
Pasul 1 - Autentificarea 

 

 

Pasul 2 – “Mi-am uitat parola” 

 

 

 

 

Parola:  
ex. „Parola123!”  
Trebuie să conțină min 8 caractere, 1 literă mică, 
1 literă mare, 1 cifră și un caracter special. 

După ce se accesează pagina 
“Mi-am uitat parola”, se 
apasă butonul de “Leave” 
pentru a trece la pasul următor 

In cazul în care ați uitat parola, 

se accesează butonul de aici 

User – acesta poate fi: 

nume.prenume                                   sau 
nume.prenume1prenume2               sau 
nume.prenume1-prenume2 

 



Pasul 3 – Se solicita regenerarea parolei prin email 

 

 

Pasul 4 – Continuarea procesului prin email 

 

  

Se închide pagina “Cont Online” 
și se accesează adresa de email 

introdusă mai sus. Vă rugăm să 

verificați și mesajele de tip “Spam” 

Se introduce adresa de email 

declarată la deschiderea contului de 

investiții. 

Se introduce codul de securitate 

generat în imaginea de mai jos 

Se trimite solicitarea 



 

Pasul 5 – Confirmarea regenerării prin email   

 

 

Pasul 6 – Confirmarea schimbării parolei prin codul SMS 

 

 

 

numeprenume@email.com 

Accesam link-ul din email care e valabil 30 de minute 
In același timp veți primi un SMS cu un cod din 6 cifre. 

Se introduce codul primit prin SMS 
format din 6 cifre.  

Se introduce codul de securitate 
generat în imaginea de mai jos 

 



Pasul 7 – Alegerea noii parole 

 

 

 

Pasul 8 – Confirmarea noii parole

 

 

Se introduce acelasi cod SMS de 

6 cifre primit anterior. 

Se alege noua parolă: 
ex.  ”Btam2022!”   

Aceasta trebuie să conțină 
caractere speciale precum +,-,*,! 

Se introduce codul de securitate 

generat în imaginea de mai jos 

 

Introduceți aici codul de 4 cifre 

primit prin SMS 

Se introduce codul de securitate 

generat în imaginea de mai jos 

 

Dacă parola aleasă îndeplinește 

condițiile enumerate mai sus, 
veți primi un nou SMS cu un 

cod de 4 cifre  

 



Pasul 9 – Autentificarea cu noua parolă 

 

 

 

Aveți opțiunea de a salva 
parola in browser 

Introduceți Utilizatorul. Acesta 

este unic și nu se schimbă când 

regenerați parola. 

Introduceți noua parolă 


