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A. Definirea beneficiarului plăţii 
1.1 Definirea datelor beneficiarului plăţii în Internet-Banking poate fi efectuată prin 2 modalităţi: 

a) prin accesarea submeniului Setare beneficiar-valută străină din meniul Transfer de fonduri: 
 

 
 

b) prin accesarea submeniului Transfer către părţi terţe-valută străină, butonul Creare beneficiar 

 

 

1.2 În ambele cazuri veţi fi direcţionat la fereastra de setare a beneficiarului plăţii: 
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1.3 În fereastra Setare beneficiar veţi completa următoarele rubrici: 

Nr. 
d/o 

Denumirea rubricii Modul de completare 

I.  BENEFICIAR 

1.1  Nume Se completează cu: 
Numele, prenumele sau Denumirea Beneficiarului plăţii 

1.2  Număr cont/IBAN Se indică codul IBAN sau numărul contului Beneficiarului plăţii 

1.3  Adresa Se indică adresa Beneficiarului plăţii (strada, numărul străzii, etc.) 

1.4  Oraş/localitate Se indică localitatea/oraşul unde locuieşte Beneficiarul plăţii 

1.5  Rezident Se bifează DOAR în cazul în care Beneficiarul plăţii este REZIDENT al 
Republicii Moldova 

1.6  Cod ţară Se indică cel puţin un simbol (literă) a codului ţării beneficiarului plăţii şi se 
tastează  
 
Se va afişa lista ţărilor. După selectarea ţării beneficiarului plăţii, se 
completează, în mod automatizat, rubricile Cod ţară şi Nume ţară. 

1.7  Nume ţară Se completează, în mod automatizat, cu denumirea ţării a cărei cod a fost 
introdus în rubrica Cod ţară. 

 Notă: în cazul în care aţi indicat greşit codul ţării, tastaţi butonul                    
şi introduceţi codul ţării. 

II.  BANCA BENEFICIARĂ 

2.1.  SWIFT BIC:  

 nomenclator Se introduc cel puţin 8 simboluri ale codului SWIFT şi se tastează  
Se va afişa lista codurilor SWIFT.  
După selectarea codului SWIFT se completează, în mod automatizat, 
rubricile: Denumire bancă, Cod ţară, Nume ţară, Oraş/localitatea, Adresa 
băncii. 

 Routing No Se completează DOAR în cazul în care banca beneficiară nu dispune de cod 
SWIFT, dar de cod ABA (Routing No.) – pentru bănci din SUA (ce nu deţin 
cod SWIFT). 
Se introduce codul băncii (Rounting No.) - şir consecutiv de 9 simboluri 
(cifre). 
Notă: în acest caz rubricile Denumire bancă, Cod ţară, Nume ţară, 
Oraş/localitatea, Adresa se vor completa de către utilizator. 

2.2.  Denumire bancă Se completează cu denumirea băncii beneficiare 

2.3.  Adresa Se completează cu adresa băncii beneficiare 



 

P
ag

. 3
 

2.4.  Oraş/localitate Se completează cu adresa băncii beneficiare 
2.5.  Cod ţară Se completează cu codul ţării băncii beneficiare 
2.6.  Nume ţară Se completează cu denumirea ţării băncii beneficiare 
2.7.  Cont corespondent (Opţional) Se indică contul corespondent al băncii beneficiare în banca 

corespondentă.  
Notă: 

1) în cazul în care utilizatorul indică numărul contului corespondent, 
atunci va trebui obligatoriu să fie completat compartimentul Banca 
intermediară.  

2) În cazul în care utilizatorul completează datele băncii intermediare 
(SWIFT/denumire) completarea contului corespondent nu este 
obligatorie. 

III.  BANCA INTERMEDIARĂ - se completează în cazul în care datele bancare ale Beneficiarului 
conţin informaţii despre banca intermediară 

3.1.  SWIFT BIC:  
 nomenclator Se introduc cel puţin 8 simboluri ale codului SWIFT şi se tastează  

Se va afişa lista codurilor SWIFT.  
După selectarea codului SWIFT se completează în mod automatizat 
rubricile: Denumire bancă, Cod ţară, Nume ţară, Oraş/localitatea, Adresa 
băncii. 

 Routing No 
 

Se completează DOAR în cazul în care banca beneficiară nu dispune de cod 
SWIFT, dar de cod ABA (Routing No.) – pentru bănci din SUA (ce nu deţin 
cod SWIFT). 
Se introduce codul băncii (Rounting No.) - şir consecutiv de 9 simboluri 
(cifre). 
Notă: în acest caz rubricile Denumire bancă, Cod ţară, Nume ţară, 
Oraş/localitatea, Adresa se vor completa de către utilizator. 

3.2.  Denumire bancă Se completează cu denumirea băncii intermediare 

3.3.  Adresa Se completează cu adresa băncii intermediare 

3.4.  Oraş/localitate Se completează cu adresa băncii intermediare 

3.5.  Cod ţară Se completează cu codul ţării băncii intermediare  

3.6.  Nume ţară Se completează cu denumirea ţării băncii intermediare 

 

1.4 Tastaţi butonul Transmite. Veţi primi următorul mesaj: “Beneficiar creat cu succes”. 

 
 

NOTĂ:  
În cazul în care doriţi să efectuaţi transferuri în valută străină în favoarea unuia şi aceluiaşi beneficiar, dar la 
conturi diferite, atunci va fi necesar să setaţi beneficiarul pentru fiecare cont în parte (acţiunile descrise în pct. 
1.1-1.4) 

 

 

 

< CUPRINS > 
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B. Efectuarea plăţii în valută străină 

2.1. Pentru a efectua o plată în valută străină către o persoană terţă accesaţi submeniul Transfer către părţi 
terţe – valută străină din meniul Transfer de fonduri: 
 

 
 
Notă: În Internet-Banking aveţi posibilitatea de a efectua plăţi în EUR, USD, GBP, CHF, RON.  
 

2.2. La tastarea submeniului Transfer către părţi terţe – valută străină se va afişa următoarea fereastră: 
 
 

 
 

2.3. În fereastra Transfer către părţi terţe – valută străină se vor completa următoarele rubrici:  
 
Nr. 
d/o 

Denumirea rubricii Modul de completare 

I.  DETALII TRANSFER DE FONDURI 

1.1  Cont plătitor Din lista de conturi se selectează contul din care va fi efectuată plata. 

1.2  Cont beneficiar Din lista de beneficiari se selectează beneficiarul în favoarea căruia se va efectua plata 

NOTĂ:  
1) În cazul în care în lista beneficiarilor nu regăsiţi beneficiarul în favoarea căruia 

doriţi să efectuaţi plata, aveţi posibilitatea de a CREA UN BENEFICIAR NOU 
prin tastarea butonului „CREARE BENEFICIAR”. 

2) În cazul în care este necesar să modificaţi careva date ale beneficiarului 
selectat, tastaţi butonul „EDITARE BENEFICIAR” pentru executarea acestora.  

1.3  Nume beneficiar 

După selectarea Beneficiarului plăţii, se completează, în mod automatizat, cu datele 
beneficiarului.  

1.4  Adresa beneficiar 

1.5  Banca beneficiară 

1.6  Banca intermediară 

1.7  Suma Se indică suma plăţii 

1.8  Tip comision Se optează pentru una din 3 variante: 
 OUR – comision achitat de către plătitor 
 SHA – comision repartizat între plătitor şi beneficiar 

Selectaţi din listă contul din care se efectuează plata 

Selectaţi din listă Beneficiarul plăţii 

Înscrieţi suma plăţii  

Selectaţi una din opţiuni: OUR/SHA/BEN 

Selectaţi din listă destinaţia plăţii 
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 BEN – comision achitat de Beneficiar (reţinut din suma transferului) 

1.9  Destinaţia plăţii Din lista afişată se selectează una din opţiuni: 

 1) CHELTUIELI FAMILIALE 
În cazul selectării destinaţiei „Cheltuieli familiale”  la ecran se va afişa o rubrică suplimentară obligatorie 
„Grad de rudenie”. Din lista afişată se va selecta gradul de rudenie al beneficiarului plăţii. 

 
 

2) DONAŢIE 

În cazul selectării destinaţiei „Donaţie” suma plăţii nu va depăşi 1000 EUR sau echivalent în altă valută.  

3) TRANSFER/PLATA PENTRU …. (BUNURI sau SERVICII) 

4) CHELTUIELI PERSONALE-AFLARE TEMPORARĂ PESTE HOTARE (TRANSFER PE NUMELE SĂU) 

5) TRANSFER/PLATA NECOMERCIALĂ SOCIALMENTE IMPORTANTĂ (PENSII, INDEMNIZAŢII) 

În cazul selectării destinaţiei: 
 „Transfer/plata pentru …. (bunuri sau servicii)”  
 „Cheltuieli personale-aflare temporară peste hotare (transfer pe numele său)” 
 „Transfer/plata necomercială socialmente importantă (pensii, indemnizaţii)” 

la ecran se va afişa o rubrică suplimentară obligatorie „Scopul detaliat al plăţii”, unde se va înscrie 
scopul plăţii. 

 

În cazul plăţilor în sume ce depăşesc 1000 EUR sau echivalentul în altă valută, este obligatorie completarea 
rubricii „Documente confirmative”: 
 

 
 
Rubrica „Documente confirmative” se completează după cum urmează: 

i) Din listă se va selecta una din opţiuni: 
 Contract 
 Invoice (factura comercială) 

 
ii) în rubrica „Număr” se indică numărul contractului/facturii; 
iii) în rubrica „Data” se indică data contractului/facturii; 
iv) pentru a încărca documentul se tastează butonul „Încarcă”. Se selectează documentul 

(contractul/factura) 

NOTĂ: în calitate de document confirmativ se admit fişiere cu următoarele extensii: 
             .pdf /.jpg /.jpeg /.png /.tiff.  

În cazul în care există mai multe documente confirmative selectaţi „Adaugă document” pentru 
multiplicarea rândurilor.  Mărimea totală a documentelor atașate nu poate depăși 5 MB. 
 
ATENŢIE: în mod obligatoriu se bifează opţiunea: Declar pe proprie răspundere că fotocopia este identică 
cu originalul. 

NOTĂ: în cazul în care plata Dvs. nu va corespunde prevederilor legislaţiei Republicii Moldova în vigoare, 
aceasta nu va fi executată de către bancă. 
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Totodată, sunt 3 opţiuni pentru executarea plăţii: 
1) imediat – plata va fi transmisă imediat, după confirmarea de către utilizator, către sistemul băncii. 
2) programat pentru – plata va fi transmisă către sistemul băncii la o anumită dată viitoare, stabilită de 

către utilizator: 

 
 

3) selectează ca plată programată – în cazul selectării acestei opţiuni, în mod automatizat, se vor executa 
plăţi la datele stabilite de către utilizator: 

 
 
 
NOTĂ: Ordinea de procesare a plăţilor în valută străină prin Internet-Banking este afişată pe pagina web a băncii 

www.maib.md ( aici) 
 
 
ATENŢIE:  
În cazul în care veţi efectua plăţi regulate către unul şi acelaşi beneficiar aveţi posibilitatea de a salva plata 
curentă în calitate de ŞABLON. Ulterior, şablonul va fi utilizat pentru crearea unei plăţi noi.  
Pentru crearea unui şablon este necesar să bifaţi opţiunea „Salvare ca şablon”  şi să înscrieţi numele şablonului.  

 
 
 

2.4.  După completarea tuturor rubricilor tastaţi butonul Transmite.  Astfel, veţi fi direcţionat către ecranul 
de confirmare a transferului: 

 

http://www.maib.md/
http://www.maib.md/ro/operatiuni-curente-fizice/
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2.5. Tastaţi butonul Confirmare pentru a continua.  
 
Pentru finalizarea operaţiunii, este necesar să autorizaţi tranzacţia, prin metoda de autorizare pentru care aţi 
optat la abonare. 

 
Dacă aţi optat pentru autorizare prin parolă de unică folosinţă (OTP):  

 
a) la tastarea butonului Confirmare sistemul generează parola de unică folosinţă (OTP) şi o expediază prin                     

e-mail/SMS, în dependenţă de metoda de recepţionare a parolelor pentru care aţi optat la abonare. 
 
NOTĂ: În cazul în care, din anumite motive, nu recepţionaţi parola de unică folosinţă (OTP) la momentul 

efectuării plăţii, tranzacţia este salvată şi veţi avea posibilitatea să o autorizaţi mai târziu, prin 
ecranul Stare/Istorie Plăţi.  

 
b) înscrieţi parola de unică folosinţă (OTP) recepţionată  în câmpul corespunzător. 

 

c) pentru finalizarea tranzacţiei tastaţi butonul Transmite.  
 
În cazul în care la abonare aţi optat pentru recepţionarea confirmărilor privind efectuarea tranzacţiilor, veţi 
primi la  e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj privind statutul tranzacţiei.  

 
Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:  
a) Selectaţi opţiunea Fişier, dacă certificatul digital este disponibil pe staţia Dvs. de lucru sau alt suport de 

unde acesta poate fi citit. Înscrieţi parola certificatului şi tastaţi butonul Transmite.  
b) Selectaţi opţiunea eToken/CryptoCard, dacă certificatul digital este disponibil pe suportul securizat. Înscrieţi              

PIN-ul suportului securizat, selectaţi certificatul digital şi tastaţi butonul Transmite. 

Daca aţi optat pentru autorizare cu Semnătură mobilă: la tastarea butonului Confirmare sistemul generează o 
solicitare  şi o expediază la telefonul mobil. Pentru a finaliza tranzacţia introduceţi la telefonul mobil codul PIN -
Semnătură mobilă. 

În cazul în care la abonare aţi optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea 
tranzacţiilor, veţi primi la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj privind 
statutul tranzacţiei.  

 
NOTĂ: Tastaţi butonul Înapoi pentru revenirea la ecranul precedent sau tastaţi butonul Anulează pentru a 

reveni la ecranul principal. 
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C. ŞABLOANE 
 

3.1 În cazul în care, la efectuarea unei plăţi aţi optat pentru opţiunea „Salvare ca şablon” , atunci aceste plăţi-
şabloane le regăsiţi în submeniul Şablon din meniul Transfer de fonduri: 

 

 
 
 

În submeniul Şablon  găsiţi toate şabloanele salvate de către Dvs. La necesitate aveţi posibilitatea să le 
vizualizaţi sau să creaţi plăţi noi în baza acestor şabloane.  

 
3.2 După selectarea submeniului Şablon, la ecran se va afişa lista şabloanelor create de Dvs.  

 

3.3 Submeniul are 3 butoane: VIZUALIZARE-ŞTERGE/CREARE PLATĂ/ANULEAZĂ: 
 

VIZUALIZARE/ŞTERGE - la tastarea acestui buton aveţi posibilitate să vizualizaţi/ştergeţi şablonul 
selectat 

CREARE PLATĂ - la tastarea acestui buton aveţi posibilitatea de a crea o plată nouă în baza 
şablonului selectat. 
Utilizând şablonul aveţi posibilitatea de a efectua o plată identică (fără a 
modifica careva date) sau să efectuaţi o plată nouă, modificând suma 
transferului, datele beneficiarului sau destinaţia plăţii.  

ANULEAZĂ - la tastarea acestui buton reveniţi la pagina de start. 
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D. Modificarea datelor beneficiarului plăţii 

4.1 Modificarea datelor Beneficiarului plăţii în sistemul Internet-Banking poate fi efectuată prin accesarea 
submeniului Redactare beneficiari-valută străină din meniul Transfer de fonduri: 
 

 
 
După selectarea acestui submeniu veţi fi direcţionat la fereastra de căutare a beneficiarilor.  
 

 
În această fereastră aveţi posibilitatea de a căuta Beneficiarul plăţii după unul din criteriile de căutare: 

a) Nume/denumire 
b) Număr cont/IBAN 

 
Meniul are 4 butoane: NOU/CAUTĂ/ŞTERGE/ANULEAZĂ: 
NOU - la tastarea acestui buton aveţi posibilitatea de a crea un beneficiar nou 
ŞTERGE - la tastarea acestui buton veţi şterge informaţia înscrisă 
ÎNCHIDE - la tastarea acestui buton veţi fi direcţionat la pagina de start 
CAUTĂ - la tastarea acestui buton se va lansa căutarea beneficiarului şi se va afişa un tabel cu lista 

tuturor beneficiarilor, care va conţine următoarele compartimente: 
 Nume 
 Banca 
 Număr cont/IBAN 
 Ţară beneficiar 
 Banca intermediară 
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Submeniul are 3 butoane: EDITARE/VIZUALIZARE/ŞTERGE: 
EDITARE - la tastarea acestui buton aveţi  posibilitate să modificaţi datele Beneficiarului/ băncii 

beneficiarului/băncii intermediare 
VIZUALIZARE - la tastarea acestui buton aveţi posibilitatea de a vizualiza datele Beneficiarului 
ŞTERGE - la tastarea acestui buton aveţi posibilitatea de a şterge datele Beneficiarului 
 

4.2 În fereastra Editare beneficiari – valută străină aveţi posibilitatea de a modifica: 
a) datele Beneficiarului 
b) datele băncii beneficiarului 
c) datele băncii intermediare 

 
 
 

ATENŢIE: Modificarea datelor Beneficiarului plăţii în sistemul Internet-Banking poate fi efectuată, de 
asemenea, prin accesarea submeniului Transfer către părţi terţe-valută străină, butonul Editare 
beneficiar 

 

 
 

 
 

La tastarea butonului Editare beneficiar veţi fi direcţionat la fereastra de redactare a datelor beneficiarului 
plăţii. 

 
 
 
 

 

Pentru orice alte informaţii, întrebări, consultări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne scrieţi sau să ne contactaţi la                     

SERVICIUL CALL CENTER la numărul de telefon (022) 26-89-99. 
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