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Îndrumar pentru adăugarea unui cont nou în modulul 

Portalul Angajați 

 

 

Această procedură scrisă este special concepută pentru a prezenta fluxul de operațiuni ce 
trebuie urmat pentru a putea fi efectuată cu succes înregistrarea utilizatorilor în modulul Portal 
Angajați. 

Aceasta este structurată în doua secțiuni: prima secțiune este destinată personalului din cadrul 
Biroului Resurse Umane (completare date și configurări) iar ce-a de-a doua secțiune este destinată 
tuturor viitorilor utilizatori ai modulului. 

 

A. Pași de urmat în Modulul Personal: 

- În Modulul Personal -> Management -> poziționare pe salariat -> Detalii -> pagina Date 

personale va fi completată adresa de e-mail declarată de angajat în câmpul aferent; 
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- În Modulul Personal -> Management -> poziționare pe salariat -> Detalii -> pagina Date 

diverse la nivelul câmpul denumit Acces la portalul angajaților se va apasă dublu-click, 

iar în ecranul deschis se va aplica bifa din căsuța aferentă valorii detaliului și se va apăsa 

butonul Salvare, imediat detaliul respectiv apărând ca în imagine; 

 

 

- Se apasă butonul Salvare. 
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B. Pași de urmat într-un browser web: 

Notă: Modulului Portal Angajați poate fi accesat doar de pe stații de lucru (calculatoare) conectate 

la rețeaua internă a unității. 

- Se deschide un browser web, iar în zona de adresă se introduce: 

http://192.168.58.101:8090 

 

- După apăsarea tastei Enter va apărea o pagină de Autentificare, iar la prima conectare 

este necesară apăsarea butonului : 

 

- Se va deschide o nouă pagină unde va fi necesară completarea celor două informații 

personale aferente noului cont de utilizator: 

 Adresa de e-mail comunicată deja personalului din Biroul Resurse Umane; 

 CNP-ul; 
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- După introducerea celor două informații se va apăsa butonul ; 

 

- Imediat va apărea un nou ecran unde este afișat un răspuns automat conform căruia, pe 

adresa de e-mail fost trimisă o parolă unică: 

 

 

Atenție: pentru a consulta adresa de e-mail personală nu închideți această pagină, ci o 

minimizați. 

- Într-un timp de 30 secunde, maxim un minut pe adresa menționată va fi primit un un e-

mail ce conține o parolă unică. 
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Acel e-mail va fi primit din partea expeditorului Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes 

Craiova spvbcraiova@gmail.com (deci nu ar trebui tratat ca un virus sau e-mail Spam); 

- În browser-ul web deschis în care au fost efectuat pașii de până acum se va apăsa 

butonul ; 

- Se va deschide o altă pagină în care se vor introduce adresa de e-mail personală și parola 

unică primită; 

 

 

 

 

 

=> 

 

 

- Se va apăsa butonul  ; 

- La această primă conectare modulul va solicita schimbarea parolei, așadar stabilirea unei 

parole personalizate, prin redirecționare în ecranul: 

 

- Se completează parola veche (parola primită anterior) și parola nouă (cea pe care o vom 

folosi de acum înainte) și se apasă butonul ; 

- Imediat va fi afișat un mesaj de confirmare a modificării parolei: 

mailto:spvbcraiova@gmail.com
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- Și se va apăsa butonul ; 

- Se va deschide modulul Portal Angajați, procedura de înregistrare fiind finalizată. 

 

 


