
Trebuie să finalizați instruirea înainte de a intra în uzină. Instruirea este 
disponibilă online 24 de ore din 24, iar dvs. trebuie să o finalizați înainte 
de a ajunge aici.

Aveți întrebări? Aveți nevoie de ajutor?
Trimiteți un e-mail la adresa support@muniolms.com sau sunați la 
numărul +47 33 35 14 20.

Doriți să aflați mai multe despre modul în care protejăm și folosim 
datele dvs. cu caracter personal? Citiți despre confidențialitate aici sau 
trimiteți un e-mail la adresa privacy@munio.no.

Bine ați venit la 
Munio Access

RO Română
Romanian



Înainte să începeți 
instruirea

Important: fiecare cont de utilizator trebuie să fie asociat unui singur 
număr de telefon mobil și unei singure adrese de e-mail. Nu puteți 
folosi aceeași adresă de e-mail sau același număr de telefon pe care le 
folosește altă persoană.

Telefonul mobil. Aveți nevoie de el pentru a vă 
verifica propriul cont Munio.

Adresa de e-mail (personală sau de la serviciu). 
Astfel, puteți avea acces la cont și la certificate și 
puteți primi mementouri legate de curs. Dacă nu 
aveți o adresă de e-mail, puteți crea una aici.

PC, tabletă sau smartphone.

Asigurați-vă că aveți următoarele



Dați clic pe linkul 
https://munioaccess.com

Trebuie să vă 
conectați SAU să 
creați un cont



Conectare

1. Alegeți limba

2. Introduceți detaliile de 
conectare (adresa de 
e-mail sau numărul de 
mobil)

3. Dați clic pe NEXT (Următor)

4. Introduceți parola

5. Dați clic pe LOG IN 
(Conectare)



Creare cont

1. Introduceți numele, adresa 
de e-mail și creați o parolă 
sigură

2. Selectați țara unde este 
înregistrat angajatorul dvs

3. Alegeți angajatorul 
(Introduceți primele trei 
litere pentru a începe 
căutarea)

4. Confirmați contul



Ați creat un cont de utilizator 
cu care trebuie să vă 
conectați de fiecare dată 
când trebuie să reînnoiți un 
curs sau când trebuie să 
urmați unul nou.



Selectați

• Munio Access în meniul de 
sub numele dvs

• Uzina pe care doriți să  
o vizitați

• Zona corectă



Finalizați toate 
cursurile necesare

Trebuie să parcurgeți 
toate cursurile și cerințele 
enumerate înainte de a intra 
în uzină. 

Atenție! Pot exista mai multe 
cursuri sau cerințe.



Verificați-vă 
numărul de telefon

Prima dată când începeți un curs, vi se va cere să vă verificați numărul 
de telefon mobil. Veți primi un cod prin SMS. 

Important: fiecare cont de utilizator trebuie să fie asociat unui singur 
număr de telefon mobil și unei singure adrese de e-mail. Nu puteți folosi 
aceeași adresă de e-mail sau același număr de telefon pe care le 
folosește altă persoană. 

V-ați schimbat numărul de telefon? Sau este înregistrat un număr greșit 
în profilul dvs.? Conectați-vă și modificați numărul în profilul utilizatorului.



Cursuri finalizate  
și zone

După finalizarea unui curs, veți vedea o bifă pe imaginea aferentă cursului.

După ce ați fost acceptat pentru zona respectivă, veți vedea o bifă verde 
lângă numele zonei.



Numărul de limbi disponibile pentru alte cerințe, cum ar fi informațiile 
locale, poate varia de la o uzină la alta.

Munio Access este 
disponibilă în 
6 de limbi



Aveți întrebări? 
Aveți nevoie de 
ajutor? 

E-mail: support@muniolms.com
Telefon: + 47 33 35 14 20


