
Anexa nr. 3  
la Programul de prezentare a produsului „SMS-NOTIFICĂRI” pentru clienţi corporativi/retail 

Instrucţiunea privind utilizarea serviciului „SMS-NOTIFICĂRI”  
 

În scopul utilizării serviciului SMS-NOTIFICĂRI vor fi utilizate următoarele comenzi, care vor fi expediate la numarul scurt al operatorului de telefonie mobilă: 

Denumirea solicitarii Mesaj expediat  de catre client Descrierea solicitării 

INSTRUCŢIUNI DE AJUTOR 

1  

Help 

sau  

Suport Utilizator 

 

Help 

 

Comenzi: 

L –limba 

A –carduri 

P –parola 

RESET –parola 

MAIL -e-mail 

NMAIL -e-mail 

NF+ -abonare card 

NF- -dezabonare card 

S –balanta 

E –extras 

De ex: 

HELP E        Sau   HELP P 

 

 

Suport utilizator – la expedierea mesajului cu textul HELP, utilizatorul va primi instructiuni despre 

operaţiuni pe care le poate efectua 

 

Comenzile pot fi introduse atit in majuscule cit si in minuscule 

NOTIFICĂRI SMS (monitorizarea pachetului de servicii de notificare) 

1 Vizualizarea optiunilor de notificare 

prin e-mail 
Mail Posibilitatea de a primi prin e-mail notificările privind operaţiunile cu cardul 

2 Modificarea optiunii de notificare 

prin e-mail 
Nmail <optiune 

Optiuni posibile: 

0-Notif. e oprita 

1-Oper. cu card 

2-Notif. balanta 

3-Notif. extras 

4-Notif. bal./extras 

5-Toate optiunile 

 

De ex.  

Nmail 0 

 Nmail 1 

Posibilitatea de a primi variate notificări la e-mail, în dependenţă de opţiunea aleasă. 

De ex.  

Nmail 0 – semnifică anularea recepţionării notificărilor la mail 

Nmail1 – primirea notificărilor despre operaţiunile effectuate cu cardul 

 

3 Abonare card 

(valoarea implicita a setului de 

servicii - 1) 

Nf+ <alias> 

 

De ex: 

Nf+card2 

Unde : 

Card2= alias-ul cardului 

Abonarea unui anumit card la serviciul de notificări SMS 

 

4 Abonare card(set de servicii indicat) Nf+ <alias> <set de servicii> 

 

De ex :  

Nf+card2 3 

 

Unde : 

Card2= alias-ul cardului 

3=set de servicii 

 

Abonarea unui anumit card la un anumit set de notificări 

De ex. 

 

Nf+card2 3 – abonarea cardului cu numele card2 la serviciile de notificare la solicitarea extrasului de 

cont (3) 

 

 

5 Dezabonare card Nf- <alias> Dezactivarea unui card de la serviciile de notificare  SMS 



 

De ex :  

Nf-card2  

 

Unde : 

Card2= alias-ul cardului 

 

6 Abonare toate cardurile Nf+ Abonarea tuturor cardurilor la serviciul de notificare SMS 

7 Dezabonare toate cardurile Nf- Dezactivarea tuturor cardurilor  de la serviciul de notificare SMS 

 

SERVICII OPŢIONALE 

LIMBA DE COMUNICARE (vizualizarea, modificarea limbii de comunicare) 

1 Vizualizarea limbii curente L Utilizatorul poate vedea care este limba de comunicare utilizata  

2 Setarea altei limbi L ru / L ro / L en Setarea a unei alte limbi de comunicare 

MODIFICAREA PROFILULUI (modificare alias card, parola) 

1 Modificarea alias-lui A <alias curent> <alias nou> Atribuiea unui alt alias (nume) cardului inclus in serviciul SMS-NOTIFICĂRI 

2 Modificarea parolei P <parola curenta> <parola noua> Modificarea parolei existente cu o altă parolă nouă  

3. Resetarea parolei RESET<IDNO/IDNP> 

unde IDNO/IDNP codul fiscal al Utilizatorului 

Modificarea parolei existente 

(se utilizează în cazul în care utilizatorul a uitat parola) 

VERIFICAREA BALANŢEI CARDULUI 

1 *Balanta cardului S <parola> Verificarea balanţei cardului  

(se utilizează în cazul în care utilizatorul are un singur card abonat la serviciul SMS-NOTIFICĂRI) 

2 Balanta cardului specificat prin 

alias 
S <alias sau PAN> <parola> 

De ex: 

S card2 pwd 

sau 

S 4356….7846 pwd 

 

Unde: 

4356…..2354 = PAN (numarul cardului) 

card1 = alias-ul cardului 

pwd = parola  

Verificarea balanţei unui anumit card 

(se utilizează în cazul în care utilizatorul are mai multe carduri abonate la serviciul SMS-NOTIFICĂRI) 

 

SOLICITAREA EXTRASULUI CARDULUI 

1 *Extrasul cardului E <parola> Solicitarea extrasului cardului. Sunt afişate ultimele 5 operaţiuni cu cardul bancar 

(se utilizează în cazul în care utilizatorul are un singur card abonat la serviciul SMS-NOTIFICĂRI) 

2 Extrasul cardului specificat prin 

alias 

E <alias sau PAN> <parola> 

De ex: 

E card1 pwd 

sau 

E 4356…..2354 pwd 

Unde: 

4356…..2354 = PAN (numarul cardului) 

card1 = alias-ul cardului 

pwd = parola  

Solicitarea extrasului unui anumit  card. Sunt afişate ultimele 5 operaţiuni cu cardul bancar 

(se utilizează în cazul în care utilizatorul are mai multe carduri abonate la serviciul SMS-NOTIFICĂRI) 

 

INFORMAŢIE DESPRE CURSUL VALUTAR 

1 Curs valutar oficial al BNM O <parola> Afişarea cursului de schimb valutar oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data solicitată 

2 Curs valutar prin virament V <parola> Afişarea cursului de schimb valutar al băncii utilizat pentru operaţiunile prin virament (transferuri) 

3 Curs valutar Chisinau/Balti C <parola> Afişarea cursului de schimb valutar la ghişeele băncii din mun. Chişinău/or. Bălţi (pentru operaţiuni cu 

numerar) 

4 Curs valutar pentru restul republicii R <parola> Afişarea cursului de schimb valutar la ghişeele băncii din mun. Chişinău/or. Bălţi (pentru operaţiuni cu 

numerar) 

 


