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I.  Acțiunile Administratorului CIB (ID utilizator 9999) 

1. Prima Conectare 

Pentru a accesa serviciile bancare la distanţă oferite de Internet Banking (în continuare ”CIB”), după completarea 

la sucursala MAIB a Cererii de abonare, prima conectare la sistem va fi efectuată de către Administratorul CIB. 

 Administratorul CIB – reprezintă persoana desemnată de Companie în Cererea de abonare (pct.8): 

 

Pentru o primă conectare la sistem, Administratorul CIB va efectua următorii pași: 

1. Culegeți în browser adresa site-ului ofcial al MAIB (www.maib.md); 

2. Tastați butonul M@IB OnLine de pe pagina principalăselectați iconiţa Internet Banking tastați 
butonul Persoane Juridice  

 
3. Veți fi direcţionat la pagina de logareTastați Înregistrare  

 

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


4. Întroduceţi detaliile solicitate ale administratorului CIB indicate în cererea de abonare: 
 
 
 
 
 

o introduceți ID-ul companie  

(Nume Login utilizat la autentificarea în sistem, cod alfa-

numeric, minim 5 simboluri, indicat în cererea de abonare 

la Internet banking) 

o Introduceți ID-ul utilizatorului  - 9999  

(ID-ul utilizatorului cu funcția de administrator la sistemul 

Internet Banking al companiei) 

o Introduceți Prenumele 

o Introduceți Numele 

o Introduceți Seria și numărul actului de identitate 

(În cazul în care primitți eroarea “Detaliile nu corespund”, 

apelați la sucursală pentru a se verifica datele din profilul 

Dvs.) 

 

 
 

5. După completarea tuturor datelor solicitate, tastați butonul Transmite.  

 

o Introduceți parola (OTP- parolă de unică 
folosinţă din 6 poziții) generată de sistem 

și transmisă la email sau sms. 
o Introduceți parola formată de dvs. Condiții: 

             - parola va avea o lungime de minimum 8 si  

maximum 28 de caractere; 

             - parola noua va contine obligatoriu cel putin o 

litera mica si o litera mare si va avea cel putin cate un 

caracter numeric, opțional poate conține si caracter 

special, de tipul (!s@#$%^&*_+=?/~';:,<>|) .  

             - parola noua nu poate să înceapă cu caractere 

speciale. 

o Reintroduceți (confirmați) parola nouă. 

 

6. Tastaţi butonul Mai departe  

7. Accesaţi link-ul Apăsați aici şi veţi fi direcţionat la pagina de logare. 

 
 
 
 

2. Setarea utilizatorilor CIB 

Pentru a permite angajaților Companiei să utilizeze Internet Banking, inițial Administratorul CIB-
9999, va crea și acorda accesele pentru utilizatorii desemnați cu drept de semnătură (ex.ID utilizator 
1111-director și 2222-contabil). 

Administratorului CIB va parcurge următorii pași: 

https://corporate.maib.md/BankFlexCB/(S(fgajxhc4h0nsr4g0xh0lcel3))/Login.aspx?locale=ro-RO


1. Accesaţi  „Meniu”  „Administrare utilizatori”  „Setare utilizatori”;  

 

    Lista persoanele autorizate ale Companiei, cu drept de a semna instrucțiunile de plată sunt definite la 
Bancă, în Cererea de abonare. 

 
2. Tastaţi butonul Nou ;  

 

 
 

3. Întroduceţi detaliile despre utilizatorul Director (cîmpurile de culoare roz, sînt obligatorii). Pentru cîmpul ID 
utilizator setați un număr (ex: 1111) care îl va reprezenta și identifica ulterior la logare în sistem. Selectați una 
din opțiunea de trimitere a parolei de înregistrare email sau sms. Tastați butonul Transmite. 

 

 
4. Întroduceţi detaliile despre utilizatorul Contabil (cîmpurile de culoare roz, sînt obligatorii). Pentru cîmpul ID 

utilizator setați un număr (ex: 2222) care îl va reprezenta și identifica ulterior la logare în sistem. Selectați una 
din opțiunea de trimitere a parolei de înregistrare email sau sms. Tastați butonul Transmite. 

 
 

3. Atribuirea rolurilor pentru utilizatori creați 

1. Selectați pe rînd fiecare utilizator în parte 1111 și 2222 și tastați butonul Roluri 

 
1. Selectați rolul  Instruction Setter (rolul implicit cu privilegiu de setarea  instrucțiunilor de plata ) și îl 

transferați prin butonul > la dreapta. Tastați butonul Transmite.  
(În cazul în care doriți sa definiți un Rol special, îl puteți crea din „Meniu”  „Administrare utilizatori”  
„Setare roluri”) 
 



 

4. Setarea regulilor de autorizare 

 

1. Accesaţi  „Meniu”  „Administrare utilizatori”  „Setare reguli de autorizare”;  
 

 

2. Tastați “DA”. Această funcție permite să definească implicit regula de autorizare pentru utilizatorii 
responsabili de autorizare instrucțiunilor de plată pentru toate conturile și tipurile de documente prin 
setarea nivelului preferat. Automat rolul Default Authoriser (rolul implicit cu privilegiu de autorizare a 

instrucțiunilor de plată) va fi atribuit pentru utilizatorii selectați în ordinea 1111 și 2222 sau innvers. Tastați 
butonul Transmite și OK. 

 

 

 

Utilizatorii pot avea concomitent atît dreptul de a întocmi instrucțiuni de plată dar și de autorizarea plăților. 
 

 

II. Prima logare pentru utilizatorii 1111 și 2222 creați de Administratorul CIB  

 

1. Tastați butonul M@IB OnLine de pe pagina principalăselectează iconiţa Internet Banking 
tastatează butonul Persoane Juridice  

 
2. Veți fi direcţionat la pagina de logare tastați Înregistrare 

 

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


Pentru fiecare utilizator setat de Administratorul CIB-9999, este necesară parcurgerea procedurii primei 
înregistrări în sistem, după cum urmează: 
 

3. Întroduceţi detaliile pentru utilizatorul Director-1111. 

 
 

4. După completarea tuturor datelor solicitate tastați butonul Transmite.  

 
 

o Introduceți parola (OTP- parolă de unică 
folosinţă din 6 poziții) generată de sistem și 

transmisă la email sau sms. 
o Introduceți parola formată de dvs. Condiții: 

             - parola va avea o lungime de minimum 8 si  

maximum 28 de caractere; 

             - parola noua va contine obligatoriu cel putin o 

litera mica si o litera mare si va avea cel putin cate un 

caracter numeric, opțional poate conține si caracter 

special, de tipul (!s@#$%^&*_+=?/~';:,<>|) .  

             - parola noua nu poate să înceapă cu caractere 

speciale. 

o Reintroduceți (confirmați) parola nouă. 

Similar parcurgeți procedura primei înregistrări și pentru utilizatorul Contabil- 2222. 

Acum puteți să vă logați în sistemul Bank Flex pe utilizatorii înregistrați. 
După procedura de generare a semnăturii digitale de mai jos, veți avea posibilitatea să semnați 
documentele de plată. 

1. Solicitare/înregistrare Certificat Digital 

 
Detaliile privind modalitatea de solicitare și înregistrare a Certificatului Digital de către Administratorul 
CIB, consultați Instrucțiunea 
https://www.maib.md/files/file/instructiuni/ib/Instructiuni_Generare_Semn_Digital_Vers_DSU%201.pdf   
 
 

https://www.maib.md/files/file/instructiuni/ib/Instructiuni_Generare_Semn_Digital_Vers_DSU%201.pdf

