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LDPS 

Interfața pentru informații 
despre dialogul social și 
input/output documente 
pentru procesul de 
consultare legislativă 

Colectarea și editarea 
în variantă digitalizată 
a inițiativelor legislative 
aflate în proces de 
consultare legislativă 

- Publicare informații 
despre Dialogul Social 

-Descărcare documente 
asociate și tabel comparativ
  
- Încărcare documente 
de poziție 
 

- Sistem de monitorizare 
surse externe
 
- Editare metadate inițiative
 
- Editare și publicare tabel 
comparativ 
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PORTAL DE DIALOG SOCIAL 1.

A. Structură platformă 

Pentru crearea Portalului de Dialog social a fost utilizat Wordpress multi-site 
cu sistem de sub-direcționare pentru fiecare sub-site. 

Pe Portal de Dialog Social va exista conținut publicat cu vizibilitate pentru toți vizitatorii 
publici ai portalului și conținut dedicat pentru membrii partenerilor sociali care se vor 
putea autentifica în portal pe bază de nume utilizator și parolă.
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1. Noutăți - aici vor fi publicate știrile din rețeaua de dialog social; acestea vor fi 
publicate de către fiecare manager de conținut al sub-site-urilor și vor fi agregate 
automat în site-ul principal. Știrile vor fi preluate exact în ordinea publicării în fiecare 
sub-site. 
2. Inițiative legislative – în această pagină vor fi afișate toate inițiativele legislative 
aflate în proces de consultare legislativă. 
3. Parteneri sociali - în această pagină vor fi afișați toți partenerii sociali înrolați în 
portalul de dialog social. 
4. Dialog social – conține informații generale despre dialogul social. 
5. Despre portal – aici se vor regăsi: ghidul de utilizare a platformei, tutoriale video, 
întrebări frecvente și link-uri utile. 
6. Ultimele 4 articole publicate în portal 
7. Ultimele 10 inițiative legislative publicate 
8. Footer 
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B. Solicitare creare cont partener social 
și activare pagină proprie

Pentru solicitarea creării unui cont de partener social se va accesa butonul Înregistrare 
partener social din pagina Parteneri Sociali. 

La accesarea butonului se va deschide pagina de Înregistrare Partener Social, 
unde vizitatorul va găsi informații despre beneficiile utilizării platformei ca mediu virtual 
pentru dialogul social și un formular pentru solicitarea înregistrării ca partener social 
în cadrul Portalului de Dialog Social. 
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B. Solicitare creare cont partener social 
și activare pagină proprie

C. Solicitare creare cont de utilizator

1. Informații – Cine poate solicita sub-site; beneficiile oferite pentru partenerii sociali.  
2. Denumirea partenerului social - denumirea completă a organizației (sindicat, 
patronat, ONG). Obligatoriu pentru completare. 
3. Numele și prenumele administratorului – persoana care va gestiona conținutul 
paginii proprii în portal. Obligatoriu pentru completare. 
4. Adresa de e-mail a administratorului – adresa profesională de e-mail. Serviciile de 
e-mail gratuite (de tip gmail, yahoo etc) nu sunt valide. Obligatoriu pentru completare. 
5. Funcția deținută în cadrul structurii. Opțional pentru completare. 
6. Mesaj – ex. Partenerul social pe care îl reprezint dorește să se înscrie și să dețină o 
pagină în rețeaua Portalului de Dialog Social. Opțional pentru completare. 
7. Sunt de acord cu termenii și condițiile de înregistrare - Obligatoriu pentru 
completare. 
8. Solicită înregistrarea – la accesarea acestui buton, cererea de înregistrare va fi 
trimisă către administratorul Portalului de Dialog Social. Solicitantul va primi un 
e-mail de informare privind trimiterea cererii de înregistrare.

Pentru solicitarea creării unui cont de utilizator, membru al unui partener social, 
se va completa formularul Creează cont. Spre deosebire de înregistrarea unui partener 
social, contul de utilizator se poate crea indiferent dacă solicitantul este reprezentant 
al partenerului de dialog social (sindicat, patronat, ONG), sau reprezentant al unei 
organizații membre a partenerului social (asociație, companie etc.).

Aprobare contului dumneavoastră se va face de către echipa partenerului social cu care 
colaborați, sau al cărui membru este organizația pe care o reprezentați. Înregistrarea 
este gratuită, în scopul unui dialog social modern.

macheta actelor 
normative de interes 

sau aflate în consultare 
publică, prin intermediul 

tabelelor comparative 
conținând forma în vigoare 

versus forma propusă 
de inițiator

notificări la apariția 
oricărei noi inițiative, 
în funcție de aria și 

de nivelul de interes 
selectate

vizualizarea și 
descărcarea 

documentelor asociate 
unei inițiative legislative, 
atât în formatul publicat 

de inițiator cât și 
în format editabil.
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Odată înregistrat, veți dobândi acces la următoarele:



Accesarea formularul Creează cont se poate face astfel: 
 
Se accesează butonul de Autentificare aflat în partea dreaptă din header-ul meniului 
principal și se va deschide pagina unde se vor solicita adresa de e-mail și parola pentru 
autentificare, iar în partea de jos a formularului se va regăsi link către pagina de creare 
cont. 

La activarea contului de utilizator, vor trebui setate nivelurile de interes asociate fiecărei 
arii de reglementare în care sunt repartizate inițiativele legislative: ridicat, mediu sau 
scăzut. În funcție de nivel, Portalul trimite automat pe adresa de mail asociată profilului 
notificări la publicarea unui nou act normativ – respectiv instant, zilnic sau săptămânal. 
Pentru a evita repetarea notificărilor pentru publicarea aceleiași inițiative, recomandăm 
ca unui domeniu de interes privind ariile de reglementare să îi fie atribuit un singur nivel 
de interes, nu mai multe.

Ulterior, setările pot fi oricând modificate apăsând butonul Profil din dreapta paginii 
principale, care va accesa pagina Setările profilului. Odată modificate, ele trebuie 
salvate apăsând butonul Salvează modificările din josul paginii.
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Ulterior, setările pot fi oricând modificate apăsând butonul Profil din dreapta paginii 
principale, care va accesa pagina Setările profilului. Odată modificate, ele trebuie 
salvate apăsând butonul Salvează modificările din josul paginii.

Structura formularului: 
 
1. Informații: condițiile de aprobare; beneficiile pentru utilizatorii autentificați. 
2. Nume și prenume: Obligatoriu pentru completare. 
3. Adresa de e-mail: adresa de e-mail profesională. Serviciile de e-mail gratuite 
(de tip gmail, yahoo etc.) nu sunt valide. Obligatoriu pentru completare. 
4. Funcția: Opțional pentru completare. 
5. Organizație: organizația pentru care lucrați. Opțional pentru completare. 
6. Organizația de rang superior la care este afiliată organizația/compania dvs.: 
se va selecta din drop down list partenerul social în cadrul căruia se dorește crearea 
contului de utilizator. Obligatoriu pentru completare. 
7. Sunt de acord cu termenii și condițiile de înregistrare – Obligatoriu pentru 
completare. 
8. Solicită crearea unui cont – la accesarea acestui buton, cererea pentru solicitarea 
de creare cont utilizator va fi trimisă către administratorul site-ului partenerului social, 
iar solicitantul va primi un e-mail de informare privind trimiterea cererii de creare a 
contului. 
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Pentru accesarea unei Inițiative legislative, utilizatorul autentificat va da click pe link-ul 
publicat în coloana Titlu și se va deschide pagina cu detaliile inițiativei, unde vor fi 
disponibile următoarele: 

Lista de inițiative legislative va putea fi accesată din meniul portalului de dialog social. 
Aici se va regăsi lista inițiativelor publicate, care vor putea fi accesate de către membrii 
partenerilor sociali. 

D. Inițiative legislative 
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1. Metadatele inițiativei (ex: inițiator, domeniu de reglementare etc) 
2. Tabelul comparativ cu posibilitatea de descărcare a acestuia 
3. Documentele asociate inițiativei și posibilitatea de descărcare a acestora. 
4. Încărcarea de documente de poziție și documente de opinie încărcate de membrii 
aceluiași partener social (*Notă: un utilizator va putea vizualiza doar documentele 
încărcate de către el și ceilalți membri al aceluiași partener social din care acesta 
face parte. Nu vor putea fi vizualizate documentele încărcate din cadrul unui alt 
partener social.). 
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D. Inițiative legislative 
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WORDPRESS 2.

A. Utilizatori 

Rolurile sunt definite programatic iar utilizatorii vor fi alocați pentru tipurile de permisiuni 
aferente rolului. 
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Administrator sub-site: 

• Administrează sub-site-ul web dedicat partenerului de dialog pe care îl reprezintă 
(modificări, editare pagini, adăugare și aprobare conturi de subscriber, editor, adăugare 
știri)
• Are acces la conținutul documentelor asociate unei inițiative legislative (tabel 
comparativ, propriile documente de poziție, documente OCR-izate, document original 
al inițiativei legislative) 
• Poate încărca tabelul comparativ cu comentariile proprii către consultare cu toți 
partenerii din rețeaua Portalului 
• Poate vizualiza documentele încărcate de utilizatorii autentificați ai subsite-ului 
• Poate publica documente de opinie 

Abonat/subscriber: 

• Pot accesa conținutul documentelor asociate unei inițiative legislative (documentele 
originale al inițiativei legislative, document/documente OCR-izate, tabel comparativ, 
document de opinie încărcat de managerul sub-site-ului sub care sunt autentificați), 
cu drept de descărcare și încărcare documente, dar fără drept de editare. 

Editor: 

• Rolul de editor este un tip standard de utilizator din design-ul implicit al site-urilor 
Wordpress, care poate edita conținutul sub-paginii, dar nu poate aproba solicitările de 
creare cont. ATENȚIE: pentru modul în care a fost concepută funcționarea Portalului, 
funcția de editor nu are un rol util. Recomandăm utilizarea exclusivă a profilurilor 
de tip abonat/subscriber (a se vedea mai jos) pentru toți utilizatorii din echipa 
partenerului de dialog, în afară de Administrator.

Pe lângă utilizatorii autentificați, Portalul va putea fi accesat și de către vizitatori publici, 
care vor putea accesa doar informațiile publice de pe Portal și din sub-pagini, fără a putea 
edita nimic din conținutul Portalului sau al paginilor și fără a putea încărca sau decărca 
documente.
 
 
Pentru solicitarea de creare a unui cont de utilizator se vor urma pașii descriși 
la punctul Solicitare creare cont utilizator. Solicitarea va fi aprobată de 
administratorul sub-site-ului către care s-a făcut înscrierea, acesta va aloca 
tipul de rol pentru utilizator și ulterior se va trimite un e-mail de notificare cu 
link pentru accesarea contului și setarea parolei. 
 



10

B. Adăugare și editare articole 

Pentru adăugarea de articole noi se va accesa modulul Articole din meniului panoului 
de control și se va accesa butonul Adaugă articol. 

La accesarea acestui buton se va deschide pagina de editare, unde se va putea:

1. Selecta dacă articolul va fi public (vizibil pentru toți utilizatorii și vizitatorii publici 
ai portalului), sau privat (vizibil doar pentru membrii autentificați ai partenerului social 
din cadrul căruia se va publica articolul) 
2. Adăuga documente de opinie 
3. Face asocierea cu o inițiativă legislativă publicată în portal. Prin selectarea uneia 
dintre inițiativele disponibile în listă se va crea o legătură spre inițiativa legislativă despre 
care se vorbește în articol. 

1
2

3
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C. Adăugare și editare pagini noi 

Pentru adăugarea de pagini noi se va deschide modulul Pagini din meniului panoului de 
control și se va accesa butonul Adaugă pagină.

La accesarea acestui buton se va deschide pagina de editare, unde se va putea insera 
conținutul dorit. Pagina poate fi editată cu Elementor prin selectarea butonul Editează 
cu Elementor aflat în meniul de sus din partea stângă a ecranului. 

Pentru cazul în care nu se dorește ca pagina nou creată să fie vizibilă în site, se va selecta 
din back-end, din modulul Pagini, pagina respectivă, după care se va selecta butonul 
Editează rapid, iar după ce se va deschide acest modul din secțiunea stare se va selecta 
opțiunea Ciornă. 



12

Setările generale pentru modulul Elementor sunt configurate din panoul de control al 
portalului de dialog social. 

ELEMENTOR3.



12 13

Pentru editarea cu Elementor se va accesa acest modul din meniul disponibil în bara 
de sus a paginii. 

Se va deschide pagina de editare în care vom avea disponibil meniul Elementor. 
Prin click pe icon-urile disponibile în meniu se va deschide un text cu explicații 
pentru utilitatea acestora. 
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În meniul aflat în bara de jos a paginii avem următoarele funcționalități: 

1. Setări pagină 
2. Navigator 
3. Istoric – permite revenirea la una dintre reviziile anterioare, pentru cazurile în care din 
anumite motive se vor face modificări nedorite. 
4. Previzualizare – va deschide o nouă pagină în care vor fi vizibile modificările de editare 
făcute. 
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