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Rezumat 

 
În cadrul proiectului de diplomă de licență mi-am propus implementarea unei aplicații 

web care ajută la facilitarea procesului de planificare a sesiunilor de Common Training din 

cadrul firmei Continental. 

Aplicația conține un algoritm drag and drop ce ajută la realizarea unei agende ce conține 

informații despre sesiunea de training pe care vrem sa o creăm. Agenda  conține data de început a 

sesiunii de Common Training, o scurtă descriere a sesiunii, training-urile așezate în ordinea 

dorită, ora de început a fiecărui training, durata acestuia, numele, documentele de training 

precum și locația în care se va desfășura fiecare training în parte. 

Aplicația conține o secțiune de autentificare care permite diferențierea accesului 

utilizatorilor în funcție de rolul fiecăruia. Sunt trei tipuri de utilizatori: administrator, vizitator și 

trainer. 

Administratorul poate creea agenda sesiunii de Common Training, poate vedea lista cu 

toate Common Training-urile și are acces la mai multe operații asupra acestora. 

Un Common Training poate fi modificat, șters, sau exportat într-un fișier excel pentru 

simplitatea vizualizării de către administrator. 

De asemenea administratorul poate asigna participanți pentru fiecare training în parte, și 

în același timp, trimite și mail-uri cu invitații la meeting fiecărui participant. Participantul va 

primi un email în care este invitat la training în Lotus Notes și va putea accepta sau respinge 

invitația. 

După terminarea unui training, participanii vor primi un email în care li se cere să 

completeze un formular de feedback iar rezultatul acestora se vor regăsi în lista Common 

Training-urilor vizibile de către administrator. 

Trainer-ul are acces la sesiunile de Common Training la care este asignat de către 

administrator. De asemenea acesta va putea vedea puntajele obținute în urma completării 

formularelor de feedback pentru training-ul pe care l-a predat. 

Vizitatorul are acces la sesiunile de Common Training la care a participat sau la care 

urmează să participe. Aceștia vor putea să completeze formularul de feedback și de pe această 

pagină în cazul în care nu l-a completat când a primit email. 
 


