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 este un instrument online pentru ţinerea înregistrărilor care înlocuieşte SMC. Avantajele folosirii LCR sunt: 

 conducătorii, funcţionarii şi membrii consiliului episcopiei au posibilitatea de a-şi îndeplini responsabilităţile de 

ţinere a înregistrărilor oriunde au acces la Internet – acasă, folosind un dispozitiv mobil şi aşa mai departe;  

 procesarea datelor în timp real, ceea ce înseamnă că modificările făcute înregistrărilor calităţii de membru din 

LCR se fac imediat;  

 posibilitatea de a trimite documente online la sediul central al Bisericii, precum documentele consiliului 

disciplinar, eliminând astfel nevoia de a tipări şi a trimite documente prin poştă.  

Urmează paşii de mai jos pentru a accesa şi a începe să foloseşti LCR. 

  
Dacă nu ai deja un cont SZU, accesează 

ldsaccount.lds.org şi apasă pe Register for an 

LDS Account (Înregistrează-te pentru un 

cont SZU). Vei avea nevoie de numărul de 

înregistrare al calităţii de membru (NÎCM), 

care poate fi obţinut de la funcţionarul 

episcopiei tale. După ce ţi-ai creat contul SZU, 

vei avea un nume de utilizator şi o parolă care 

îţi vor oferi acces la LCR. 

  
Doar anumitor chemări li se oferă accesul la LCR. Acestea includ preşedinţiile de ţăruş şi episcopatele, funcţionarii de 

ţăruş şi episcopie, secretarii executivi şi membrii consiliului episcopiei şi preşedinţiile lor. 

  
În câmpul pentru adresă al navigatorului de Internet, introdu lds.org/lcr şi apasă Enter. Conectează-te folosind numele 

de utilizator şi parola contului tău SZU pentru a ajunge la fereastra principală a LCR. Apasă pe oricare dintre 

butoanele meniului LCR pentru a vedea opţiunile disponibile. 

  

https://ldsaccount.lds.org/login
https://beta.lds.org/mls/mbr/?cid=vb-lcr&lang=ron


  
Apasă pe butonul Ajutor pentru a vedea o listă de opţiuni. Apasă pe Ajutor general pentru a merge la site-ul Centrul 

de ajutor, unde poţi căuta articole în funcţie de subiect. Preşedinţiile de ţăruş, episcopatele şi funcţionarii pot apăsa pe 

Contactează-ne pentru a vedea informaţiile de contact ale Centrului pentru asistenţă globală (CAG) sau ale biroului 

lor administrativ local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dacă întâmpini probleme privind accesul sau folosirea LCR, încearcă următoarele lucruri: 

 verifică dacă ai o conexiune la Internet bună; 

 verifică dacă contul tău SZU a fost creat folosind numărul înregistrării calităţii de membru; 

 împreună cu funcţionarul episcopiei tale, verifică dacă chemare ta din Biserică este înregistrată corespunzător 

folosind opţiunea chemărilor standard. Membrii cu chemări care au fost înregistrate folosind opţiunea chemărilor 

personalizate nu vor avea acces la LCR; 

 verifică dacă navigatorul tău de Internet este actualizat la cea mai nouă versiune. Dacă foloseşti Internet Explorer 

(IE), LCR necesită versiunea 10 sau mai mare pentru a funcţiona corespunzător. Pentru a învăţa cum să 

actualizezi IE, accesează windows.microsoft.com/ie. Pe calculatoarele care folosesc sistemul de operare 

Windows XP sau altul mai vechi nu se va putea actualiza IE la cea mai recentă versiune şi va fi necesară 

utilizarea navigatorului de Internet Google Chrome pentru a accesa LCR. Pentru a descărca Google Chrome, 

acesează google.com/chrome.  

 Dacă nu vizualizezi cele şase butoane din meniul principal care sunt afişate în fereastra principală a LCR, aşa cum 

sunt arătate mai sus, apasă pe butonul de lângă titlul Resursele conducătorului şi ale funcţionarului pentru a 

vizualiza meniul. LCR se ajustează automat conform dimensiunii ecranului tău, ceea ce oferă o experienţă mai 

bună celor care folosesc dispozitive mobile.  

 

http://windows.microsoft.com/ie
http://www.google.com/chrome

