
Camerei Consultanților Fiscali

Scurtă introducere



Pentru o experiență plăcută și în 
același timp eficientă în cadrul 

bibliotecii virtuale de cursuri online a 
CCF (care în același timp este și 

Platforma de Forum) vă prezentăm în 
continuare o serie de informații 

importante.



❖Pentru a viziona cursurile bibliotecii CCF este necesar să aveți instalat și 
să utilizați browserul de internet Mozilla Firefox 

❖Din motive pur tehnice alte browsere nu sunt utilizabile pentru 
parcurgerea video a cursurilor.



▪ Odată accesat browserul Mozilla Firefox se alege din partea dreaptă a 
site-ului www.ccfiscali.ro categoria Biblioteca virtuala/Forum

http://www.ccfiscali.ro/


➢Fiecare membru al CCF are deja creat contul pe biblioteca virtuală a 
CCF

➢Numele de utilizator este compus din numele afișat în C.I., astfel: 
- nume.prenume1.prenume2... șamd. (cratimele din numele si 

prenumele persoanei au fost înlocuite cu semnul punct ".") 
- diacriticele trebuiesc înlocuite cu caractere standard

➢ATENȚIE! Numele de utilizator este format din numele 
existent în bază la momentul înscrierii consultantului fiscal 
în RCCF (în special în cazul schimbării numelui poate fi 
diferit de cel actual)



o În cazul în care primiți mesajul: ”Aţi specificat un nume de utilizator 
incorect...” 

o Verificați instrucțiunile de la Pasul 3 (nume.prenume)

➢În cazul în care primiți mesajul: Aţi specificat o parolă incorectă. Vă rugăm 
să vă verificaţi parola şi să încercaţi din nou.

➢Vă rugăm reîncercați autentificarea de maximum 2 ori pentru a nu vi se bloca 
accesul temporar.

➢Pentru încercările repetate de autentificare vi se va solicita în plus tastarea 
unui COD (afișat în partea dreaptă) pe lângă parolă 

➢Dacă continuaţi să aveţi probleme, vă rugăm să contactaţi 
Administratorul forumului

https://www.ccfiscali.ro/ccfforum/memberlist.php?mode=contactadmin




La sfârșitul vizionării fiecărui curs, se face click pe butonul AM FINALIZAT CURSUL, 

redat mai jos.

Accesarea lui confirmă finalizarea propriu-zisă a cursului și duce la includerea lui în fișa 

dvs. de pregătire profesională.



Verificarea 

cursurilor parcurse de dvs. se poate

efectua prin

accesarea butonului afișat în aceeași 
fereastră.



Vă dorim

VIZIONARE PLĂCUTĂ!



Sfârșitul 
prezentării!


