
Gestionează simplu, comod și
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Cum mă 
înregistrez în

aplicația mobilă?

Accesează aplicația din meniul telefonului.

Tastează butonul ”Înregistrare”,  introdu 
numărul de contract a  serviciului Moldtelecom 
pe care îl ai.

Pe adresa ta de e-mail va fi expediat un link
de înregistrare în aplicație, accesează linkul.
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Note: Este necesar de a avea un e-mail atașat la cont, în lipsa acestuia,apelează 1181.
Pentru Unité înregistrarea poate � efectuată după numărul de telefon, pentru Telefonia Fixă, Internet și/sau IPTV după numărul de contract.
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Înregistrarea
cu numărul Unité

Introdu numărul Unite începând cu 0
după care tastează butonul ”Înregistrare”.
Pe adresa ta de e-mail va fi expediat un 
link de înregistrare în aplicație.

În cazul în care nu ai atașată  nici o adresă 
de e-mail la cont, vei primi un cod numeric prin
SMS pe numărul tău Unité.
Introdu codul recepționat și adresa ta de e-mail 
în aplicația My Moldtelecom.
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Pe adresa ta de e-mail va fi expediat
 un link de înregistrare în aplicație.
Accesează linkul și urmează etapele
 de înregistrare în aplicație.
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Ce posibilități îmi oferă MyMoldtelecom

Găsești răspuns la întrebări frecvente

Vezi detalii din ultima factură

Reîncarci contul utilizând cardul bancar

Activezi rapid extra opțiuni și servicii

Urmărești statistica
cheltuielilor curente și lunare

Descarci descifrarea apelurilor

Verifici balanța contului

Treci de la un cont
la altul fără a ieși din aplcația
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La securizarea accesului în aplicație prin
amprentă va apărea un ecran de 
identificare a amprentei.  
În cazul în care identificarea va avea loc 
cu succes, vei putea accesa aplicația.

Dacă nu dorești securizare prin amprentă poți trece la
autorizare cu PIN. În cazul în care ai uitat PIN-ul poți
accesa aplicația cu parola ultimului cont care a fost

autentificat cu succes de pe Smartfone-ul tău.
Odată ce ai introdus parola corectă, vei intra în aplicație

iar PIN-ul setat anterior va fi șters.

PIN

Cum pot să
accesez aplicația

cu PIN sau
amprentă?

În cazul unei erori de autentificare a parolei incorecte după a 6-a încercare eşuată, accesul la aplicația MyMoldtelecom va fi blocat.
Reactivarea contului va fi posibilă prin resetarea parolei din aplicație.
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Ce fac dacă 
am uitat parola?

Alege tipul de identificare: login (numele
utilizatorului), cod contul sau numărul de telefon.

Pe adresa ta de e-mail vei primi o parolă nouă.
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O poți reseta prin aplicația mobilă
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Cum pot gestiona concomitent 
mai multe conturi Moldtelecom?

În cazul în care deții mai multe servicii: Unité Prepay,
Unité Abonament, Internet și/sau Televiziune Digitală,
Telefonie Fixă, Multiscreen Go sau Unité Talk Prepay e
necesar să ai un cont de utilizator pentru fiecare
serviciu în parte.

• După logarea în aplicație să accesezi din meniul lateral:
Adaugare utilizator.

• Să adaugi orice alt utilizator (cont înregistrat deja) la
serviciile Unité/Moldtelecom. Odată adăugat în
aplicație, utilizatorul nou(user-ul) se salvează automat
în terminal.

• Să faci click pe meniul SELECTEAZĂ UTILIZATOR  și
poți să treci de la un utilizator la altul, fără necesitatea
de autentificare repetată.

Pentru a trece de la un cont la altul
fără a ieși din aplicație este necesar:



După autentificare în aplicație, selectezi contul meu, apoi mergi la opțiuni și servicii, selectezi 
bonusul MyMoldtelecom care este primul în listă și bifezi activarea acestuia.

Este valabil pentru utilizatorii noi și existenți, de telefonie mobilă, internet mobil și utilizatorii 
Prepay, persoane fizice (cu excepția conturilor cu planuri tarifare Unite Talk Prepaid, Prepaid Alo 

Top Shop). Poate fi activat o singură dată, până la data de 30.06 .2020.

Cum pot
beneficia de

Bonus
2 GB?
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