GHID DE UTILIZARE A SISTEMULUI ONLINE
Pentru crearea contului și încărcarea unei propuneri de proiect în sistemul online sunt necesari următorii pași:
1.

Accesați www.instaredebine.ro utilizând web browser-ul Mozilla Firefox. Pentru a fi direcționat către sistemul
online, vă rugăm să dați click pe butonul „Sistem online” de pe homepage.

2.

În cazul în care nu aveți un cont creat în sistemul online, vă rugăm să vă creați unul. Fără acest cont nu puteți
completa cererea de finanțare. În cazul în care aveți deja un cont, acesta poate fi folosit pentru a aplica. În pagina
încărcată există butonul „Contul meu”. Un click pe acest buton vă trimite către formularul care trebuie completat
pentru crearea contului.

Vă rugăm să completați toate câmpurile cu date exacte. În cazul în care Codul Fiscal nu este corect, veți primi un
mesaj de eroare. Vă rugăm să aveți grijă să nu rămână spații goale înainte sau după cifrele codului.
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Atenție: Trebuie să puteți accesa adresa de email pe care o introduceți în câmpul „E-mail al organizației” pentru
că acolo veți primi link-ul de validare.
În imaginea de mai jos apare mesajul care vă anunță că trebuie să intrați în contul dumneavoastră de email și să dați
click pe link-ul de validare.

3.

Validarea contului. Pentru validare, vă rugăm să citiți cu atenție textul emailului și să dați click pe link-ul
corespunzător.

Dacă link-ul nu este activ (dacă nu puteți da click pe el), vă rugăm să copiați textul link-ului și să îl accesați dintr-un
browser.
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După ce dați click pe link veți fi direcționat automat în contul dumneavoastră.

Aici aveți acces la contul dumneavoastră și la toate funcțiile acestuia. Puteți modifica datele introduse inițial sau parola și
puteți vedea și edita Cererile de finanțare (sau Scrisorile de intenție, dacă este cazul), după ce acestea au fost
completate.
4. Completarea unei cereri de finanțare. Pentru a completa cererea de finanțare, puteți accesa butonul „Finanțări
curente” și veți fi direcționat către pagina unde puteți începe să completați Cererea de finanțare.
Atenție: Completarea Cererii de finanțare va fi posibilă doar începând cu data la care este anunțată lansarea
fiecărui apelului de proiecte (vezi calendarul estimativ al programului din Ghidul Solicitantului).

5.

Salvarea datelor introduse. După ce introduceți date în fiecare dintre câmpurile unei secțiuni, trebuie să apăsați
butonul „Salvează date”. În cazul în care secțiunea pe care o completați conține și câmpuri de tip fișier, este
necesar să încărcați fișierul solicitat pentru a putea salva datele introduse.
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După ce apăsați pentru prima oară butonul „Salvează date” din ultima secțiune, un email va fi trimis în mod automat
către căsuța de email a organizației (cea introdusă la crearea contului), care vă anunță că cererea a fost completată, vă
face cunoscut numărul de înregistrare și vă arată forma cererii cu toate datele completate.
Atenție: Având în vedere că în cadrul acestui apel pot fi transmise un număr limitat de aplicații, vă atragem
atenția că aplicația va intra în competiție doar după ce este completată integral și validată. Informațiile salvate
în cont și nevalidate nu vor fi luate în considerare. Vă rugăm să aveți în vedere că numărul maxim de aplicații
care poate fi transmis în cadrul acestui apel poate fi atins oricând!
6.

Editarea cererii de finanțare. Pentru a edita o cerere deja completată trebuie să intrați în contul organizației și să
accesați butonul „Cereri de finanțare”.
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După accesarea butonului veți fi direcționat către lista cu Cererile dumneavoastră de finanțare.

Aici aveți acces la Cererea de finanțare și puteți vedea cum arată, care sunt câmpurile completate deja, puteți modifica
informațiile introduse sau puteți șterge cererea introdusă. În cazul în care aduceți modificări Cererii de finanțare, de
fiecare dată când apăsați butonul „Salvează date”, se va trimite automat o înștiințare către căsuța de email a
organizației care conține și noua formă a documentului. Numărul de astfel de notificări este limitat pentru a evita
SPAM-ul. Așadar, vă rugăm să verificați forma finala a Cererii dumneavoastră de finanțare în contul organizației.
Atenție: Editarea Cererii de finanțare va fi posibilă doar înainte de validarea ei.
7.

Validarea Cererii de finanțare. Pentru a valida cererea de finanțare trebuie să bifați caseta de la finalul ultimei
secțiuni din formularul online. Odată validată, cererea de finanțare nu mai poate fi editată sau ștearsă din contul
organizației.

După ce ați bifat caseta și ați apăsat butonul „Salvează date”, pe ecranul dumneavoastră va fi afișat un mesaj care vă
înștiințează că cererea de finanțare a fost validată cu succes. În caz contrar, veți primi un mesaj care vă anunță că
cererea de finanțare nu a fost validată pentru ca numărul maxim a fost deja atins.
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După validare, puteți vizualiza cererea de finanțare din contul dumneavoastră, accesând butonul „Cereri de finanțare”.
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