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Cum pot plăti cotizația de membru on-line? 
 

 Pentru a achita on-line cotizația de membru trebuie să vă înregistrați o singură dată în 

secțiunea „Zona Membri SRUMB” completând formularul de „Înregistrare”.  

 

 După înregistrare vă puteți autentifica de câte ori doriți (cu adresa de email ș i parola 

introdusă în formularul de înregistrare) în secțiunea „Autentificare”. 

 

 După autentificare puteți plăti cotizația de membru în sectiunea „Formular de plata” 

selectând cotizația corespunzătoare. 

 

 După achitarea cotizației și transferul sumei plătite în contul SRUMB numele 

Dumneavoastră, localitatea și jude țul se va afișa automat în lista de membri din 

secțiunea „Despre SRUMB” – „Membri”. 

1. Rezumat: 
Pentru achitarea cotizației on-line fiecare membru va trebui să urmeze pașii de mai jos: 

1. Înregistrare 
2. Autentificare 
3. Formular de plată 

2. Zona Membri SRUMB 
Înainte de autentificare fiecare membru poate accesa următoarele secțiuni: 

• Înregistrare 
• Autentificare 
• Recuperare parolă 

După autentificare fiecare membru poate accesa următoarele secțiuni: 

• Deconectare 
• Vizualizare profil 
• Formular de plată 
• Plăți 
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3. Înregistrare 
Membri care doresc să achite cotizația on-line se vor înregistra o singură dată în „Zona 
Membri SRUMB” și vor putea achita de fiecare dată cotizația prin sistemul de plată on-line, 
direct pe site. 

4. Autentificare 
În urma înregistrării fiecare membru își va putea accesa contul de membru prin autentificare cu 
adresa de email și parola introdusă în formularul de înregistrare. 

5. Recuperare parolă 
În cazul în care uitați parola de autentificare, puteți solicita pe site recuperarea automată a 
acesteia în baza adresei de email cu care v-ați înregistrat. Veți primi un email cu instrucțiuni 
despre procedura de recuperare a parolei. 

6. Deconectare 
Este important ca de fiecare dată după ce v-ați autentificat, pentru a efectua o plată sau pentru a 
consulta contul Dumneavoastră de membru, să accesați această secțiune. Prin deconectare, nici 
o personă neautorizată (care nu știe adresa de email și parola cu care v-ați înregistrat) nu va 
putea accesa contul Dumneavoastră de membru. 

7. Vizualizare profil 
În această secțiune puteți vizualiza datele cu care v-ați înregistrat. 

8. Formular de plată 
În această secțiune puteți achita on-line cotizația de membru corespunzătoare. În cazul în care 
nu există nici o plată disponibilă se va afișa mesaj corespunzător. 

9. Plăți 
În această secțiune sunt afișate detalii despre plățile efectuate și starea fiecărei plăți. În mod 
normal o plată se poate afla în una din următoarele stări: 

• Procesare (Comanda NU s-a finalizat cu succes) 
• Procesată (Comanda s-a finalizat cu succes. Suma de plată a fost blocată în cont pentru a fi transferată către SRUMB) 
• Încasare (S-a inițiat transferul sumei plătite în contul SRUMB) 
• Încasată (Suma platită a fost transferată în contul SRUMB) 

În cazul în care se face o plată greș ită se poate solicita returnarea sumei plătite ș i atunci, în 
funcție de caz, o plată se poate afla și în una din următoarele stări:  

• Deblocare (Se deblochează suma de plată din cont) 
• Deblocată (Suma de plată a fost deblocată din cont) 
• Returnare (Se returnează suma platită către SRUMB) 
• Returnată (Suma platită către SRUMB a fost returnată în cont) 
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