


iMediator 
 aproape de tine! 

 

PRIMA PAGINA A 
APLICATIEI    

 
 

 

- Apasand logo-ul aplicatiei se 
revine la prima pagina  

 

- Apasand cele trei liniute albe 
din partea de sus a ecranului, 
intrati in meniul aplicatiei  

 

 

GLISATI IN SUS SI VEDETI STIRILE 
DIN MEDIERE     



iMediator 
 aproape de tine! 

 

 

STIRILE DIN MEDIERE IN PARTEA DE 
JOS A PRIMEI PAGINI A APLICATIEI  

 

 

 

 

- un panou de stiri postate de 
mediatori  

- un panou de stiri preluate din 
pagina de facebook a Echipei 
U.C.M.R. 



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIUL APLICATIEI  

 

 

- Despre noi  

- Localizeaza un mediator  

- Click aici daca esti mediator 

- Ultimele stiri din mediere  

- Inregistreaza-te  

 

 

 

 

 

 
GLISATI IN SUS 

 

 



iMediator 
 aproape de tine! 

UTILIZATORII INREGISTRATI ISI POT 
CREA PAGINA DE PROFIL 
PERSONALIZATA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTI GASI MAI USOR INFORMATIILE 
UTILE, INTRODUCAND CUVINTE CHEIE  



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIU  

 

DESPRE NOI  



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIU  

 

LOCALIZEAZA UN MEDIATOR 

 

 

 

Se pot localiza mediatorii 
dintr-o anumita zona (Search) 
sau cel mai apropiat birou de 
mediator de locul unde te afli  

(Foloseste locatia mea) 

 

 
GLISATI IN SUS 

 



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIU  

 

LOCALIZEAZA UN MEDIATOR 

 

 

Sunt listate toate birourile de 
mediatori existente in baza de 
date a aplicatiei, in functie de 

geolocatia selectata  

 

 

Apasati pe denumirea biroului 
pentru a intra pe pagina 
personala a mediatorului  



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIU  

 

LOCALIZEAZA UN MEDIATOR 

Pagina de profil a biroului de 
mediator 

 

 

 

 

 

 

 



Legaturi rapide pentru apelarea pe telefon si  

trimiterea unui mail catre mediator  



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIU  

 

CLICK AICI DACA ESTI 
MEDIATOR!  

 

Prin completarea campurilor, 
mediatorul isi poate crea 

propriul profil al biroului de 
mediere in aplicatie si 
pozitionarea pe harta 

interactiva  

 

 



iMediator 
 aproape de tine! 

MENIU  
 

ULTIMELE STIRI DIN MEDIERE 

 

Ultimele noutati din mediere 
preluate si de pe pagina de 
facebook a echipei UCMR  



iMediator 
 aproape de tine! 

Inregistreaza-te ca utilizator  
introducand adresa de mail si 
parola   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vei avea propria pagina de profil  
si poti vedea profilele celorlalti  
utilizatori  



Profilul utilizatorului  
Ai posibilitatea de a posta propria poza de profil, poza de fundal,  sa trimiti mesaje publice sau 

private,  sa-ti faci prieteni noi, sa primesti notificari, sa postezi comentarii etc  
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 aproape de tine! 

 

 

 

Public chatroom  

 
       Comunica direct cu 

mediatorii cu profile 
inregistrate in aplicatie sau ce 

ceilalti utilizatori 

 



Public chatroom  
Poti sa trimiti poze sau alte fisiere prin intermediul chatului  



iMediator - aplicatie disponibila pe 
GooglePlayStore si AppStore  


