
Rotary  

District 2241 

Explorând noi funcţionalităţi şi abordări. Noul website trebuie 

să devină o unealtă activă de comunicare şi administrare.  

www.rotary2241.org 



* Ghid Login 

rotary2241.org 

 

 

1. Login / activare cont 

 

2. Actualizarea datelor personale 

 

3. Actualizare date club   (Preşedinţi, secretari, CICO) 

 



* Ghid Login 

rotary2241.org 1. Login / activare cont 

Accesaţi www.rotary2241.org 

 

Click pe butonul de Login 

http://www.rotary2241.org/


* Ghid Login 

rotary2241.org 1. Login / activare cont 

Se va deschide panoul de login / login iniţial / recuperare parolă.  

 

Pentru activarea contului va trebui să introduceţi email-ul care figurează în baza de date a fostului 

website rotary2241.org.  

 

Click pe                

 

În cazul în care aveţi deja contul activat, procedura de login se rezuma la completarea datelor – email 

şi parola în câmpurile din centru, apoi click pe  

 



* Ghid Login 

rotary2241.org 1. Login / activare cont 

In cel mai scurt timp primiţi un email de activare. Click pe “ – Activare cont – “ şi ajungeţi pe website 

unde va trebui să folosiţi email-ul dvs. şi parola iniţială de acces primită în acest email pentru Login. 



* Ghid Login 

rotary2241.org 1. Login / activare cont 

După Login, este recomandat să schimbaţi parola. Se va deschide panoul, click apoi pe “Schimba parola” 



* Ghid Login 

rotary2241.org 2. Actualizarea datelor personale 

Următorul pas important este editarea datelor personale. Pe aceasta pagină se ajunge din noul meniu 

de sus “Date personale” unde aveţi ca sub-meniuri: Editare date personale, S / P (Sot / Sotie / 

Partener) şi Business. 



* Ghid Login 

rotary2241.org 3. Actualizare date club 

Meniul “Info Club” – Detalii Club 

 

- Din pagina inițială a Clubului 

aveți posibilitatea vizualizării 

datelor Clubului din care faceți 

parte 

- Ca și Președinte / Secretar / 

CICO, aveți posibilitatea editării 

datelor Clubului din care faceți 

parte, modificarea poziției 

membrilor în cadrul Clubului și 

adăugarea membrilor în club (la 

sfârșitul listei membrilor veți găsi 

un link “Adaugare membru / 

utilizator” 


