Aplicație rezervări şi plată online pentru Terenul secundar
al Stadionului Municipal Sibiu
Manual utilizare
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1 Creare cont nou
Pentru rezervarea și plata online este necesar ca utilizatorul să dețină un cont activ pe portalul Primăriei
Sibiu.
Pentru a solicita un cont nou pe portal, se accesează portalul primăriei la adresa
https://extranet.sibiu.ro/ , după care, din secțiunea “Doresc cont”, se alege una dintre cele 2 opțiuni:
„Persoană fizică”, respectiv „Persoană juridică”.

Se completează formularul cu informații specifice, după care se lansează solicitarea de cont prin
apasarea butonului “Trimite cererea”.
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2 Autentificare
Autentificarea în cadrul aplicației de rezervare online a terenurilor sintetice se realizează folosind
credențialele de acces din cadrul portalului Extranet al Primariei Municipiului Sibiu (pentru a solicita un
cont de utilizator în cadrul portalului, urmați pașii de la punctul 1. Creare cont nou pe portalul Primariei
Sibiu).
Din meniul principal se apasă butonul “Autentificare”, după care se completează formularul cu
credențialele de acces (utilizator și parolă).

După autentificare, utilizatorul este direcționat automat către calendarul de rezervare online.
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3 Rezervare online
Pentru efectuarea unei rezervări online se parcurg următorii pași:




Autentificare în sistem, folosind credențialele de pe portalul extranet al primăriei Sibiu
Alegerea datei dorite în funcție de disponibilitatea din calendar
Plată online pentru confirmarea rezervării

Din meniul principal se alege opțiunea “Autentificare”, după care se completează credențialele de acces
de pe portalul Primariei Sibiu (CNP, respectiv parolă).
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Se consultă disponibilitatea orelor pentru fiecare dintre cele 5 terenuri în calendarul de rezervări. Se
utilizează meniul de navigare între săptămâni, respectiv meniul de selecție a terenurilor.

Pagina 6 din 17

Pentru efectuarea unei rezervări, din calendar se alege data, ora și terenul dorit (în funcție de
disponibilitate), după care se apasă butonul “Continuă la pasul 2”.
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Se consultă detaliile rezervării și se confirmă rezervarea, prin apăsarea butonului “Rezervă data și ora”.

După efectuarea rezervării, utilizatorul este redirectat automat către lista proprie de rezervări. Pentru a
efectua o nouă rezervare, se apasă butonul “Rezervare online” sau, din meniul principal, butonul
“Acasă”.

Pentru a confirma rezervarea este necesară plata online a acesteia, în termen de 2 ore, în caz contrar
rezervarea este anulată, iar data/ora respectivă devine disponibilă pentru rezervare în cadrul
calendarului.
Pentru a efectua plata online și a confirma astfel rezervarea se apasă butonul “Plătește”.
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Utilizatorul este redirecționat către portalul primăriei Sibiu, unde se va realiza plata online. Pentru
autentificarea în sistem se completează credențialele de acces (CNP/CUI și parolă).

Se accesează secțiunea de sume datorate prin apăsarea butonului “Sume datorate”.
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Se consultă lista de sume datorate, după care, pentru a efectua plata online, se apasă butonul “Plată
electronică”.

Se alege suma dorită pentru plată, după care se apasă butonul “Continuare”.
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Se consultă suma ce urmează să fie plătită online, după care se apasă butonul “Doresc să plătesc”.

Se completează informațiile specifice în vederea aprobării plății online.

În urma efectuării plății online, rezervarea se confirmă și astfel va fi marcată corespunzător pe calendar,
iar data respectivă nu va mai fi disponibilă pentru rezervare pentru alt utilizator.
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4 Consultare listă proprie de rezervari
Pentru consultarea listei de rezervări, se apasă butonul “Contul meu” din meniul principal, după care se
alege opțiunea “Rezervările mele”.

Din pagina respectivă, utilizatorul are posibilitatea de a consulta lista proprie de rezervări, de a anula o
rezervare, respectiv de a efectua plata online pentru o rezervare.
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5 Anulare rezervare
Pentru consultarea unei rezervări, din meniul principal se apasă butonul “Contul meu”, după care se
alege opțiunea “Rezervările mele”.

Se identifică rezervarea dorită, după care se apasă butonul “Anulează”.

Se confirmă anularea rezervării prin apăsarea butonului “Ok”.
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6 Plată lunară pentru rezervările pe bază de convenţie
Pentru a efectua plata lunară pentru rezervările pe bază de convenție (rezervare de tip abonament), din
meniul principal se apasă butonul “Contul meu”, după care se alege opțiunea “Plată lunară convenţie”.

Se alege luna dorită pentru efectuarea plătii online prin portalul primăriei, după care se apasă butonul
“Plătesc prin portal”. Pentru navigarea între luni se utilizează meniul

respectiv

.

Utilizatorul este redirecționat către portalul primăriei Sibiu, unde se va realiza plata online. Pentru
autentificarea în sistem, se completează credențialele de acces (CNP/CUI și parolă).
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Se accesează secțiunea de sume datorate, prin apăsarea butonului “Sume datorate”.

Se consultă lista de sume datorate, după care, pentru a efectua plata online, se apasă butonul “Plată
electronică”.
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Se alege suma dorită pentru plată, după care se apasă butonul “Continuare”.

Se consultă suma ce urmează să fie plătită online, după care se apasă butonul “Doresc să platesc”.
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Se completează informațiile specifice în vederea aprobării plății online.

În urma efectuării plății online, rezervarea se confirmă și astfel va fi marcată corespunzător pe calendar,
iar data respectivă nu va mai fi disponibilă pentru rezervare pentru un alt utilizator.
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