ÎNTREBĂRI FRECVENTE
PLATFORMA SRAIC
GHIDUL
PARTICIPANTULUI

CE ESTE SRAIC.EU?

SRAIC.EU este o platformă de e-learning destinată profesioniștilor în sănătate ce
activează în domeniul alergologiei și imunologiei clinice, precum și celor din
domenii conexe care sunt interesați de această specialitate, iar pentru a avea
acces la aceste informații educaționale este necesară crearea unui cont în
platformă.

CUM ÎMI CREEZ CONT?
Pentru a vă putea crea rapid un cont pe platformă trebuie să accesați butonul LOGIN din
cadrul meniului și sub formularul de autentificare veți regăsi butonul de ÎNREGISTRARE.
Pasul 1: Click pe butonul de ÎNREGISTRARE
Pasul 2: Completați câmpurile formularului
ATENȚIE! La câmpul de parolă este necesar să vă
creați o parolă proprie pe care o veți utiliza ulterior în
a vă loga în cont.
Pasul 3: Bifați dacă sunteți de acord cu Politica GDPR
Pasul 4: Click pe ÎNREGISTRARE
Veți primi imediat un e-mail care vă va confirma contul de îndată de datele transmise sunt verificate de
organizatori.
O dată înregistrat/ă în platformă, nu mai este necesar să reintroduceți datele pentru evenimentele
viitoare, doar vă înregistrați printr-un click. Desigur fiind logat/ă cu adresa de e-mail și parola utilizate când
a fost contul creat inițial.

CUM TE AUTENTIFICI ÎN CONTUL TĂU?
Accesați butonul LOGIN din cadrul meniului și completați formularul de autentificare cu
adresa de e-mail și parola pe care le-ați folosit la înregistrare apoi apăsați la final pe Login.

MI-AM UITAT PAROLA, CE POT SĂ FAC?
În cazul în care nu vă mai amintiți parola setată în momentul înscrierii, tot ce
trebuie să faceți este să accesați butonul LOGIN și să dați click pe Am uitat parola.
Apoi urmați pașii generali de resetare a parolei.

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU CA MEMBRU SRAIC, CUM PROCEDEZ?
Pentru a vă putea înscrie ca membru trebuie să fiți autentificat în contul dumneavoastră și
să accesați din Lobby-ul 3D secțiunea NONMEMBRI SRAIC unde veți găsi mai multe informații
privind cotizația de membru și formularul de înscriere.

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU CA MEMBRU SRAIC, CUM PROCEDEZ?
Pentru a vă putea înscrie este necesar să parcurgeți procesul
de plată a cotizației de membru de mai jos. Ulterior, va apărea
formularul de înscriere ca membru.
INSTRUCȚIUNI
• Click pe butonul Alege o opțiune din meniu
• Selectați tipul de taxă, ținând cont de categoria din care
faceți parte Medici specialiști și primari sau Medici
rezidenți/pensionari
• Click pe ÎNSCRIE-TE
• Apăsați butonul CONTINUĂ CU FINALIZAREA ÎNSCRIERII
• Adăugați datele de facturare (dacă este cazul) și nu uitați
să urcați formularul de adeziune completat și scanat (Fără
acest formular nu puteți finaliza înscrierea ca membru!)
• Click pe butonul FINALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU CA MEMBRU SRAIC, CUM PROCEDEZ?

Formularul de adeziune îl găsiți la sfârșitul
chestionarului de finalizare a înscrierii!

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU LA UN EVENIMENT, CUM PROCEDEZ?

Pentru a vă putea înscrie la eveniment trebuie
să fiți autentificat în contul dumneavoastră și
să accesați din Lobby-ul 3D secțiunea
Congrese și Conferințe.

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU LA UN EVENIMENT, CUM PROCEDEZ?
Pentru a vă putea înscrie este necesar să achitați taxa de participare în contul
Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică.
Plata se face în lei în contul IBAN – RO69 BTRL RONC RT04 2251 4701
Titular cont: Asociația Societatea Română de Alergologie și Imunologie
Clinică, CUI 16505557
Vă rugăm să specificați la detaliile plății: CV taxă eveniment SRAIC 2022_
Nume și Prenume

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU LA UN EVENIMENT, CUM PROCEDEZ?
După achitarea taxei de participare vă rugăm să vă
înregistrați online, completând formularul de înscriere de pe
site aferent evenimentului și atașați dovada plății.
INSTRUCȚIUNI ÎNSCRIERE EVENIMENT PE SITE
•
Click pe butonul CONGRESE ȘI CONFERINȚE din meniul
site-ului și selectați evenimentul SRAIC la care doriți să
participați
•
Apăsați pe Alege o opțiune
•
Selectați tipul de taxă, ținând cont de categoria din care
faceți parte Medici specialiști și primari sau Medici
rezidenți/pensionari
•
Click pe ÎNSCRIE-TE
•
Apăsați butonul CONTINUĂ CU FINALIZAREA ÎNSCRIERII
•
Adăugați datele de facturare (dacă este cazul)
•
Click pe butonul FINALIZEAZĂ ÎNSCRIEREA

SECȚIUNEA “PENTRU MEDICI”
Modul dedicat profesioniștilor în domeniul sănătății.
Vă rugăm să vă autentificați cu emailul și parola folosite la înscrierea în platformă pentru a
accesa această secțiune!
Site-ul https://sraic.eu este o platformă educațională care vă oferă gratuit acces nelimitat la cursuri
creditate EMC, webinarii, ghiduri actualizate și diverse materiale informative, utile în practica
dumneavoastră medicală.

SUNTEM ONLINE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

Pentru orice nelămurire de tip tehnic sau organizatoric
vă stăm la dispoziţie, fiind la un singur click distanţă.
În partea din stânga jos, regăsiţi chatul dedicat participanţilor,
unde veţi primi, în cel mai scurt timp, răspunsuri la întrebările
dumneavoastră.

