Pasi de urmat pentru inregistrare cerere de inscriere
Accesati adresa web:
https://inscriere.creseclujnapoca.ro
1. Acces in aplicatie
Daca aveti deja un cont folositi numele de utilizator si parola aleasa pentru autentificare.

2. Creare cont nou
Daca nu aveti deja un cont alegeti optiunea:
Nu ai un cont? Înregistrează-te!
Veti fi redirectionat catre pagina de inregistrare utilizator nou.

Completati datele solicitate in formular si apasati butonul Inregistrare.
Veti primi un mesaj de confirmare si instructiunile de urmat pe adresa de email furnizata.
Verificati adresa de mail pentru a continua procedura de inscriere.
Urmariti linkul din mailul primit pentru confirmarea si activarea contului:

3. Date personale
Dupa activarea contului sunteti deja autentificat si puteti accesa aplicatia apasand butonul Pagina
principala.
La prima accesare a aplicatiei va trebui sa completati datele dumneavoastra personale:

Dupa completarea formularului veti fi redirectionat catre pagina principala.
4. Pagina principala
In aceasta fereastra aveti acces la modificarea datelor personale, lista copii si cererile de inscriere
depuse.

5. Copii
In aceata fereastra veti adauga copilul pentru care se doreste inscrierea incresa, precum si fratii si
surorile minori/minore ai acestuia.
In lista vor aparea toti copiii deja introdusi

Utilizati butonul Adauga copil pentru a adauga un copil in lista

Completati formularul cu datele copilului si apasati butonul salveaza pentru a adauga un copil.
Repetati pasul de cate ori e nevoie pentru a adauga toti copiii minori in lista de copii.
7. Cereri inscriere:

In aceasta fereastra veti adauga cererea pentru copilul ce se doreste a fi inscris in cresa. In lista vor
aparea cererile depuse.

Utilizati butonul Adauga cerere pentru a adauga o cerere noua
Completati datele din formular si apasati butonul salveaza pentru a adauga o cerere noua.
Atentie! Daca in momentul in care apasati butonul Salveaza la oricare din pasii de mai sus va
aparea un mesaj de eroare, formularul nu va fi salvat si va trebui sa reveniti asupra formularului
pentru a corecta campurile pentru care a fost generat mesajul de eroare.

