GHID PENTRU RESETAREA PAROLEI

Informații Generale
Din dorința de a facilita procesul de autentificare, chiar dacă nu mai cunoașteti datele necesare, au fost
implementate 2 opțiuni de resetare automată a parolei, respectiv recuperare cont, pentru conturile înregistrate
în Sistemul Integrat de mediu . Aceste opțiuni au rolul de a trata diferentiat situatiile in care datele de
autentificare nu mai sunt cunoscute astfel:

Recuperare cont
Functionalitate ce se adreseaza utilizatorilor Sistemului Integrat de Mediu ce nu mai cunosc user-ul
si/sau adresa de email, sau adresa de email inregistrata in sistem nu mai este de actualitate si trebuie modificata.

Resetare Parola
Functionalitate ce se adreseaza utilizatorilor Sistemului Integrat de Mediu ce cunosc user-ul si adresa de
email dar au uitat parola si doresc resetarea acesteia.
Cele doua functionalitati si pasii necesari pentru a debloca contul sunt descrise in capitolele urmatoare.

Recuperare Cont
Asa cum a fost mentionat anterior, meniul Recuperare Cont este o noua functionalitate a Sistemului
Integrat de mediu ce permite modificarea adresei de email aferenta contului pentru care nu se mai cunoaste
parola sau adresa de email nu mai este de actualitate. Pentru a depune o cerere de recuperare cont, vom descrie
mai fiecare pas in parte astfel:

Pasul 1: Completare Cerere Recuperare Cont:
Pentru a depune o cerere de recuperare cont se acceseaza link-ul https://raportare.anpm.ro meniul
Recuperare cont. In partea dreapta a ferestrei de va deschide un formular unde sunt necesare completarea
anumitor campuri obligatorii cat si incarcarea unor documente.
Campurile obligatorii ce trebuie completate sunt Cod fiscal, Denumire, Localitate, Adresa, noua adresa
de email, codul de securitate, telefon.
Documentele necesare depunerii acestei cereri sunt Copie a Certificatului de Inregistrare si Imputernicire
semnata si stampilata care trebuie sa contina numele, numarul de telefon si adresa personei imputernicite
pentru a complete cererea de deblocare cont. Datele persoanei imputernicite trebuie sa fie aceleasi cu cele
completate in cererea de deblocare cont. (numar telefon, email).
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Pasul 2: Confirmare email
Dupa completarea datelor aplicatia va return un mesaj de confirmare a transmiterii cererii si afisa un
sumar al datelor completate ce nu mai pot fi modificate.
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Pentru a trece mai departe la urmatorul pas, este necesar confirmarea email-ul si a numarului de telefon.
Pe adresa de email si numarul de telefon, completate in cererea de deblocare cont a fost transmis un email ca
cel de mai jos si este necesar accesarea link-ului.

Pasul 3: Confirmare numar telefon
Odata accesat link-ul din email, se va deschide o noua pagina pentru confirmarea numarului de telefon.
In aceasta fereastra trebuie accesat butonul “Pasul urmator: Confirmare numar de telefon”
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Pentru a confirma numarul de telefon, in ecranul urmator se va completa codul primit prin sms si codul
obligatoriu de Securitate (cel afisat cu albastru) si se apasa butonul “Confirma SMS”:

Dupa confirmarea mesajului primit prin sms, cererea dumneavoastra va fi transmisa catre
departamentul abilitat sa se ocupe cu astfel de solicitari, urmand sa primit rezolutia solicitarii dumneavoastra
pe adresa de email:
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Pasul 4: Rezolutie cerere deblocare cont
Dupa verificarea cererii initiale, ANPM va aproba sau respinge cererea dupa caz, urmand ca statusul
dumneavostra sa fie transmis pe email. Email-ul de aprobare/respingere este:

Dupa primirea rezolutiei cererii, in cazul in care solicitarea dumneavoastra a fost aprobata, adresa de
email a fost schimbata si pe baza acesteia si a informatiilor din email se poate reseta parola contului urmand
pasii din urmatoarea rubrica si anume “Recuperare Parola”. In situatia in care cererea de recuperare cont va fi
respinsa, motivul respingerii va fi specificat in email.

Recuperare parola
Functionalitate ce se adreseaza utilizatorilor Sistemului Integrat de Mediu ce cunosc user-ul si adresa de
email dar au uitat parola si doresc resetarea acesteia. Pasii necesari pentru recuperarea parole sunt detaliati
mai jos:

Pasul 1: Accesați link-ul http://raportare.anpm.ro
Pasul 2: Selectați secțiunea “Autentificare”.
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Pasul 3: Dați click pe butonul “Am uitat parola”

Pasul 4: Completare campuri obligatorii:
În fereastra care se va deschide, completați informațiile solicitate, privind codul de utilizator si adresa de email aferentă persoanei de contact.

1. După completarea datelor, dați click pe butonul

2. Completați codul afișat pe ecran în câmpul poziționat sub acesta
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3. Dați click pe butonul OK.
4. În cazul în care combinația de user si email nu este corectă, sistemul va returna urmatorul mesaj, și va
trebui să reluați pașii pentru resetare, cu datele corecte. In cazul in care adresa de email nu mai este de
actualitate, sau user-ul nu mai este cunoscut, se acceseaza meniul “Recuperare Cont” detaliat la
inceputul acestui document.

5. Daca ați completat o cobinație validă de utilizator si e-mail, se afișează urmatorul mesaj și se va trimite
un link de resetare a parolei, pe adresa de e-mail introdusă.

Pasul 5: Confirmare email
Pe adresa de e-mail aferentă contului veți primi o notificare de forma celei din imaginea de mai jos, ce
va conține link-ul pentru finalizarea resetării.

Dați click pe cuvântul “Aici” din e-mail.
Apăsarea acestui buton va genera următorul mesaj :
NOTA! Pentru ca butonul “Aici” sa poată fi accesat este necesar să aveți căsuța de e-mail configurată
astfel înât să permită afișarea mesajelor în format HTML.
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Pasul 6: Resetarea Parolei
Dupa confirmarea link-ului din email veți primi un nou e-mail cu datele de conectare, ce va cuprinde parola
temporară pentru conectare, precum și pașii pe care îî aveți de urmat după prima conectare cu noua parolă.

Page 8 of 8

