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1 Generalități
Denumire serviciu
Versiune
Titlul document

Cabinet personal pentru consumatori Apă Canal Chișinău
0.2
Ghidul utilizatorului

2 Istoric document
Versiune
0.1
0.2

Descriere
Versiunea inițială
Actualizare Cap. 5 Înregistrare cont si includere Cap. 14
Cereri online

Data
11.12.2020
06.08.2021

Autor
Esempla
Esempla

3 Terminologie
Termen
utilizator

utilizator
autentificat
utilizator
neautentificat
furnizor

Definiție
Persoană fizică și/sau administrator al unei persoane juridice sunt consumatorii
serviciilor furnizate de către S.A. "Apă -Canal Chișinău" și accesează portalului cu
scopul de a achita facturi, transmite indicii de consum și vizualiza informații.
Utilizatorul care este autentificat în bază de email și parolă, având acces la tot
spectrul de funcționalități.
Este utilizatorul care accesează portalul fără a fi autentificat în bază de email și
parolă. Spectrul de funcționalități destinat utilizatorilor neautentificați este limitat.
S.A. "Apă -Canal Chișinău".

4 Scopul documentului și publicul țintă
Acest document descrie funcționalitățile Cabinetului personal pentru consumatorii S.A. "Apă -Canal
Chișinău".
Publicul țintă al documentului sunt persoanele fizice și administratorii persoanelor juridice în
calitatea lor de utilizatori autentificați.

5 Înregistrare
Pentru a accesa Cabinetul personal este necesară înregistrarea unui cont de utilizator. Pentru
înregistrare se solicită următoarele date: sectorul de consum, IDNP/cod fiscal și adresa poștei electronice
care va fi utilizată ca nume de utilizator.
Pașii pentru înregistrare:
1. Accesați https://cabinet.acc.md/
2. Selectați Înregistrează-te
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3. Completați formularul de înregistrare și apăsați butonul Înregistrează

IMPORTANT! Reguli de setare parolă: min 8 caractere, parola va conține cel puțin 3 din cele 4
tipuri posibile de date: 1 literă mică, 1 literă mare, 1 cifra și 1 semn special.
Dacă înregistrarea s-a efectuat cu succes veți fi informați cu mesajul ”Contul a fost creat cu
succes, în scurt timp veți primi un email de confirmare. Vă rugăm să accesați email-ul pentru
activarea contului.”
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4. Accesați poșta electronică indicată în formularul de înregistrare și deschideți mesajul de
confirmare recepționat
5. Faceți click pe link-ul de confirmare a contului

După accesarea link-ului veți fi informați despre activarea contului. Cabinetul personal poate fi
accesat oricând, utilizând adresa de email și parola setată la înregistrare.

6 Autentificare
Pentru autentificare în cabinetul personal este necesară adresa de email indicată la înregistrare și
parola.
Urmați pașii pentru autentificare
1. Apăsați butonul Autentificare din antetul portalului
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2. Completați datele de acces (e-mail-ul și parola) și apăsați butonul Autentificare

După autentificare reușită devin accesibile funcționalitățile Cabinetului personal.
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7 Gestionare parolă
7.1 Resetare parolă
Dacă ați uitat parolă, sistemul permite resetarea parolei. Resetarea parolei se poate realiza de către
utilizatorul care nu este autentificat.
Pentru a reseta parola se vor urma pașii:
1. Accesați https://cabinet.acc.md/
2. Apăsați butonul Autentificare din antetul portalului
3. Apăsați opțiunea Ai uitat parola? din formularul de autentificare

4. Completați e-mailul (utilizat la înregistrare) și apăsați butonul Resetează parola
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5. Veți primi un mesaj de resetare parolă pe adresa de email completată la pasul 4.

6. Accesați mesajul recepționat pe poșta electronică indicată și apăsați linkul Resetare parolă

7.

În formularul de resetare parolă, completați și confirmați parola
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IMPORTANT! Reguli de setare parolă: min 8 caractere, parola va conține cel puțin 3 din cele 4 tipuri
posibile de date: 1 literă mică, 1 literă mare, 1 cifra și 1 semn special.
La resetarea reușită a parolei veți primi un mesaj de confirmare. La următoarea autentificare,
utilizați parola nouă.

7.2 Modificare parolă
Modificarea parolei se poate realiza de către utilizatorul autentificat.
Pentru a crea o nouă parolă se vor urma pașii:
1. Apăsați pe numele de utilizatorul din antetul portalului

2. Apăsați butonul Modifică parola
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3. Completeți formularul de modificare a parolei și apăsați butonul Salvează

Parola a fost modificată cu succes, la următoare autentificare se va utiliza parola nouă.

8 Editare profil
Cabinetul personal permite utilizatorilor să completeze profilul cu date. Pentru a edita profilul
utilizatorului se vor urma pașii:
1. Apăsați pe numele de utilizatorul din antetul portalului
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2. Apăsați butonul Editează profilul

3. Editați datele și apăsați butonul Salvează modificările.

IMPORTANT! Datele INDP/Cod fiscal, E-mail nu se pot modifica.
Datele din profil au fost modificare corespunzător.

9 Gestionare contracte
Prin intermediul cabinetului personal, se pot gestiona contractele încheiate cu S.A. "Apă -Canal
Chișinău".
Dacă există un contract încheiat cu S.A. "Apă -Canal Chișinău" asociat cabinetului personal atunci
automat se vor afișa și facturile asociate contractului.

9.1 Vizualizare listă contracte
Lista de contracte pe care le deține utilizatorului cu S.A. "Apă -Canal Chișinău" se poate verifica urmând
pașii:
1. Accesați profilul utilizatorului prin click pe numele de utilizator

10

2. Se va deschide profilul utilizatorului, unde apăsați butonul Contracte

Se va afișa lista de contracte pe care le dețineți.

9.2 Adăugare contract
Dacă contractul nu se regăsește în listă, acesta se poate adăuga.
IMPORTANT: se pot adăuga doar propriile contracte semnate cu S.A. "Apă -Canal Chișinău".
Pentru adăugarea unui contract se vor urma pașii:
1. Accesați profilul utilizatorului prin click pe numele de utilizator
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2. Se va deschide profilul utilizatorului, unde apăsați butonul Contracte

3. Apăsați butonul Adaugă contract

4. Completați sectorul de consum și numărul contractului și apăsați butonul Adaugă
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Contractul este adăugat în cabinetul dvs., facturile se vor importa automat la următoarea autentificare.

10 Achită factura
Funcționalitatea de achitare a facturii este disponibilă pentru utilizatorii autentificați și neautentificați.
Puteți achita serviciile S.A. "Apă -Canal Chișinău" prin intermediul cabinetului personal urmând pașii:
1. Accesați pagina Achită factura din meniul principal

2. Căutați factura pe care doriți să o achitați în baza de număr factură sau număr contract (se va
selecta o singură opțiune) și apăsați butonul Caută factura

3. Dacă factura a fost găsită, se vor afișa datele facturii.
Opțional se pot completa indicațiile curente ale contorului pentru a fi înregistrate.
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4. Apăsați pe MPay pentru a continua pe site-ul prestatorului de plată

5. Continuați plata pe MPay, la finalizarea plății veți fi direcționați spre portalul cabinetului
personal pentru a vizualiza confirmarea plății.

Detalii plății se pot vizualiza din pagina Istoricul plăților.
14

11 Istoricul plăților (facturilor)
Istoricul plăților aferent facturilor emise de S.A. "Apă -Canal Chișinău" și achitate prin intermediul
cabinetului poate fi vizualizat de către utilizatorii autentificați.
Pentru a vizualiza istoricul plăților se vor urma pașii:
1. Accesați Istoricul plăților din meniul principal.

Se va afișa lista facturilor existente pentru contractele adăugate în cabinet.
2.

Pentru a vizualiza detaliile facturilor și a plăților se va selecta opțiunea Detalii, unde se pot
vizualiza detaliile plății și a facturii.

12 Facturi (vizualizare listă facturi spre plată)
Din cadrul cabinetului personal, se poate vizualiza lista facturilor spre plată aferente contractelor
adăugate la cabinetul personal.
Funcționalitatea este disponibilă numai utilizatorilor autentificați.
Pentru a vizualiza lista facturilor spre plată se vor urma pașii:
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1. Accesați opțiunea Facturi din meniul principal.

Se afișează lista facturilor spre plată, dacă nu este afișată nici o factură, atunci toate facturile sunt
achitate.

13 Colectare indici (Transmite indicațiilor contorului)
Expedierea indiciilor curenți ai contorului poate fi efectuată urmând pașii de mai jos:
1. Accesați opțiunea Colectare indici din meniul principal.

2. În ecranul afișat se vizualizează lista contoarelor și indicii precedenți înregistrați, apăsați butonul
Transmitere indicații contor
3. Selectați contractul pentru care urmează să transmiteți indicațiile contorului, completați
indicațiile și apăsați butonul Transmite indicații contor.
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Indicațiile contorului se vor vizualiza din lista de contoarelor afișate.

14 Cerere contacte
Prin intermediul cabinetului personal, utilizatorul autentificat poate transmite online o cerere către S.A.
"Apă -Canal Chișinău".
Pentru a depune o cerere se vor urma pașii:
1. Se accesează opțiunea Cereri Contracte din meniul principal

2. se apasă butonul Cerere nouă

3. selectați Tipul cererii din lista disponibilă
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4. completați formularul cererii. Câmpurile obligator de completat sunt marcate cu *.

5. încărcați documentele aferente cererii (conform listei indicate).
Notă: documentele vor fi scanate într-un singur fișier și în format pdf.
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6. verificați datele completate și apăsați butonul Transmite, pentru a depune cererea la Furnizor.
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Cererea a fost înregistrată și expediată spre verificare către Apă Canal Chișinău. După verificarea cererii,
veți fi contactat pentru comunicarea următoarelor acțiuni.
Lista cererilor a fost actualizată cu cererea transmisă.
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