
INSTRUCŢIUNE  

PRIVIND CREAREA /RESTABILIREA CONTULUI ȘI ÎNREGISTRAREA LA CURS ÎN 

SISTEMUL E-LEARNING MOODLE ASEM 

pentru anul de studii 2020-2021 

 

Creare cont 

1. Accesați site-ul vle.ase.md. În partea de sus a ferestrei, în meniu, alegeți opțiunea Servicii 

in meniul acestuia alegeți opțiunea Moodle ASEM. 

 

2. În pagina deschisă acționați butonul Crează cont (Puteți schimba limba de afișare aici) 

 

  



3. În pagina afișată completați formularul: 

 

După ce au fost completate toate câmpurile acționați butonul Crează noul meu cont 

 

  



4. Dacă toate câmpurile au fost corect completate va apărea următorul mesaj: 

5. Pe e-mailul indicat în formular, veți primi un mesaj cu un link pe care va trebui să îl 

accesați: 

  



6. În pagina care se deschide ca rezultat al accesării link-ului primit prin e-mail, acționați 

butonul Continuă: 

 

7. În rezultat este deschisă pagina principală a platformei MOODLE ASEM: 

 

  



Restabilirea contului 

1. Accesați site-ul vle.ase.md. În partea de sus a ferestrei, în meniu, alegeți opțiunea 

Servicii in meniul acestuia alegeți opțiunea Moodle ASEM. 

 

2. În pagina deschisă accesați linkul Ați uitat numele de utilizator sau parola?  

 
3. În pagina următoare completați unul din cele două câmpuri: 

  

SAU 



Înregistrare la un curs 

1. Logați-vă pe platforma MOODLE 

2. Pe pagina principală, în partea de jos (faceți scrooldown) pot fi găsite categoriile de 

cursuri: 

3. Sub lista cursurilor poate fi găsit câmpul de căutare a cursurilor: 

 

De exemplu: 

Pentru a vă înregistra la cursul Matematica economică (Chicu.O). 

1. În câmpul Search courses înscrieți cuvântul cheie: matematica și apăsați tasta Enter 

sau acționați butonul Search 

 

  



2. În lista ce apare căutați cursul necesar și accesați-l: 

 

 

  



4. În următoarea fereastră, în caseta Enrolment key, introduceți cheia de acces pe care ați 

primit-o de la profesor (în cazul exemplului dat – de la Chicu Olga). 

 

După introducerea cheii de acces, acționați butonul Enrol me. 

În rezultat sunteți înscris la cursul Matematică economică (Chicu.O) și aveți acces la toate 

materialele distribuite de profesor. 

!!! Doar profesorul poate să vă ofere cheia de acces la curs. Nu cereți cheia de acces de la 

administratori. 

În meniul din partea stângă a ferestrei, aveți acces rapid către cursurile la care sunteți 

înregistrați:  

 

  



 

Este necesar de menţionat că: 

 

• Setările în cadrul cursului sunt gestionate de către profesorul care răspunde de curs, administratorii 

nu intervin în cadrul cursului. 

• Doar profesorul poate să vă ofere cheia de acces la curs. Nu cereți cheia de acces de la 

administratori. 

• Această instrucțiune va fi revăzută la necesitate. Instrucțiunea curentă este publicată pe pagina 

principală MOODLE ASEM (la care aveți acces după logare). 

 

 

Elaborat de către: 

 

Constantin Sclifos, 

email: antiplagiat@ase.md  

 

Olga Chicu  

email: chicu.olga@ase.md   
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