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Sistemul de Management al Identității Electronice (IDM)
a. Ce este contul IDM
Academia de Studii Economice a implementat sistemul de Management al Identității Electronice (IDM)
menit sa reunească accesul la toate resursele oferite de către ASE sub un singur nume de utilizator (username) si o
singură parolă. Mai multe informații legate de sistemul de Management al Identității Electronice găsiți la adresa
web www.idm.ase.ro.

b. Activarea contului IDM
Activare contului IDM se face accesând adresa web www.idm.ase.ro si selectând „Formular
pentru studenti”. Aici in câmpul CNP de la secțiunea „Formular solicitare activare identitate
electronica student” va trebui sa introduceți Codul Numeric Personal (CNP) al dumneavoastră, apoi sa
selectați butonul „Deschidere sesiune” (Figura 1).

Figura 1
Dupa deschiderea sesiunii se va alege butonul „Activare cont IDM cu adresa email
@stud.ase.ro” apoi se va apăsa butonul „Executa comanda” (Figura 2).

Figura 2
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După executarea comenzii va apărea mesajul din Figura 3. După apăsarea butonului „Executa
comanda” toate butoanele vor deveni inactive Figura 4.

Figura 3

Figura 4

c. Afișarea datelor inițiale
Pentru afișarea datelor inițiale va trebui selectat butonul „Afisare date initiale {logonname, email,
parolainitiala}” apoi „Executa comanda” (Figura 3). După executarea comenzii datele inițiale de autentificare
vor fi afișate in câmpul imediat următor butonului „Executa comanda”.

Figura 5

Operațiunea de creare a contului IDM necesită un timp de 24 de ore.
După perioada de 24 de ore este
OBLIGATORIU sa urmați pașii specificați la punctul 2 pentru schimbarea parolei inițiale.

d. Cazuri speciale
•

In cazul in care butoanele vă apar ca in Figura 4 contul IDM a fost deja activat si creat in sistem.
Dumneavoastră va trebui doar să vă notați datele inițiale și să vă setați parola folosind portalul de
Management al Identității Electronice (Punctul 2).

Academia de Studii Economice din București

Figura 6

•

In cazul in care pe pagina de autentificare apare unul dintre mesajele: „CNP incorect” sau „CNP
inexistent” va rugam sa verificați daca CNP-ul introdus este corect. Daca CNP este introdus
corect, iar mesajul persista va rugăm sa luați legătura cu secretariatul facultății pentru verificarea
codului numeric personal din baza de date.

Setarea parolei contului IDM
Pentru schimbarea parolei inițiale, pas obligatoriu, trebuie sa accesați Portalul de Administrare a
Identității Electronice de la adresa web selfportal.ase.ro. Aici o sa vă autentificați folosind numele de utilizator si
parola afișată pe www.idm.ase.ro.
Toți pașii necesari schimbării parolei contului IDM sunt obligatorii!

a. Selectarea întrebărilor de securitate

După autentificarea pe pagină, primul pas este alegarea a minim 3 din cele 4 întrebări de verificare
(Figura 7). Aceste întrebări de verificare vă sunt necesare în cazul uitării parolei aferente contul dumneavoastră
IDM. După alegerea întrebărilor de securitate pentru definirea răspunsurilor de verificare apăsați butonul
„Select”.

Figura 7
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b. Definirea răspunsurilor de verificare

După alegerea întrebărilor de verificare va trebui să definiți răspunsurile de verificare (Figura 8).
Răspunsurile de verificare trebuie să le cunoașteți doar dumneavoastră. Răspunsurile sunt key sensitive, adică in
cazul resetării parolei contului IDM ele vor trebui introduse identic cu modul in care au fost definite. După
definirea răspunsurilor pentru a trece la pasul următor vă rugăm să apăsați butonul „Save”.

Figura 8

Nota. Răspunsurile afișate in Figura 8 sunt menite doar ca exemplu.
c. Confirmarea răspunsurilor de verificare

Pentru siguranța dumneavoastră va trebui sa confirmați răspunsurile de verificare (Figura 9). Daca
răspunsurile afișate sunt cele pe care le doriți, pentru a vă defini parola contului IDM apăsați butonul „OK”.

Figura 9

d. Schimbarea parolei

Pentru a schimba parola de securitate va trebui să introduceți parola veche, cea afișata pe
www.idm.ase.ro, să definiți parola nouă și apoi să o confirmați (Figura 10). Pentru a salva parola nouă vă rugăm
să selectați butonul „Save”.
După salvarea cu succes a noii parole o să fiți delogat de pe Portalul de Management al Identității
Electronice. Pentru a verifica salvarea cu succes a noii parole va rugam sa va autentificați cu noua parola in portal.
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Figura 10

Nota. Vă recomandăm ca parola nouă să aibă o lungime de minim 8 caractere, să conțină minim o literă
mare, minim un caracter numeric, minim un caracter special (exemplu: !, @, #, %, *, etc.) și să nu
conțină numele sau prenumele dumneavoastră.
e. Resetarea parolei in cazul in care ea nu se mai cunoaște

In cazul în care ați uitat parola contului IDM, folosindu-vă de întrebările de securitate definite vă puteți
redefini o nouă parolă. Pentru a face acest lucru accesați selfportal.ase.ro, alegeți „Ati uitat parola” din meniul din
stânga paginii si introduceți numele dumneavoastră de utilizator, apăsați butonul „OK” (Figura 11).

Figura 11

Pentru a defini noua parolă va trebui să introduceți răspunsurile de verificare și să introduceți noua parola
apoi să o confirmați (Figura 12). Pentru a finaliza redefinirea parolei apăsați butonul „Submit”. Daca
răspunsurile sunt corecte si parola îndeplinește condițiile de securitate mesajul afișat o sa indice faptul ca parola a
fost schimbata cu succes.
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Figura 12

Nota. Pentru a putea redefini parola trebuie sa cunoașteți răspunsurile de securitate si sa le introduce exact cum au
fost ele definite inițial.
Daca întâmpinați probleme sau nu mai cunoașteți răspunsurile de verificare vă rugăm să vă adresați
Direcției Rețele la adresa it-suport@ase.ro.

Acces pagina personală
Pentru a accesa pagina personală a studentului trebuie să intrați pe pagina web
www.webstudent.ase.ro și să vă autentificați cu utilizatorul și parola aferente contului dumneavoastră
IDM. Pentru orice fel de probleme cu accesarea paginii personale vă rugăm să transmiteti un mail la
adresa webstudent@ase.ro.
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