Ghid de înregistrare/accesare în aplicația digitală a
Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”
investitii.mdlpa.ro

1.
2.
3.
4.
5.

Cerințe privind aplicația
Înregistrarea în aplicație
Accesarea aplicației (logarea)
Schimbare parolă sau telefon care folosește aplicația de securitate
Schimbare/adăugare adresă de email

1. Cerințe privind aplicația
Computer - trebuie să aibă acces la internet.
Smartphone (sistem de operare - minim android 4.4 sau o versiune ulterioară): se va instala
aplicația Google Authenticator pentru autentificare în doi pași. Puteți descărca aplicația
Google Authenticator din Magazin Play (Play Store) sau AppStore, în funcție de sistemul de
operare al telefonului mobil. Aplicația poate fi recunoscută după simbolul de mai jos:

Adresa de email a instituției pe care o reprezentați trebuie să coincidă
cu adresa de email pe care ați comunicat-o Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației. Orice altă adresă de email nu va
oferi accesul la aplicație.
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2. Înregistrarea în aplicație
 Se deschide browser-ul (de ex. Google Chrome) și se accesează https://investitii.mdlpa.ro
 Va apărea imaginea următoare:



Pentru crearea contului de către un beneficiar nou, se apasă butonul Înregistrare. Va apărea
imaginea de mai jos:



Se completează toate câmpurile afișate (ca în imaginea de mai sus) și se apasă din nou
butonul Înregistrare pentru salvarea datelor.
Exemplu:
Prenume – Ex: Ion
Nume – Ex: Popescu
Email – Ex: ion.popescu@gmail.com
Parola – o parolă pe care va trebui să o rețineți
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Confirmă parola – reintroduceți parola pe care ați completat-o în câmpul Parola
ATENȚIE! Parola trebuie să fie de complexitate ridicată și să respecte următoarele condiții:
- lungime minimă: 12 caractere
- caractere speciale: minim 1
- caractere majuscule: minim 1
- caractere mici: minim 1
- cifre: minim 1
Va apărea următorul mesaj:



Pe adresa de email introdusă, veți primi un mesaj de la adresa no-reply@investitii.mdlpa.ro,
care va conține un link de confirmare pentru activarea contului, ca în imaginea de mai jos:



Faceți click pe acest link (ca în imaginea de mai sus). Ar trebui să accesați link-ul în cel mult
15 minute de la introducerea datelor. După 15 minute, confirmarea va expira.



Veți avea acces la aplicație. Va apărea următoarea imagine:
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Așa cum se vede în imaginea de mai sus, aveți acces la modulele:
Calendar – aici puteți să programați data și ora la care puteți depune la sediul MDLPA cererea de
finanțare aferentă Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”
Cerere finanțare – aveți posibilitatea de a depune electronic cererea de finanțare aferentă
Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” (documentul trebuie să fie semnat electronic)
De asemenea, în secțiunea Tablou de bord, veți putea să accesați notificările trimise de către
MDLPA (atunci când acestea vor fi trimise)


Apoi, la prima logare, vi se va cere codul de acces
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Este momentul să deschideți aplicația de pe telefonul mobil Google Authenticator (instalată
în prealabil pe telefon)



Pe telefon, va apărea imaginea:



Apăsați butonul Începeți



Pe telefon, va apărea următoarea imagine:
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Apăsați butonul Scanați un cod QR



Veți scana cu ajutorul telefonului codul QR de pe computer (vezi imaginea de la pagina 4) o
singură dată, la crearea contului. După scanare, veți primi un cod unic (de 6 cifre) pe care îl
introduceți în câmpul One-time code*, iar în câmpul Device Name* introduceți un nume pentru
dispozitiv (exemplu: telefon1).

Apăsați butonul Submit și veți avea acces la aplicație.
3. Accesarea aplicației (logarea) – investitii.mdlpa.ro



Se deschide Google Chrome și se accesează https://investitii.mdlpa.ro
Se introduce adresa de email și parola utilizată la înregistrare, după care se apasă butonul
Autentificare



După completarea celor două câmpuri, se va deschide o fereastră nouă:



În secțiunea One-time code, va trebui să completați codul de 6 cifre generat de aplicația
Google Authenticator. Deschideți aplicația Google Authenticator de pe telefonul mobil și
introduceți codul aferent adresei de email pe care ați completat-o. Codul se generează
automat și se schimbă la o perioadă de 30 de secunde.
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4. Schimbare parolă sau telefon care folosește aplicația de securitate
Pentru schimbarea parolei sau a telefonului care folosește aplicația de securitate, se accesează
investitii.mdlpa.ro. Va apărea imaginea de mai jos:

Se face click pe Ai uitat parola?

Va apărea imaginea de mai jos:

Se introduce adresa de email și se apasă Trimite. Va apărea următoarea imagine:
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Pe adresa de email veți primi un nou mesaj (Resetare parolă):

Accesați link-ul din email.
Va apărea următoarea imagine:
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Ștergeți din aplicația Google Authenticator vechiul cont (dacă există) și adăugați unul nou, cu un
nou nume de dispozitiv (Exemplu: telefon2). Scanați codul QR și introduceți codul de 6 cifre (ca la
înregistrare).
Va apărea următoarea imagine
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Introduceți noua parolă în cele două câmpuri.
Apoi se apasă butonul Trimite și aveți acces la aplicație.

5. Schimbare/adăugare adresă de email
Pentru a schimba/adăuga o nouă adresă de email pentru gestionarea contului unității administrativteritoriale pe care o reprezentați, trebuie să trimiteți către MDLPA noua adresă de email pentru a
fi adăugată în aplicație.
Apoi se urmează pașii de la capitolele 2 și 3 (înregistrarea și autentificarea).
Orice altă adresă de email care nu este comunicată MDLPA de către reprezentanții unității
administrativ-teritoriale nu va oferi accesul la aplicație.
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