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1. CONFIGURAREA INTERNETULUI MOBIL 
UNITE LA TELEFON (setarea APN)

Pentru a activa serviciul de Internet mobil la telefon, 
este necesar de configurat în setările smartphone-lui 
APN-ul. În cazul în care dețineți un smartphone cu 2 
cartele SIM, se recomandă ca cartela SIM Unite să fie 
introdusă în slotul 1 al smartphone-lui.

1.1 Setări pentru Android:
1. Din meniul smartphone-lui accesăm 

”Setări/Настройки/Settings”.
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ro ru en



2. Accesăm opțiunea ”Conexiuni/Подключения/
Connections”.

3. Selectăm ”Rețele mobile/Мобильные сети/
Mobile networks”.

ro ru en

ro ru en
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4. Accesăm opțiunea ”Nume puncte de acces/
Точки доступа/Access Point Names”.

5. Tastăm butonul ”ADĂUGARE/ДОБАВИТЬ/ADD”” 
pentru crearea unui nou APN.

ro ru en

ro ru en
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6. În câmpurile marcate setăm APN 
✓  Pentru Clienții Prepay:

Nume: Unite 
APN: internet3g.unite.md

✓  Pentru clienții Abonament:
Nume: Unite
APN: internet.unite.md

7. După setarea APN-ului salvăm setările prin 
tastarea butonului ”Salvare/Сохранить/Save”.

Notă: După setarea APN-ului se recomandă 
restartarea smartphone-ului.

ro ru en

ro ru en
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1.2 Setări pentru iOS:
1.  Accesăm setările smartphone-lui prin butonul

”Configurări/Настройки/Settings”.

2. Accesăm opțiunea ”Conexiune celulară/
Сотовая связь/Cellular”.

ro ru en

ro ru en
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3.  Selectăm ”Opțiuni date/Параметры данных/
Cellular Data Options”.

4. Selectăm ”Rețea celulară date/Сотовая сеть 
передачи данных/Cellular Data Network” pentru 
setarea APN.
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5. În câmpurile marcate setăm APN 
✓ Pentru Clienții Prepay:

Nume: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓ Pentru clienții Abonament:
Nume: Unite
APN: internet.unite.md

Notă: După setarea APN-ului se recomandă restartarea smartphone-lui.

ro ru en



1.3 Setări pentru Windows Phone:
1.   Accesăm setările smartphone-lui prin tastarea 

butonului ”Setări/Настройки/Settings” din meniu.

2.  Accesăm opțiunea ”Rețea celulară+SIM/
Сотовая сеть+SIM/Ьщишду+SIM”.

ro ru en

ro ru en
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3.  Activăm datele mobile, apoi selectăm ”Setări 
cartelă SIM/Настройки  SIM-карты/SIM settings”.

4. Activăm  ”Internet APN manual/Настройка 
точки доступа вручную/Manual Internet APN” 
pentru crearea unui nou APN.



5. În câmpurile marcate setăm APN :
✓  Pentru Clienții Prepay:

Nume: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓  Pentru clienții Abonament:
Nume: Unite
APN: internet.unite.md

Notă: După setarea APN-ului se recomandă restartarea smartphone-lui.
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2. SETAREA SMARTPHONE-LUI ÎN CALITATE 
DE HOTSPOT (Wi-Fi)

Accesând instrucțiunile de mai jos, se poate utiliza 
smartphone-ul în calitate de Internet Hotspot (în
calitate de modem).

Notă: Prin Hotspot se mărește consumul de date a 
traficului de internet.

2.1 Setări pentru Android:
1. În  ”Setări/Настройки/Settings” accesăm opțiunea
”Ma multe/Еще/More”.

11

ro ru en



ro ru en

12

2. Tastați ”Tethering și hotspot portabil/Модем и 
точка доступа/Tethering&portable hotspot” 
pentru a începe configurarea hotspot-ului.

3. În această secțiune avem acces la opțiunile de 
configurare pentru hotspot, la comutatorul său de 
pornire/oprire și la alte setări legate de rețele. 
Dacă deja ați configurat setările pentru hotspot-ul 
mobil, puteți să îl activați direct. 
Însă, dacă acum este prima dată când faceți 
aceasta, înainte de a activa hotspot-ul, trebuie să 
tastați pe ”Configurați hotspotul Wi-Fi/Настройки 
точки доступа Wi-Fi/Set up Wi-Fi-hotspot”.
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4. În această fereastră aveți posibilitatea să faceți 
următoarele:
✓  De a da un nume hotspot-ului: introducându-l 
în câmpul “Numele rețelei”. Aceasta este rețeaua 
la care veți conecta celelalte dispozitive.
✓ Tipul de securitate folosit pentru hotspot. În 
lista Securitatea, alegeți Niciuna pentru a dezacti-
va securitatea, iar conexiunea nu va solicita nici o 
parolă (nu este recomandat să faceți asta). Îți 
recomandăm să alegi WPA2 PSK și o parolă care 
are cel puțin opt caractere.
✓ Selectăm banda de rețea pe care va fi trans-
mis hotspot-ul mobil. Aveți posibilitatea să trans-
miteți hotspot-ul mobil Wi-Fi pe frecvența radio de 
2,4 GHz sau pe frecvența radio de 5 GHz.

ro ru en
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Este necesar să cunoașteți că este posibilă această 
opțiune doar dacă dispozitivul are un cip wireless 
care suportă banda de 5 GHz. Pentru compatibili-
tatea cea mai bună cu majoritatea dispozitivelor 
mobile, se recomandă să folosiți banda de 2,4 GHz.

ro ru en
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2.2 Setări pentru iOS:
1.  În Setări accesăm secțiunea ”Conexiune celulară/

Сотовая связь/Cellular”.

2. Selectăm ”Opțiuni date/Параметры данных/
Cellular Data Options”.
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3.  Selectăm ”Rețea celulară date/Сотовая сеть 
передачи данных/Cellular Data Network”.

ro ru en



4. În câmpurile marcate setăm APN 
✓ Pentru Clienții Prepay:

Nume: Unite
APN: internet3g.unite.md

✓ Pentru clienții Abonament:
Nume: Unite
APN: internet.unite.md

Notă: Pentru clienții de la Abonament, de regulă APN-ul este identificat 
automat, dar pot fi cazuri când este necesară și configurarea manuală.

ro ru en
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5. Din setările principale accesând opțiunea 
”Hotspot personal/Режим Модема/
Personal Hotspot” activăm Hotspot-ul .
✓ Parola pentru Hotspot setăm în secțiunea 

”Parolă Wi-Fi/ПарольWi-Fi/Wi-Fi password”.
Parola este necesar să conțină minim 8 
caractere.

Notă: Pentru conexiunea cu succes la Hotspot creat, este necesar să nu 
închideți fereastra „Hotspot personal/Режим Модема/Personal 
Hotspot” până nu se conectează celelalte dispozitive.
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2.3 Setări pentru Windows Phone:
1. Accesăm setările telefonului prin tastarea butonului 

”Configurări/Настройки/Settings” din meniu.

2. În Setări accesăm opțiunea ”partajare internet/
общий интернет/internet sharing”.

ro ru en

ro ru en



3.  Pentru activarea Hotspot-ului este necesar inițial 
să activăm ”partajare internet/общий интернет/
internet sharing”.
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5. În această fereastră aveți posibilitatea să faceți 
următoarele:

✓ De a da un nume hotspot-ului: scriindu-l în 
câmpul “Nume difuzare/Имя сети/Broadcast 
name”. Aceasta este rețeaua la care veți conecta 
celelalte dispozitive.

✓ În câmpul “Parolă/Пароль/Password” setăm 
parola pentru hotspot. Este necesar ca parola să 
fie minim din 8 caractere.
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3. LIPSĂ SEMNAL UNITE 

Serviciile Unite se prestează prin tehnologia CDMA 
2000 în banda de frecvenţă 450 MHz, tehnologia 
UMTS (W-CDMA) în benzile de frecvenţă 
900/2100 MHz și tehnologia LTE în banda de 
frecvenţă1800 MHz.

3.1 Setări pentru Android:
1. În ”Setări/Настройки/Settings” accesăm opțiunea 

”Conexiuni/Подключения/Connections”.

ro ru en
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2. Selectăm ”Rețele mobile/Мобильные сети/
Mobile networks”.

3. Pentru selectarea modului de rețea, accesăm 
”Mod rețea/Режим сети/Network mode”.

ro ru en

ro ru en
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4. În căsuța dată selectăm regimul 3G/4G.

Notă: În cazul în care avem activă opțiunea 4G, se recomandă de 
selectat modul 4G/3G, deoarece 4G este activ doar numai pentru date, 
pentru voce doar 3G (WCDMA).

ro ru en
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3.2 Setări pentru iOS:
1.  În Setări accesăm opțiunea ”Conexiune celulară/

Сотовая связь/Cellular”.

2. Selectăm ”Opțiuni date/Параметры данных/
Cellular Data Options”.

ro ru en

ro ru en
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ro ru en
3. Accesăm ”Voce/Голос/Voice”.

4. Selectăm regimul 3G/4G.

Notă: În cazul în care avem activă opțiunea 4G, se recomandă de selectat 
modul 4G, doar că va fi activ numai pentru date, pentru voce automat se 
va conecta modul 3G.

ro ru en
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3.3 Setări pentru Windows Phone:
1. În Setări accesăm opțiunea ”Rețea celulară+SIM/

Сотовая сеть+SIM/Mobile+SIM”.

2. Activăm datele mobile apoi selectăm 
”Setări cartelă SIM/Настройки SIM-карты/SIM settings”.

ruro

ro

en

ru en
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3. La opțiunea ”Cea mai mare viteză de conexiune/
Самое быстрое соединение/Highest connection 
speed” selectăm regimul 3G.

ro ru en


