contului. Va 
rugam urmati mesajul din fereastra de mai jos. 

Dupa activarea contului veti primi mesajul urmator: 



Pagina de start si meniul de navigare 

Dupa ce s-a efectuat logarea cu username-ul si parola aferanta contului, veti fi directionat catre pagina de start 
a cementnet.ro. De aici veti putea naviga din meniul comunitate spre reteaua de socializare. 



Meniul membri 

Cu ajutorul 
acestui meniu 
vizualizati si 
interactionati 
cu toti 
membrii 
comunitatii 
virtuale 
cementnet.ro 



Meniul grupuri 

Membrii 
comunitatii 
virtuale 
cementnet.ro pot 
forma grupuri de 
interes unde isi 
pot exprima 
parerile proprii in 
legatura cu 
interesele 
comune. 



Meniul forumuri 

Meniul forumuri va ajuta in comunicarea directa cu membrii comunitatii 
cementnet.ro 



Activitatea publica pentru toata lumea pe cementnet.ro 
 

Meniul activitate 
permite fiecarui 
utilizator sa 
vizualizeze 
noutatile din 
activitatea 
celorlalti 
membrii.  

Cu ajutorul taburilor puteti filtra activitatea in functie 
de grupul de interes. 



Cum postezi pe blog? 

Prin intermediul blogului se pot impartasi celorlalti membrii ai comunitatii activitatile si realizarile 
personale si profesionale. Se poate comenta o postare a altui membru sau chiar trece acea postare 
in categoria favorite. 

Pentru a publica o 
informatie, tastati 
textul in interiorul 
casutei „what’s 
new” iar apoi 
apasati butonul 
„Posteaza 
actualizare” 



Filtrare postarilor 

Filtrarea se poate efectua 
dupa urmatoarele criterii: 
actalizati, postari de blog, 
comentarii de blog, noile 
topic-uri de forum, 
raspunsurile de pe forum, 
noile grupuri, noile 
integrari la grupuri, noii 
membrii ai comunitatii 
virtuale. 

Butonul de filtru va 
permite selectarea 
postarilor care va 
intereseaza. 



Pentru a raspunde la o postare pe blog 
dati click pe butonul „Raspunde”, 
introduceti textul in casuta iar apoi 
apasati butonul „Posteaza” 

Pentru a marca o postare ca favorita 
apasati butonul „Favorit” 



Meniul membri 

In cadrul acestui meniu, se pot adauga, sterge si 
vizualiza cereri de prietenie.  

Pentru aceste 
operatiuni se vor 
utiliza butoanele 
„cerere de 
prietenie” sau 
„adauga prieten”  
(pentru stergere 
prieteni vezi pag. 
urmatoare) 



Anulare prietenie in meniul ‘Prietenii mei’ 

Pentru eliminarea unei persoane din lista de prieteni, mergeti pe tabul 
„Prietenii mei” si utilizati butonul „Anulare Prietenie” 



Meniul Grupuri 

Cu ajutorul acestui meniu se pot gestiona activitatile legate de grupuri: 
Alaturare grup, parasire grup, creare grup, stergere grup, sortari de grupuri. 

Pentru a te alatura 
unui grup apasa 
butonul „Alaturare 
grup” 



Sortarea grupurilor 

Sortarea se face dupa anumite criteri pe 
care le puteti vizualiza apasand sageata din 
dreptul campului „Sorteaza dupa” 



Grupurile mele: Parasire Grup 

Pentru a parasi un grup mergeti pe tabul „Grupurile mele” si apasati 
butonul „Paraseste grupul” 



Creaza grup 

Crearea unui grup se face prin apasarea butonului „Creaza grup” 



Creare grup: Nume, Descriere 

Se vor completa campurile obligatorii iar apoi se va apasa 
butonul „Creaza grup si continua” 



Creare grup: Setari 

Se aleg setarile 
pentru grup: 
public, privat sau 
ascuns. Ulterior 
apasati butonul 
„Pasul urmator” 



Creare grup: Avatar 

Alegerea unei poze reprezentative pentru grup se face prin 
incarcarea unei poze cu ajutorul butonului „browse”. 



Creeare grup: Avatar, Alegere Imagine 

Butonul „Browse” 
va deschide o 
fereastra pentru a 
naviga catre poza 
dorita. Selectati 
poza si apasati 
butonul „Open”. 
 



Creeare grup: Avatar, Incarcare Imagine 

Ultimul pas in incarcarea imaginii dupa ce aceasta a fost selectata 
este apasarea butonului „Incarca imagine” 

Pentru a fi 
siguri ca poza a 
fost selectata, 
in casuta 
alaturata 
butonului 
„Browse” 
trebuie sa va 
apara adresa 
unde este 
stocata poza in 
calculatorul 
dumneavoastra 



Creeare grup: Distribuire Invitatii 

Distribuirea invitatiilor pentru alaturare grup se face bifand casutele aferente 
prietenilor carora urmeaza sa le trimiteti invitatii. 



Creeare grup: Finish 

Pentru a finaliza procesul de creare grup apasati butonul „Finish”. 



Vizualizare Grup 

Dupa formarea 
grupului, veti fi 
directionat 
catre pagina 
acestui nou 
grup. 



Forumuri 
Meniul Forumuri permite utilizatorilor comunitatii interactionarea directa. Se va 
crea un nou topic apasand butonul „Topic nou”.  

Pentru 
accesarea unui 
topic existent 
se va da click 
pe titlul 
topicului. 



Accesare Profil 

Pentru a accesa profilul dumneavoastra faceti click pe numele utilizatorului 



Activitatea personala, prieteni, grupuri 

Dupa accesarea profilului veti fi directionat catre pagina principala a acestuia in 
care veti vizualiza propria activitate, activitatea prietenilor dumneavoastra sau a 
grupurilor din care faceti parte. 



Mesaje primite (Inbox) 
Pentru a vizualiza mesajele primite intrati pe tabul „Mesajele” 



Stergerea si vizualizarea mesajelor primite 

Pentru a sterge mesajul apasati butonul „Sterge mesajul” 

Pentru a vizualiza un mesaj apasati pe titlul mesajului. 



Raspuns la mesaj primit 

Pentru a raspunde 
unui mesaj scrieti 
textul dorit in 
casuta. Pentru a 
trimite raspunsul 
apasati butonul 
„Trimite raspuns” 



Mesaje trimise – selectare, stergere 

Pentru a vizualiza mesajele trimise dati click pe tabul „Mesaje trimise” 

Pentru a sterge un 
mesaj trimis 
apasati butonul 
„Sterge mesaj”. 

Pentru a selecta un tip de mesaje dati click pe sageata de langa campul 
„Selecteaza” 



Compunere mesaj 

Pentru a  trimite un mesaj accesati tab-ul „Compune” 

Toate campurile sunt 
obligatorii! 

Pentru a trimite mesajul apasati butonul „Trimite mesaj” 



Prietenii mei, sortare prieteni 

Tabul prieteni va 
permite vizualizarea 
prietenilor existeti si 
cei in asteptare. 



Grupuri personale, sortare grupuri 

Tabul grupuri 
permite 
vizualizarea 
grupurilor pe 
care le-ati 
creat, la care 
sunteti alaturat 
si invitatiile la 
noi grupuri 



Profil: setari generale 
Tabul „setari” va permite schimbarea parolei. 



Notificari e-mail 

Tabul „notificari” permite 
selectarea evenimentelor 
care vor fi notificate prin e-
mail. 



Stergere cont 

Pentru a sterge 
contul accesati 
tab-ul „Stergere 
cont”, bifati 
casuta „inteleg 
consecintele 
stergerii contului” 
dupa aceea 
apasati butonul 
„sterge contul 
meu”. 


