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1. Cum accesez platforma? 

Introduceți adresa web a platformei educaționale iTeach.ro: http://iteach.ro 

 

Se deschide pagina principală de unde vă puteți conecta la contul dvs.  

 

 

http://iteach.ro/
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2. Cum creez un cont nou? 

Pasul 1: 

În pagina http://iteach.ro clic pe link-ul Creează un cont pe iTeach 

 

 

Pasul 2: 

 Completați formularul cu datele dvs. și când ați finalizat clic pe butonul Trimiteti datele 

 

 

http://iteach.ro/
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ATENȚIE: 

1. Primul câmp din formular se referă la Prenume și al doilea la Nume. Pot fi utilizate diacritice 

în scrierea numelor, dar nu se recomandă 

 

 

2. Adresa de email este obligatorie. Verificați înainte de a da clic pe butonul Trimiteți datele 

dacă puteți accesa contul dvs de email.  

 

 

3. Telefonul personal nu este obligatoriu. Îl puteți introduce sau șterge mai târziu, din profilul 

vostru. De asemenea, veți putea stabili gradul de securitate la această informație. 

  

 

4. Județul, Localitatea și Unitatea școlară (Instituția) se aleg din listele derulante puse la 

dispoziție și trebuie selectate în această ordine.  

Listele se formează automat în funcție de selecțiile anterioare. De ex, când se alege județul 

Bacău, în lista Localitatea ... se afișează doar localitățile din județul Bacău. Abia după ce ați ales 

și localitatea se creează lista Instituție. 
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5. Dacă unitatea școlară la care funcționați și-a schimbat denumirea, veți alege ultima opțiune: 

Alta decât cele din listă.  

 

 

Va apărea un câmp nou: Introduceți, ce vă permite introducerea denumirii corecte a instituției. 

Se recomandă utilizarea majusculelor și fără diacritice. 

 

 

Pasul 3: 

După clic pe butonul Trimiteți datele, automat se va genera un mesaj de verificare către 

adresa de email pe care ați precizat-o în formular. Intrați pe căsuța voastră de email și căutați 

mesajul de la iTeach. Aveți specificat un link pe care trebuie să dați clic pentru a confirma că 

adresa de email este validă. 

Dați clic pe acel link. Dacă totul este OK veți fi direcționați spre o fereastră de 

confirmare de pe iteach.ro 

ATENȚIE: 

 1. Dacă nu găsiți mesajul în Inbox, căutați și în zona Spam (Junk).  

 2. Dacă mesajul nu este nici în căsuță (Inbox) și nici în Spam, este posibil să nu fi 

precizat adresa de email corectă sau să aveți deja cont utilizând o altă adresă de email. În acest 

caz contactați administratorul platformei (clic pe Contact) sau pe dna Fâciu 

(emafaciu@yahoo.com) 

mailto:emafaciu@yahoo.com
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 3. Dacă primiți mesajul de mai jos, atunci aveți deja cont sau ați făcut deja o cerere de 

înregistrare și trebuuie să așteptați în Pasul 4. Dacă aveți deja cont, cereți o  nouă parolă (vezi 

capitolul 4. Ce fac dacă am uitat parola?) 

 

 

Pasul 4: 

 Pasul 4 nu este imediat. După ce ați dat clic pe link-ul din mesaj în Pasul 3, 

administratorul platformei primește confirmarea solicitării și realizează verificarea dvs. Adică, 

verifică dacă sunteți cadru didactic la școala la care ați spus ca sunteți. 

 De ce? Pentru că iTeach este o platformă dedicată exclusiv cadrelor didactice. 

 În cazul cursurilor CCD Bacău se va verifica lista cursanților trimisă de noi și nu va mai 

suna la școală pentru confirmare. 

 Abia după ce are loc confirmarea vi se creează contul și veți primi un al doilea email în 

care vi se precizează parola cu care puteți accesa contul dvs. 

 Această etapă poate dura maxim 24 de ore în timpul săptămânii. 

ATENȚIE: 

 Dacă nu primiți al doilea mesaj de la iTeach cu parola, este posibil să aveți deja cont. 

Pentru a verifica, contactați administratorul platformei (clic pe Contact) sau pe dna Fâciu 

(emafaciu@yahoo.com) 

 

Pasul 5: 

 După ce ați primit parola în Pasul 4, intrați în pagina principală http://iteach.ro și 

accesați-vă contul (vezi capitolul 3. Cum îmi accesez contul pe iTeach.ro?). Odată întrați în cont 

vă veți putea schimba parola cu una pe care să o țineți minte mai ușor (vezi Capitolul 5. Cum 

schimb parola?) 

  

mailto:emafaciu@yahoo.com
http://iteach.ro/
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3. Cum îmi accesez contul pe iTeach.ro? 

 Intrați în pagina principală http://iteach.ro și în câmpurile specificate introduceți adresa 

de email completă și parola, apoi clic pe butonul Autentificare.  

  

 

 

ATENȚIE: 

1. Dacă accesați contul pentru prima dată veți folosi parola primită pe mail. Odată 

conectați veți putea să o schimbați cu una pe care să o țineți minte mai ușor (vezi Capitolul 5. 

Cum schimb parola?) 

2. Dacă utilizați un calculator public (în cancelarie sau în laboratorul de TIC) nu bifați 

căsuța Reține datele.  

3. Dacă primiți mesajul de mai jos: „Nu am putut să vă conectăm. Acest lucru poate fi 

din cauză că nu v-ați validat contul încă (a), detaliile pe care le-ați introdus sunt incorecte (b) 

sau ați făcut prea multe încercări incorecte de a vă conecta (c). Asigurați-vă că detaliile 

introduse sunt corecte și încercți din nou.”, atunci: 

 

http://iteach.ro/
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(a) tocmai ați trimis cererea pentru creare a contului și nu ați respectat Pasul 3 (vezi 

capitolul 2. Cum creez un cont nou? – Pasul 3). Soluție: intrați pe căsuța de email și căutați 

mesajul cu link-ul de confirmare. Dați clic pe acel link. 

(b) fie adresa de email, fie parola nu au fost introduse corect. Soluție: introduceți încă 

odată adresa de email și parola și verificați să fie corecte. Dacă mesajul se repetă cereți o parolă 

nouă (vezi capitolul 4. Ce fac dacă am uitat parola?). Nu repetați și a treia oară!!! 

(c) ați introdus de prea multe ori parola sau adresa greșită. „Prea multe ori” înseamnă 

maxim 3 încercări nereușite. În acest caz, se consideră tentativă de spargere a contului și accesul 

este blocat pentru 60 de minute. Soluție: faceți altceva în următoarea oră. După trecerea celor 60 

de minute cereți o altă parolă (vezi capitolul 4. Ce fac dacă am uitat parola?). 
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4. Ce fac dacă am uitat parola? 

Pasul 1:   

În fereastra principală http://iteach.ro clic pe link-ul Am pierdut parola.  

 

 

 Se va deschide o fereastră în care vi se cere adresa de email pentru a vi se trimite o parolă 

nouă. Introduceți adresa completă și clic pe butonul Solicită. 

 

 

ATENȚIE: 

 După clic pe butonul Solicită trebuie să primiți mesajul de mai jos: 

 

 

http://iteach.ro/
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Dacă însă primiți mesajul cu roșu, atunci, adresa de email introdusă nu a fost scrisă 

corect, deci verificați, sau nu este adresa utilizată atunci când v-ați creat contul. În al doilea caz, 

contactați administratorul platformei (clic pe Contact) sau pe dna Fâciu (emafaciu@yahoo.com). 

 

 

Pasul 2:   

Accesați căsuța de email și căutați mesajul de la iTeach.  

 

 

Deschideți mesajul și dați clic pe link-ul specificat. 

 

 

Veți fi redirecționați automat în iTeach.ro pentru mesajul de confirmare (verde dacă este 

cu succes, roșu dacă este o eroare și citiți mesajul cu atenție în acest caz). 

 

mailto:emafaciu@yahoo.com
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 Iar în casuța de mail veți găsi un mesaj cu noua parolă. 

 

 

Folosiți noua parolă pentru conectare. Odată conectați veți putea să o schimbați cu una pe 

care să o țineți minte mai ușor (vezi Capitolul 5. Cum schimb parola?) 
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5. Cum schimb parola dată de platformă cu una pe care să o pot ține minte? 

 Pentru a putea schimba parola trebuie să fiți conectați în contul vostru.  

 În pagina principală clic pe link-ul Setări 

 

 

 În fereastra apărută introduceți parola nouă de două ori în câmpurile Parolă nouă și 

Reintroduceți parolă nouă, apoi clic pe butonul Salvează. 

 

 

ATENȚIE: 

1. Modificarea cu succes a parolei este marcată de apariția unei ferestre verzi ce vă 

anunță aceasta. Fereastra nu este permanentă și dacă aveți un calculator cu viteză mare este 

posibil să nu o sesizați.  
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 După dispariția ferestrei verzi cele două câmpuri pentru modificarea parolei redevin 

goale. Nu trebuie să reintroduceți noua parolă. Puteți părăsi fereastra Setări. 

 2. Dacă în locul ferestrei verzi vă apare una roșie, înseamnă că între cele două introduceri 

a noii parole există diferențe. Reintroduceți noua parolă în cele două câmpuri, cu mai multă 

atenție de data aceasta.  

 

 Fereastra roșie rămâne pe ecran până când realizați o acțiune: clic în câmpul pentru 

reintroducerea parolei sau ieșiți din Setări 
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6. Cum accesez cursul care mă interesează? 

 După ce v-ați conectat la contul voustru, din meniu alegeți secțiunea Cursuri. 

 

 

 Din lista afișată alegeți cursul care vă interesează. 

 

 

ATENȚIE: 

 1. Cursurile cu mențiunea  sunt gestionate de alte instituții și necesită 

introducerea unei chei de înscriere. În cazul programelor CCD Bacău cheia este furnizată în 

cadrul sesiunilor față în față. Pentru alte programe în regim Privat, contactați organizatorul. 

 2. Cursurile cu mențiunea  sunt deschise pentru înscriere oricând, sunt 

proiectate pentru a fi parcurse în ritumul propriu, nu există o perioadă stabilită pentru finalizare 

sau termene limită și nu sunt moderate. Comunicarea cu ceilalți cursanți înscriși la curs se 

realizează prin forumurile de discuții. Pentru rezolvarea unor probleme tehnice utilizați Forumul 

pentru probleme tehnice deschis de administratorul platformei în cadrul fiecărui curs, special în 

acest scop. 
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7. Cum contactez administratorul dacă am o problemă?  

 La finalul fiecărei pagini / ecran există link-ul Contact (chiar dacă nu v-ați conectat în 

contul vostru) 

 

 

 În pagina ce se deschide completați formularul și clic pe butonul Trimite mesajul. 
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