
 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid utilizare 

Carnet Online - SOLARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scurtă prezentare 
 

Aplicaţia „Carnet Online” a fost creată pentru a putea studenții să aibă acces mai ușor la situația 

lor școlară, financiară și pentru ași putea plăti obligațiile de plată fără a se deplasa până la caseria 

universității. 

Interfața aplicației a fost gândită pentru a fi ușor de utilizat, cu meniuri structurate pe categorii 

pentru a avea un ecran cât mai aerisit. De asemenea, este o aplicație “responsive” care permite 

utilizarea de pe telefon, tabletă sau laptop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autentificarea în aplicaţia “Carnet Online” 

 

La prima autentificare în Carnetul Online se va completa câmpul Utilizator cu CNP-ul / Seria 

de pașaport, în cazul studenților străini, iar câmpul Parolă se va complete cu data 

nașterii(dd-mm-yyyy).  

 

După prima autentificare în aplicație Carnet Online se va deschide o fereastră cu un mesaj 

referitor la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal. Pentru a avea acces la Carnetul 

Online trebuie accesat butonul de Confirmare, în caz contrar nu veți putea utiliza aplicația. 

 

 

 



 

 

În urma confirmării mesajului de informare se va deschide fereastra principală a aplicației. 

 

În partea de sus a paginii se regăsește bara aferentă meniului aplicației care permite: 

- Schimbarea temei aplicației; 

- Schimbarea limbii; 

- Vizualizarea notificărilor; 

- Vizualizarea datelor personale; 

- Schimbarea user-ului și a parolei; 

- Schimbarea contextului; 

- Accesarea situației școlare; 

- Accesarea situației financiare; 

- Vizualizarea plăților online  

- Vizualizarea istoricului școlar; 

- Vizualizarea situației de la examenul final; 

- Accesarea modului de evaluare didactică. 

 

 

 

 



 

Schimbarea temei aplicației 

 

Aplicație permite schimbarea temei acesteia în diferite culori. Așadar, la accesarea butonului „  ” se 

va deschide  lista de culori disponibilă. 

 

 

 

 

 

Schimbarea limbii de utilizare a aplicației 

 

Aplicația permite vizualizarea informațiilor atât în limba română, cât și în limba engleză sau 

franceză. Operația de schimbarea a limbii de utilizare a aplicației se realizează prin apelarea 

butonului „ ”. 

Accesarea profilului 

La accesarea butonului „  ” se va deschide un nou meniu ce permite: 

- Vizualizarea istoricului de notificări; 

 

- Accesarea informațiilor personale și realizarea următoarelor operații: 

➢ Schimbarea parolei (parola inițiala este data nașterii); 

 

➢ Adăugarea adresei de email; 



 

 

Pentru adăugarea unei adrese de email se apelează butonul „ ” situat în partea dreapta a 

tabelului Email. La realizarea acestei operații se va deschide un nou formular pe care trebuie să-l 

completați cu adresa de email. Pentru salvarea informațiilor introduse se apasă pe butonul 

„Confirm”. 

 

După adăugarea unei adrese de email, aplicația permite modificarea acesteia prin accesarea 

butonului „ ”, respectiv ștergerea acesteia prin apelarea butonului „ ”. Butoanele sunt 

active doar după selectarea unei adrese de email. 

➢ Adăugarea numărului de telefon 

 

Operația de adăugare a unui număr de telefon se realizează prin apelarea butonului „ ” situat 

în partea dreapta a tabelului Telefon. În urma realizării acestei acțiuni se va deschide un nou 

formular unde va trebui completat numărul de telefon. Pentru salvarea informațiilor introduse se 

apasă pe butonul „Confirm”. 

 

 



 

După adăugarea unui număr de telefon, aplicația permite modificarea acesteia prin accesarea 

butonului „ ”, respectiv ștergerea acesteia prin accesare butonului „ ”. Butoanele sunt 

active doar după selectarea unui număr de telefon din listă. 

➢ Încărcarea unei poze de profil 

 

 Operația de încărcare a unei poze de profil este disponibilă la accesarea butonului „ ” . În 

urma acestei operații se va putea încărca o poza din dispozitivul  de pe care este accesată 

aplicația. 

Tot la accesarea butonului de profil ( ) este posibilă și operația de ieșire din cont. În urma 

acestei operații se va redeschide pagina de autentificare. 

Vizualizare notificări 

Pentru vizualizarea notificărilor recente se accesează butonul „ ”.  

 

Schimbare context 

În situația în care un student este înscris la mai multe specializări/ facultăți, pentru a vizualiza 

informațiile de pe un context anume se apelează butonul „  ”. La realizarea acestei operații se 

va deschide lista cu contextele disponibile și se va selecta contextul corespunzător. 

 

La accesarea butonului Portal din bara de meniu se va deschide pagina de portal ce permite 

vizualizarea informațiilor legate de școlaritate și financiar. Informațiile ce se pot vizualiza în 



 

modulul Portal pot fi accesate din partea stângă a paginii sau prin accesarea cartonașului 

Informații care va afișa câte un cartonaș pentru fiecare informație. 

 

 

1. Tablou de bord 

În pagina ce se va deschide în urma accesării cartonașului Tablou de bord se pot vizualiza: 

o Informații personale:  

- Personal; 

- Identificare; 

- Cetățenie. 

o Adrese: 

- Naștere; 

- Rezidență. 

o Apartenență: 

- Religie; 

- Apartenență; 

- Militar; 

- Informații părinți. 

o Studii anterioare: 

- Liceu; 

- Universitate. 

o Informații școlaritate: 

- Tipul de studii; 

- Facultatea; 

- Domeniu de studii; 

- Program de studii; 

- Serie; 

- Grupă; 

- Număr matricol; 

- Medie de admitere. 

o Contact: 

- Telefon; 



 

- Email. 

 

2. Situație școlară 

La accesarea paginii Situație școlară se vor afișa cartonașe corespunzătoare fiecărui an de studiu. 

După selectarea anului se studiu se vor afișa cartonașe corespunzătoare pentru fiecare disciplină 

din anul selectat. În urma alegerii unei discipline se pot vizualiza informații precum: 

o Date generale disciplină: 

- General; 

- Coordonate; 

- Examinare. 

 

o Activități didactice: 

- Tipul activității didactice; 

- Cadrul didactic responsabil; 

- Număr de ore pe săptămână. 



 

 

 

o Situație finală: 

- Notă finală; 

- Număr credite; 

- Număr de puncte credite; 

- Participă la medie; 

- Diferență; 

- Refacere. 

 

o Examinări: 

- Data examinării; 

- Ora de start; 

- Sala; 

- Denumire sesiune de examinare. 



 

 

 

3. Situație financiară 

În pagina Situație financiară se pot vizualiza infomațiile precum: 

o Informații financiare 

- Tipul de taxă; 

- Tranșele taxei de studii; 

 

 

 

 



 

o Documente de plată 

 
o Reduceri și majorări 

 

4. Plăți online 

În cadrul acestei pagini se pot achita obligații de plată, precum taxa de studii, taxa de disciplina și 

alte taxe. Pentru realizarea acestor operații se selectează anul studiu și tipul taxei. 

 

După realizarea acestor pași se vor afișa taxele care sunt de plată. Pentru achitarea unei taxe se 

apelează pe butonul „Continua” din dreptul taxei pe care doriți să o achitați și apoi se accesează 

butonul „Plătește” 



 

 

La realizarea acestor operații veți fi redirecționat către procesatorul de plăți unde veți putea să 

completați datele cardului bancar. 

5. Lista plăților online 

La accesarea paginii Lista plăților online se vor afișa istoricul tuturor plăților efectuate. 

 

 

 

 

 



 

6. Istoric școlar 

În pagina Istoric școlar se vizualizează informații precum: 

o Date generale istoric 

 

o Istoric situație semestrială  

 

o Istorice aferente anului universitar 

 

7. Examen final  

În pagina Examen final se vor regăsi informațile despre examenul final ( licență sau disertație) 

precum: 

- Nota finală; 

- Stadiu; 

- Promoția 



 

 


