Ce este MPay?
MPay este un sistem prin care poţi achita serviciile publice cu orice instrument de plată la alegerea ta,
cum ar fi cardul bancar sau Internet-Banking/Mobile-Banking.
Pentru achitarea serviciilor publice poate fi accesată pagina web www.mpay.gov.md, unde vei fi
direcţionat la lista serviciilor ce pot fi achitate prin MPay:

După ce vei obţine numărul facturii, vei avea posibilitatea de a o achita prin intermediul sistemului
Bankflex (Internet-Banking/Mobile-Banking) al BC “Moldova Agroindbank”S.A.
Cum pot achita factura MPay?
Pentru a achita factura MPay vei parcurge următorii paşi:

Etapa I: înregistrarea facturii MPay în sistemul Bankflex, canalul Internet-Banking
1.1. Pentru a înregistra factura MPay în sistemul Bankflex este necesar să selectezi submeniul Setare
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Furnizor de Servicii din meniul Plăţi pentru servicii.

1.2. Ulterior vei introduce datele despre factură:

a) Organizaţia - selectezi furnizorul din lista disponibilă.
În cazul serviciilor MPay se va alege MPay.
b) Număr Contract – introduci numărul de identificare a plăţii: numărul confirmării de plată/ cererii de
solicitare a serviciului/ procesului-verbal cu privire la contravenţie, etc.).
c) Alias – (opţional) atribui un nume furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru comoditate
în cazul în care ai mai multe facturi pentru acelaşi furnizor de servicii: ai posibilitatea să atribui nume
proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.
d) Număr Cont – selectezi contul tău bancar, din care se va efectua plata (la necesitate, la achitarea
plăţii ai posibilitatea să selectezi şi un alt cont, din care se va efectua transferul).
1.3. Tastează butonul Transmite. Vei primi următorul mesaj:

Pentru a achita alte facturi MPay vei urma indicaţiile expuse în punctele 1-3.
Etapa II: achitarea facturii MPay în sistemul Bankflex
2.1. Selectează submeniul Plata facturilor din meniul Plăţi pentru servicii.
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Se afişează lista furnizorilor de servicii (definiţi anterior) cu detaliile aferente acestora:
a. Organizaţia - numele organizaţiei beneficiare;
b. Număr Contract - numărul de identificare a plăţii;
c. Număr Cont - contul bancar, din care se va efectua plata (la necesitate ai posibilitatea să selectezi
şi un alt cont la achitare);
d. Alias - numele atribuit furnizorului de servicii.

2.2. Selectează furnizorul MPay şi tastează butonul Solicitare Facturi.

Sistemul va afişa lista de facturi disponibilă pentru furnizorul selectat.

2.3. Selectează factura necesară şi tastează butonul Mai departe.
Se va afişa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

2.4. La necesitate selectezi un alt cont din care se va efectua transferul pentru achitarea plăţii.

2.5. Tastează butonul Transmite.
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NOTĂ: Contul selectat în mod implicit depinde de setările efectuate la definirea furnizorului de
servicii/înregistrarea facturii MPay.

Astfel, vei fi direcţionat către ecranul de confirmare a transferului:

2.6. Tastează butonul Confirmare pentru a continua.

Pentru finalizarea operaţiunii, este necesar să autorizezi tranzacţia, prin metoda de autorizare
pentru care ai optat la abonare.
Daca ai 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 ai
optat la abonare.
NOTĂ: În cazul în care, din anumite motive, nu recepţionezi parola de unică folosinţă (OTP) la
momentul efectuării plăţii, tranzacţia este salvată şi vei avea posibilitatea să o autorizezi
mai târziu, prin ecranul Stare/Istorie Plăţi.

b)

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

c)

pentru finalizarea tranzacţiei tastează butonul Transmite.

În cazul în care la abonare ai optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacţiilor, vei recepţiona la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj
privind statutul tranzacţiei.
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a) Selectează opţiunea Fişier, dacă certificatul digital este disponibil pe staţia ta de lucru sau alt suport
de unde acesta poate fi citit. Înscrie parola certificatului şi tastează butonul Transmite.
b) Selectează opţiunea eToken/CryptoCard, dacă certificatul digital este disponibil pe suportul
securizat. Înscrie PIN-ul suportului securizat, selectează certificatul digital şi tastează butonul
Transmite.
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Daca ai optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:

În cazul în care la abonare ai optat pentru opţiunea de recepţionare a confirmărilor privind efectuarea
tranzacţiilor, vei recepţiona la e-mail sau prin SMS, în dependenţă de modalitatea selectată, un mesaj
privind statutul tranzacţiei.
NOTĂ: Tastează butonul Înapoi pentru revenirea la ecranul precedent sau tastează butonul Anulează
pentru a reveni la ecranul principal.

Etapa I: înregistrarea facturii MPay în sistemul Bankflex, canalul Mobile-Banking
1.1. Pentru a înregistra factura MPay în sistemul Bankflex este necesar să selectezi submeniul Setare

Furnizor de Servicii din meniul Plăţi pentru servicii.

1.2. Ulterior vei introduce datele despre factură:

a) Organizaţia - selectezi furnizorul din lista disponibilă.
În cazul serviciilor MPay se va alege MPay.
b) Număr Contract – introduci numărul de identificare a plăţii: numărul confirmării de plată/ cererii de
solicitare a serviciului/ procesului-verbal cu privire la contravenţie, etc.).
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f) Număr Cont – selectezi contul tău bancar, din care se va efectua plata (la necesitate, la achitarea
plăţii ai posibilitatea să selectezi şi un alt cont, din care se va efectua transferul).
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e) Alias – (opţional) atribui un nume furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru comoditate
în cazul în care ai mai multe facturi pentru acelaşi furnizor de servicii: ai posibilitatea să atribui nume
proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.

1.3. Tastează butonul Transmite. Vei primi următorul mesaj:

Pentru a achita alte facturi MPay vei urma indicaţiile expuse în punctele 1-3.
Etapa II: achitarea facturii MPay în sistemul Bankflex, canalul Mobile-Banking
2.1. Selectează submeniul Plata facturilor din meniul Plăţi pentru servicii.
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2.2. Selectează furnizorul MPay şi tastează butonul Solicitare Facturi.
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Se afişează lista furnizorilor de servicii (definiţi anterior) cu detaliile aferente acestora:
a. Organizaţia - numele organizaţiei beneficiare;
b. Număr Contract - numărul de identificare a plăţii;
c. Alias - numele atribuit furnizorului de servicii.

Sistemul va afişa lista de facturi disponibilă pentru furnizorul selectat.

2.3. Selectează factura necesară şi tastează butonul Mai departe.

Se va afişa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

2.4. La necesitate selectezi un alt cont din care se va efectua transferul pentru achitarea plăţii.

NOTĂ: Contul selectat în mod implicit depinde de setările efectuate la definirea furnizorului de
servicii/înregistrarea facturii MPay.
2.5. Tastează butonul Transmite.

Astfel, vei fi direcţionat către ecranul de confirmare a transferului:
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Pentru finalizarea operaţiunii, este necesar să autorizezi tranzacţia, prin metoda de autorizare
pentru care ai optat la abonare.
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2.6. Tastează butonul Confirmă pentru a continua.

Daca ai optat pentru autorizare prin parolă de unică folosinţă (OTP):
a)

la tastarea butonului Confirmă sistemul generează parola de unică folosinţă (OTP) şi o expediază
prin e-mail/SMS, în dependenţă de metoda de recepţionare a parolelor pentru care ai optat la
abonare.

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

c)

pentru finalizarea tranzacţiei tastează butonul Transmite.
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b)
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NOTĂ: În cazul în care, din anumite motive, nu recepţionezi parola de unică folosinţă (OTP) la
momentul efectuării plăţii, tranzacţia este salvată şi vei avea posibilitatea să o autorizezi
mai târziu, prin ecranul Stare/Istorie Plăţi.

