
Setarea codului de verificare pentru „Autentificarea în doi pași” 

 

În continuare se va descrie una din metodele de setare a codului de verificare și a parolei, 

pentru „Autentificarea în doi pași” pe portal www.mpass.gov.md. Procedura respectivă 

va servi în continuare pentru autentificarea în cadrul tuturor serviciilor electronice din 

RM, integrate cu serviciul guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), 

inclusiv și în serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.sfs.md. 

Condiția de bază pentru setarea respectivă este activarea semnăturii mobile sau deținerea 

semnăturii electronice pentru aplicarea acesteia la prima procedură de parcurgere a 

etapelor descrise.  

 

1. Descărcarea și instalarea aplicației „Autentificator” prin Magazin Play sau App 

Store. 

 
 

2. Accesarea opțiunii „Autentificare prin MPass” pe portalul www.servicii.sfs.md și 

aplicarea semnăturii electronice deținute. 

 
 

3. Completarea datelor obligatorii (*) și accesarea opțiunii „Înregistrare” pe portalul 

www.mpass.gov.md. Pentru utilizatorii care deja au parcurs etapa respectivă de 

autentificare prin intermediul MPass, completarea datelor nu se va solicita și, prin 

urmare, se va trece imediat la pasul următor. 

https://monitorul.fisc.md/electronic_services/www.mpass.gov.md
https://monitorul.fisc.md/electronic_services/www.servicii.sfs.md
https://monitorul.fisc.md/electronic_services/www.servicii.sfs.md
https://monitorul.fisc.md/uploads/images/01/25/76/2019/08/01/7a7fbf.png
https://monitorul.fisc.md/uploads/images/01/25/76/2019/08/01/ab574b.png


 
 

4. Accesarea opțiunii „Setează codul de verificare” și setarea parolei, care va fi în 

continuare utilizată la „Autentificarea în doi pași”. Parola trebuie să fie memorizată 

pentru a nu parcurge mai apoi pașii de restabilire a acesteia. Parola indicată va fi salvată 

în urma accesării opțiunii „Salvează”. 

 
 

5. Selectarea tipului de dispozitiv deținut și accesarea opțiunii „Continuă”.
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6. Lansarea aplicației „Authentificator” de pe dispozitivul instalat și accesarea opțiunii 

„Scanați codul de bare”. În urma scanării codului de bare (QR codul) cu ajutorul aplicației 

„Autentificator”, instalate pe dispozitiv, se va afișa codul de verificare. 

 
 

 

6. Indicarea codul de verificare, generat de aplicația „Authentificator”, în celula de 

pe pagina www.mpass.gov.md și accesarea opțiunii „Confirmă”. 
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7. Prin urmare, se va afișa mesajul „Codul de verificare a fost adăugat cu succes”. În 

contul de utilizator de pe portalul www.mpass.gov.md 
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