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Introducere 
Această instrucţiune este destinată tuturor utilizatorilor sistemului de deservire bancară la 

distanţă - internet banking (persoane juridice), care cunosc deja noţiunile,  functionalul de bază 

al sistemului şi au nevoie de Certificat Digital pentru a autoriza documente de plată.  

Certificatele Digitale se generează conform următoarei scheme logice: 

1. Se solicită Certificat Digital pentru utilizatorul cu id-ul 9999 (acesta este utilizatorul 

responsabil de administrarea/gestionarea sistemului internet banking, are drepturi de 

administrare şi există pentru toţi abonaţii persoane juridice); 

1.1 Certificatul Digital eliberat de către bancă se descarcă în browser; 

1.2 Se creează o copie de rezervă a Certificatului Digital şi o copie a Cheii Private; 

1.3 Se înregistrează Certificatul Digital obţinut pentru utilizatorul cu id-ul 9999. 

 

2. Dacă datele personale ale celorlalţi utilizatori ai companiei (de exemplu: 1111 şi/sau 2222) 

coincid cu datele persoanei responsabile de gestionarea sistemului (id utilizator: 9999) atunci 

pentru ei (1111 şi 2222) nu este necesar de solicitat Certificat Digital; 

2.1 Se înregistrează Certificatul Digital obţinut de utilizatorul 9999 şi pentru ceilalţi 

utilizatori;  

2.2 Respectiv, ulterior se vor folosi toţi utilizatorii (de exemplu: 1111 şi 2222) de o singură 

Cheie Privată, care a fost obținută de către utilizatorul cu id-ul 9999. 

 

3. Dacă ceilalţi utilizatori ai companiei sunt alte persoane decît persoana responsabilă de 

gestionarea sistemului internet banking, atunci se solicită Certificat Digital pentru fiecare 

utilizator în parte (de exemplu 1111 şi 2222); 

3.1 Cererile de Certificat Digital sunt acceptate/aprobate de către utilizatorul cu id-ul 9999;  

3.2 Certificatul Digital eliberat de centrul de certificare al băncii se descarcă în Browser; 

3.3 Se creează copii de rezervă a Certificatului Digital şi a Cheii Private; 

3.4 Se inregistrează Certificatul Digital obţinut pentru fiecare utilizator în parte. 

 

În această instrucţiune este prezentată generarea Certificatului Digital prin utilizarea browser-

lui mozilla firefox (recomandăm să utilizaţi şi d-stră acest browser). Certificatul Digital poate fi 

generat și prin browser-ul internet explorer (versiunile opt sau mai noi), însă modalitatea de 

generare şi descărcare a Certificatului Digital diferă puţin. 

Important! Pentru fiecare persoană cu drept de semnătură se generează un singur Certificat 

Digital (deci dacă o persoană deţine prima şi a doua semnătură la bancă, atunci pentru aceasta 

se generează un singur Certificat Digital).  
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Capitolul I. Cererea și descărcarea Certificatului Digital  

(mozilla firefox). 
Pas 1. Intrați în sistem cu utilizatorul „ID utilizator: 9999”. 

a) „ID companiei”  „ID utilizator” (predefinit : 9999, care reprezintă administratorul de 

gestionare a sistemului)  „Parola”  „Întrare în sistem” . 

 

b) În cazul în care ați uitat parola de logare pentru utilizatorul 9999 apăsați pe butonul „Aţi 

uitat parola?” și completați cîmpurile roz cu datele din buletin apoi apasați „Transmite” 

 

c) Pe adresa de email sau prin sms veți primi o parolă de unică folosință (şase caractere) cu 

care vă veţi loga în sistem şi veţi seta o parolă dorita de dvs., (doar pentru utilizatorul 

9999). 

d) Reveniţi la logarea în sistem cu utilizatorul 9999.  

Important! Dacă persoana cu id utilizator 9999, nu mai activează în cadrul companiei dvs., 

opriți procedura și vă adresați la filiala unde vă deserviți, pentru a depune o cerere de modificare 

a persoanei responsabile de gestionare a sistemului.  
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Pas 2. Solicitaţi un nou Certificat Digital 

a) „Meniu”  „Diverse”  „Cerere Certificat Digital”.  

 

b) „Pasul1–Cerere de Certificat” [1] „OK” [2]  „Pasul2–Cerere de Certificat” [3]. 

 

c) „OK” [4]. 
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d) Repetaţi paşii „Meniu”   „Diverse”   „Cerere Certificat Digital” şi urmăriţi cînd se 

modifică statutul în „Acceptat”. (Verificarea și acceptarea poate să dureze citeva ore/zile. 

Dacă se doreşte urgentarea procesului de acceptare, apelați echipa de suport a MAIB). 

Important! Descărcați Certificatul Digital de la acelaș computer de unde l-ați solicitat, utilizînd 

acelaș browser de internet. 

e) Cînd statutul este „Acceptat” apăsaţi „Descărcare Certificat” [5]. 

 

f) „OK” [6]. Statutul se modifică în „Descărcat”. 
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Pas 3. Exportarea Certificatului Digital din browser-ul mozilla firefox. 

a) „Tools” [1]  „Options” [2]. 

 

b) „Advanced” [3]  „Certificates” [4]  „View Certificates” [5]  „Your Certificates” [6] 

 se selectează Certificatul Digital [7]  „View” [8]. 
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c) „Details” [9]  „Export” [10]  alegeţi calea unde va fi salvat Certificatul Digital; vă 

recomandăm să alegeți o locație simplă şi sigură (de exemplu: D:/MAIB BF/) [11]  

denumiţi Certificatul Digital [12]  „Save” [13]  „Close” [14]. 

 

 

Certificatul Digital a fost exportat cu succes. 
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Pas 4. Salvarea/crearea Cheii Private. 

a) Selectați Certificatul Digital [1]  „Backup” [2]. 

 

b) Alegeți calea unde va fi salvată Cheia Privată (de exemplu: D:/MAIB BF/), de obicei în 

accea locație unde a fost salvat şi Certificatul Digital [3]  denumiți Cheia Privată [4]  

„Save” [5]. 

 

c) Setaţi o parolă pentru Cheia Privată (aveţi posibilitatea să introduceţi orice parolă care nu 

se va modifica pînă la expirarea Cheii Private) și confirmați [6]  „OK” [7]  „OK” [8] 

 „OK” [9]. 

 

Cheia Privată (va fi utilizată pentru autorizarea documentelor de plată) a fost exportată cu 

succes.  

Important! Se recomandă memorizarea parolei Cheii Private şi a locaţiei unde aceasta a fost 

salvată, totodată Certificatul Digital din browser trebuie șters în momentul cînd sunteţi sigur că 

aţi memorizat parola şi locaţia Cheii Private.  
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Capitolul II. Înregistrarea Certificatului Digital  
Important! Certificatul Digital primit pentru utilizatorul 9999 este pe numele Lia Tcaciuc (în 

exemplul prezentat), ceea ce permite înregistrarea lui atît pentru utilizatorul 9999 cît şi pentru 

utilizatorii 1111 şi 2222 dacă aceștia sunt tot Lia Tcaciuc. 

Pas 1. Intrare în sistem cu utilizatorul pentru care se doreşte înregistrarea Certificatului Digital. 

a) „Meniu”  „Înregistrare Certificat Digital”. 

 

b)  „Browse” [1]  selectați certificatul din mapa unde a fost salvat (De exemplu: D:/MAIB 

BF/) [2]  „Open” [3]. 
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c) „Citește ceritificat” [4]  „OK” [5]  „Transmite” [6]. 

 

 

Pasul 2. Repetaţi procedura de înregistrare a Certificatului Digital pentru toţi utilizatorii 

companiei (9999, 2222, 1111,  daca aceștia sunt aceeași persoană ca în exemplu prezentat - Lia 

Tcaciuc). 

Important! Dacă toţi utilizatorii companiei (de exemplu 9999, 2222 şi 1111) au aceleaşi date 

personale, atunci acţiunile de generare a Certificatului Digital trebuie oprite aici. Acum puteţi 

autoriza documente de plată folosind Cheia Privată obţinută şi parola de semnare pe care aţi 

setat-o în timpul creării Cheii Private. Autorizarea documentelor de plată este descrisă în ghidul 

utilizatorului de pe site-ul băncii www.maib.md/ro/internet-banking sau link-ul „Ajutor” din 

sistemul internet banking.  

http://www.maib.md/ro/internet-banking
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Capitolul III. Generarea Certificatului Digital pentru utilizatorii 1111 

și 2222 cînd aceştia sunt alte persoane decît  utilizatorul 9999. 
Important! Dacă ceilalţi utilizatori ai companiei sunt alte persoane decît persoana responsabilă 

de gestiune a sistemului internet banking, atunci se solicită Certificat Digital pentru fiecare 

utilizator în parte (de exemplu 1111– Ion Roată şi 2222 – Maria Roată) la fel cum s-a solicitat 

certificat digital pentru utilizatorul 9999. 

Pas 1. Cereţi Certificat Digital pentru utilzatorii 1111 şi/sau 2222.  

Cererea se face conform pasului 2 punctele a),b),c) din capitolul I.  

Pas 2. Cererile de Certificat Digital sunt acceptate/aprobate de către utilizatorul 9999. 

a) Completaţi datele de logare ale utilizatorului 9999  „Întrare în sistem”.  

 

b) „Meniu”  „Administrare utilizatori”  „Cereri pentru autorizarea certificatului”. 
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c) Selectaţi cererea [1]  „Aprobă” [2]  „OK” [3]. 

 

d) „Semnătură digitală” [4]  „Browse” [5]  găsiţi Cheia Privată în computerul d-stră (de 

exemplu:  D:/MAIB BF/) [6]  selectaţi Cheia Privată [7]  „Open” [8]  introduceţi 

parola Cheii Private [9]  „Transmite” [10]. 

 

  



14 
 

e) Dacă aţi făcut totul corect atunci, cererea aprobată de către persoana responsabilă va fi 

transmisă automat către centrul de autorizare al băncii şi va dispărea din listă. Statutul 

acesteia va fi „În asteptare.” 

 

 

Pas 3. Descărcaţi Certificatele Digitale obţinute şi efectuaţi copii de rezervă a acestora. 

Acţiunile sunt descrise începînd cu capitolul I pasul 2 d), pînă la  capitolul II pasul 1 c). 

Important! Acum puteţi autoriza documente de plată folosind Cheile Private obţinute şi parolele 

de semnare pe care le-aţi setat în timpul creării Cheilor Private. Autorizarea documentelor de 

plată este descrisă în ghidul utilizatorului de pe site-ul băncii www.maib.md/ro/internet-banking 

sau link-ul „Ajutor” din sistemul internet banking. 

http://www.maib.md/ro/internet-banking

