
MANUAL DE UTILIZARE ACTIONWEB  

- PLANUL ACTIVITATILOR 

INTRODUCERE 

Acest manual descrie actiunile pe care Beneficiarii trebuie sa le efectueze pentru a completa in 

Action web informatiile referitoare la Planul activitatilor. 

!!!ATENTIE: numai pentru proiectele care sunt sau au trecut de starea “Demarat” se vor 

putea completa informatiile referitoare la Planul activitatilor. 

Figura 1 Proiect in status Demarat 

MOD DE COMPLETARE 

Pentru accesarea modulului, accesati calea: Dosarul meu -> List� proiecte apel pentru 

propuneri.... . Din dreptul proiectului avand statusul demarat, se acceseaza   

butonul . Din ecranul nou deschis, la sectiunea de Administrare, se acceseaza 

sectiunea  . 



In ecranul deschis, informatiile vor fi afisate pe urmatoarele coloane: 

- Activitate 

- Descriere activitate 

- Tip activitate 

- Data inceput 

- Data final 

- Judet 

- Localitate 

- Adresa 

- Cine implementeaza 

Figura 2: Planul Activiatilor 



ADAUGARE ACTIVITATE 

Pentru adaugarea unei activitati, se va accesa butonul . In sectiunea

“PLANUL ACTIVITATILOR” se vor completa urmatoarele informatii:

- Activitate* (camp obligatoriu) : se va completa cu denumirea activitatii ce urmeaza a fi 

desfasurata. 

- Descriere activitate* (camp obligatoriu) : o scurta descriere a activitatii ce urmeaza a fi 

desfasurata. 

- Tip activitate* (camp obligatoriu) : selectie din nomenclatorul cu tipurile de activitati. 

Acestea sunt: 

o Instruire  

o Conferinta 

o Testare 

o Altele 

- Data inceput* (camp obligatoriu) : se va specifica data de inceput a activitatii. Formatul 

datei va fi de tipul: ZZ/LL/AAAA 

- Data final* (camp obligatoriu) : se va specifica data de sfarsit a activitatii. Formatul datei 

va fi de tipul: ZZ/LL/AAAA 

- Locatii*: zona obligatorie in care se completeaza una sau mai multe locatii in care se va 

desfasura activitatea. Pentru fiecare locatie se vor completa urmatorele atribute: 

o Judet* (camp obligatoriu) : se va specifica judetul de desfasurare a activitatii. 

Acesta va fi selectat din nomenclatorul de judete. 

o Localitate* (camp obligatoriu) :  se va specifica localitatea de desfasurare a 

activitatii. 

o Adresa* (camp obligatoriu) : se va specifica adresa de desfasurare a activitatii. 

Dupa completarea tuturor atributelor aferente unei locatii, se va accesa butonul 

 pentru adaugarea in lista de locatii de desfasurare. Similar pot fi adaugate mai 

multe locatii de desfasurare a unei activitati. Pentru stergerea unei locatii din lista se va 

selecta locatia si se va accesa butonul 

- Cine implementeaza* (camp obligatoriu): se va selecta din lista partenerilor din proiect 

unul sau mai multi parteneri care implementeaza activitatea. Pentru fiecare partener 

care participa la implementarea activitatii acesta va fi selectat din lista si se va accesa 

butonul . Pentru stergerea unui partener adaugat se va selecta partenerul si se 



va accesa butonul 

Dupa completarea tuturor campurilor obligatorii, se va accesa butonul , pentru 

salvarea informatiilor. In cazul in care se doreste a se renunta la salvarea informatiilor, se va 

accesa butonul . 

! ATENTIE: In lista va fi afisata cate o inregistrare pentru fiecare locatie asociata unei activitati. 

  

EDITARE ACTIVITATE 

Pentru editarea unei activitati, se va selecta radio-butonul din dreptul activitatii ce urmeaza a fi 

editata,  si se va accesa butonul . 

In sectiunea “PLANUL ACTIVITATILOR” se vor putea modifica urmatoarele informatii: 

- Activitate*



- Descriere activitate*

- Tip activitate*  

- Data inceput*  

- Data final*  

- Locatii*: 

o Judet*  

o Localitate*  

o Adresa*  

- Cine implementeaza*

Dupa editarea informatiilor introduse, se va accesa butonul , pentru salvarea acestora.  

VIZUALIZARE ACTIVITATE  

Pentru vizualizarea unei activitati, se va selecta radio-butonul din dreptul activitatii 

 si se va accesa butonul: . Vor putea fi vizualizate 

toate informatiile introduse anterior, fara posibilitate de modificare a acestora. 

STERGERE ACTIVITATE 

Pentru stergerea unei activitati, se va selecta radio-butonul din dreptul activitatii  

 si se va accesa butonul: .


