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I. Cum accesaţi sistemul VB24 Business? 

1. În cazul în care deţineti certificat de semnatura electronică, deschideti browserul Internet explorer şi accesaţi site-ul  
www.victoriabank.md  sau vb.md.   

După ce a fost accesat link-ul pentru sistemul VB24 Business, selectati certificatul. Ca rezultat va apărea o 
fereastră ca în imaginea de mai jos. 

Pentru a intra în sistem e necesar să realizaţi urmatorii paşi: 
a) selectaţi limba pentru interfaţa programului din lista "Alege limba”.  

*Sistemul memorează ultima setare a limbii de comunicare. În cazul în care doriţi să salvaţi login-ul şi limba de comunicare 
- bifaţi celula marcată cu denumirea „Reţine”. Sistemul va memora ultimul login introdus.  

b) introduceţi Identificatorul clientului (login şi parola) de acces, indicate în plicul primit de la Bancă odată  
cu semnarea contractului de deservire bancară la distanţă.  
*Login-ul utilizatorului se introduce în celula marcată cu denumirea „Nume utilizator”. Parola utilizatorului se introduce în 
celula marcată cu denumirea „Parola”. Parola trebuie introdusă exact aşa cum apare ea indicată în plicul eliberat de Bancă. 
(plicul trebuie păstrat) . 
             c) lansaţi butonul marcat cu denumirea “Loghează”. 
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După lansarea butonului „Loghează” va apărea următoarea imagine de așteptare: 

 

Dacă totul a fost introdus corect în câteva secunde după accesarea butonului se va deschide pagina principală VB24 

Business. 

 

2. În cazul în care nu dețineți certificat de semnătura electronică, deschideți orice alt browser, şi accesaţi site-ul  
www.victoriabank.md sau vb.md. După ce a fost accesat link-ul pentru sistemul VB24 Business, ca rezultat va apărea o 
fereastră unde se va introduce loghin-ul și parola utilizatorului. 
 
Ulterior, pe telefonul mobil va apărea următorul mesaj: 
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  renunțați la logarea în VB24 Business cu semnătura mobilă. 

  această acțiune denotă că doriți să confirmați identitatea proprie printr-un cod știut 

doar de Dvs, definit la semnarea contractului pentru semnătura mobilă cu operatorul de telefonie mobilă ales (Moldcell, 

Orange), după cum este indicat mai jos.                                                                                                                                                                                                        
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Dacă totul a fost introdus corect în câteva secunde după accesarea butonului se va deschide pagina principală VB24 

Business. 

 

 

 

II. Cum întocmiţi un ordin de plată în monedă naţională? 

Pentru a efectua un Ordin de plată în lei, trebuie să:  
Accesați în spartea de sus, în compartimentul „Document nou”, opțiunea „Ordin de plată” (vedeţi mai jos): 
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    Completați formularul apărut în fereastra nouă cu datele necesare în felul următor:  
 

a. În rubrica „Numărul de ordine” indicați numărul documentului; 

b. În rubrica „Suma” indicați suma de bani care va fi transferată; 

c. În rubrica „Data documentului” indicați data emiterii ordinului de plată; 

d. În rubrica „Data executării” indicați data executării ordinului de plată; 

e. În rubrica „Codul tranzacției” selectați codul tranzacției din nomenclator: 

i. 001 – în cazul transferului ordinar; 

ii. 101 – în cazul transferului bugetar. 

f. În rubrica „Prioritate” selectați regimul transferului „Normal” sau „Urgent”, în funcție de necesitate; 

g. În rubrica „Beneficiar” introduceți datele beneficiarului. Codul băncii beneficiare poate fi introdus fie      

      complet,fie doar ultimele trei cifre ale codului (spre exemplu 319). În cîmpul Cont întroduceţi iban-ul   

      beneficiarului. 

h. În cazul în care inițiați un ordin de plată către buget aferente activității propriilor subdiviziuni,în rubrica 

„Codul subdiviziunii” indicați codul subdiviziunii Plătitorului format din 4 simboluri; 

i. În rubrica „Destinația plății” indicați pentru ce se efectuează plata. După completarea rubricii „Destinația 

plății”, atunci când este nevoie de calculat și de introdus cota TVA, accesați butonul „Include TVA”. În caz 

de necesitate puteți modifica cota TVA. 

 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
7 

 

 
 
După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, accesați butonul „Creează”. 

 

Sistemul va informa printr-un un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat. Ordinul de plată nu va 

fi creat dacă Dvs nu ați completat toate câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de eroare. 

 

 
Dacă aveți dreptul la semnătură, atunci puteți semna ordinul de plată accesând butonul “Semnează”. 

 

Accesați butonul „Tipar” pentru a imprima ordinul de plată, selectând în acelaşi timp şi numărul de exemplare necesare. 
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III. Cum să efectuați un ordin de plată în valută?  

 
Pentru a efectua un ordin de plată în valută trebuie să:  

Accesați în partea de sus, în compartimentul „Document nou”, opțiunea „Ordin de plată în valută” (vedeţi mai jos):  
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a) În rubrica „Order Nr.” indicați numărul documentului;  

 

b) În rubrica „32A Suma” indicați suma de bani care va fi transferată. Codul literar al valutei apare automat și corespunde 

codului valutar numeric din contul ordonatorului;  

 

c) În rubrica „Executed date” indicați data executării ordinului de plată;  

 

d) În rubrica „57 Banca beneficiară” indicați datele băncii beneficiare. Selectați opțiunea „BIC”, iar mai jos completați codul 

SWIFT al băncii beneficiare, care va genera automat în câmpul 2 denumirea completă a băncii beneficiare. Câmpul 3 se 

completează la alegere și se introduce contul corespondent al băncii beneficiare într-o bancă intermediară. Completarea 

acestui câmp se începe cu semnul „/”. În cazul în care nu cunoașteți codul „BIC” sau conform unor cerințe este interzis 

acest cod atunci selectați opțiunea„Name&Address” și introduceți în primul câmp din dreapta, denumirea completă a băncii 

intermediare. Câmpul 2 se completează la alegere și se introduce contul corespondent al băncii beneficiare într-o bancă 

intermediară. Completarea acestui câmp se începe cu semnul „/”..  

 

e) În rubrica „56A Intermediary Institution” introduceți datele băncii intermediare. Selectați opțiunea „BIC”, iar mai jos 

completați codul SWIFT al băncii intermediare, care va genera în mod automat în câmpul 2, denumirea completă a băncii 

intermediare. Câmpul 3 nu se completează, este destinat doar unor situații speciale.  

În cazul în care nu cunoașteți codul „BIC” sau conform unor cerințe este interzis acest cod  atunci selectați opțiunea 

„Name&Address” și introduceți în primul câmp din dreapta denumirea completă a băncii intermediare.  

 

f) În rubrica „59 Recepient” introduceți contul beneficiarului. Completarea acestui câmp este obligatorie și se începe cu 

semnul „/”. În cazul transferurilor în zona EURO, conturile beneficiarilor au un format special denumit IBAN ce include 

informaţii despre banca beneficiarului, filiala băncii beneficiare şi contul beneficiarului.  

 

g) În rubrica “Beneficiary costumer” introduceți denumirea completă și adresa beneficiarului. 

 

h) În rubrica „Remitance Information” introduceți detalii despre transfer cum ar fi: numărul contractului şi data semnării lu i 

şi/sau numărul facturii şi data emiterii ei, precum şi obiectul plăţii, modul de plată (în avans sau la termen).  

 

Exemplu: Payment in advance for furniture according to the contract N.36 from 16.02.2000 and invoice N.3 from 
14.04.2000.  
 
Observaţii:  
-  Atunci când contractul sau factura nu au număr de înregistrare acest lucru se specifică prin abrevierea f/n (fără număr);  
-  Rubrica „Remitance information” urmeaza sa fie completata obligatoriu in limba engleza.  
 
!ATENȚIE:  
-  Nu se permite utilizarea caracterelor chirilice (datorită incompatibilităţii cu programul furnizat de compania S.W.I.F.T.) şi 
nici a simbolurilor speciale ca: !, @, #, $, %, ^, &, * {, }, [, ], “, <, >, ?, ;.  
-  Pentru redactare se vor folosi numai caractere majuscule!  
 
După ce ați completat toate câmpurile obligatorii accesați butonul „Creează”. Sistemul vă va informa printr-un mesaj afişat 
în stânga sus dacă ordinul de pată a fost creat. Ordinul de plată nu va fi creat dacă Dvs n-ați completat toate câmpurile 
obligatorii, iar sistemul vă va informa printr-un mesaj despre acest fapt.  
Dacă Dvs. aveți dreptul la semnătură, atunci puteți semna ordinul de plată accesând butonul  “Semnează”.  
Sistemul vă va informa printr-un mesaj afişat în partea stângă sus dacă a fost aplicată semnătura electronică.  
 
Semnătura electronică nu va fi aplicată dacă Dvs n-ați executat ceva corect și atunci sistemul vă va informa printr-un mesaj.  
 
 Accesați butonul „Tipar” pentru a imprima ordinul de plată, selectând în acelaşi timp şi numărul de exemplare necesare. 
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IV. Cum se face o plată intrabancară în valută? 

Pentru a efectua o plată intrabancară în valută este necesar să selectați în partea de sus în compartimentul 
„Document nou”, opțiunea “Ordin de plată intrabancară în valută” și obțineți un formular ca în imaginea de mai jos: 

 

 

 
a) În câmpul “Numarul” numărul de ordine a documentului.  
 
b) În câmpul “Suma” se indică suma pentru transfer.  
 
c) În câmpul “Data executarii:” se indica data executări documentului.  
 
d) În câmpul “Cont” se introduce IBAN destinatarului. 
  
e) “Destinaţia plăţii” se indică motivul transferului. 
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!Atenţie: Acest document se utilizează intern numai cînd clientul are conturi în valută străină în diferite sucursale pentru  

transfer de sold. 

 
V. Cum întocmiți o cerere de conversie? 

Pentru a întocmi o Cerere de conversie a valutei, Dvs trebuie să:  
Accesați în partea de sus, în compartimentul „Document nou”, opțiunea „Cerere de conversiune a valutei” şi completați 

formularul apărut în fereastra nouă cu datele necesare în felul următor: (vedeţi mai jos) 

 

 
a) În rubrica „Data executării” indicați data executării cererii de convertire; 
  
b) În rubrica „Vinde”, în câmpul „Cont” selectaţi contul accesând butonul cu trei puncte;  
 
c) În câmpul „Valoarea” indicați suma de bani care va fi convertită (în cazul cererii de vânzare); 
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d) În cazul cererii de vânzare, în rubrica „Cumpără/Vinde rata” va fi setat in mod automat cursul comercial;  
 
e) În rubrica „Cumpăra”, în câmpul „Cont” selectaţi contul accesând butonul cu trei puncte;  
 
f) În câmpul „Valoarea” indicați suma de bani care va fi convertită (în cazul cererii de cumpărare);  
 
g) În cazul cererii de cumpărare, în rubrica „Vinde/Cumpara rata” va fi setat in mod automat cursul comercial;  
 
h) În cazul cererii de convertire a valutei completaţi câmpurile în funcţie de cotaţia valutelor (către care valută se cotează);  
 
i) În mod automat sistemul va calcula suma de mijloace băneşti necesară a fi încasată în cont;  
 
j) În rubrica „Destinaţia plăţii”, în cazul cererii de cumpărare a valutei, introduceţi scopul valutei cumpărate, contractul sau 
alt document de plată.  
 
După ce ați completat toate câmpurile obligatorii accesați butonul „Creează”. Sistemul vă va informa printr-un mesaj afişat 
în stânga sus dacă cererea de convertire a fost creată.  
 
Cererea de conversie a valutei nu va fi creată dacă n-ați completat toate câmpurile obligatorii, iar sistemul vă va informa 
printr-un mesaj despre acest fapt. În acest caz cererea de convertire va trece în mapa „Maculatoare”.  
 
Dacă aveți dreptul la semnătură, atunci Dvs. puteți semna cererea de conversie accesând butonul “Semnează”.  
 
Sistemul vă va informa printr-un mesaj afişat în stânga sus dacă a fost aplicată semnătura electronică. Semnătura 
electronică nu va fi aplicată dacă Dvs. n-ați executat ceva corect, iar sistemul vă va informa printr-un mesaj.  
 
Accesați butonul „Tipar” pentru a imprima ordinul de plată, alegând numărul de exemplare necesare. 

 

VI. Cum se creează o alimentare card Victoriabank pentru persoane fizice/juridice? 

În partea de sus în compartimenul „Document nou”, se selectează opţiunea „Alimentare card”.  
 
a) În câmpul “Amount” indicați suma care doriți să o transferați; 
 
c) În câmpul “Execute date” indicați data când va fi efectuat transferul; 
 
d) În câmpul “IBAN” indicați contul IBAN al cardului (MD..VI…. )  
 
e) În câmpul “Client name” indicați numele si prenumele beneficiarului. 
 
f) În câmpul “Fiscal code” indicați codul fiscal al beneficiarului. 
 
g) În câmpul “Destination” se indică destinația plății. 

!Atenţie: Acest tip de document se utilizează numai în cazul cînd beneficiarul este client persoană fizică/juridică a băncii  

VictoriaBank . 
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VII. Cum se crează o alimentare a contului de depozit 

Pentru a efectua un ordin de plata pentru alimentarea contului de depozit trebuie să: 

Accesați în partea de sus, în compartimentul ,,Document nou’’, opțiunea ,, Ordin de plată’’ (vedeţi mai jos): 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
15 

 

 

Completați formularul apărut în fereastra nouă cu datele necesare în felul următor:  
 

a. În rubrica „Numărul de ordine” indicați numărul documentului; 

b. În rubrica „Suma” indicați suma de bani care va fi transferată; 

c. În rubrica „Data documentului” indicați data emiterii ordinului de plată; 

d. În rubrica „Data executării” indicați data executării ordinului de plată; 

e. În rubrica „Codul tranzacției” selectați codul tranzacției din nomenclator: 

i. 001 – în cazul transferului ordinar; 

f. În rubrica „Prioritate” selectați regimul transferului „Normal” sau „Urgent”, în funcție de necesitate; 
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g. În rubrica „Beneficiar” introduceți datele beneficiarului. În cîmpul Cont întroduceţi iban-ul beneficiarului, 

codul băncii apare automat; 

h. În rubrica „Destinația plății” indicați ,, Alimentarea contului de depozit’’ 
 

După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, accesați butonul „Creează”. 

 

 Sistemul va informa printr-un un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat. Ordinul de plată nu 

va fi creat dacă Dvs nu ați completat toate câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de eroare. 

 

 
Ulterior, se semnează documentul si se aplica prima și a doua semnatură (Director / Contabil, sau semnatura unica DirCont). 

 

 

VIII. Cum se crează o retragere din contul de depozit 

  Pentru a efectua o retragere de numerar din contul de depozit în lei, trebuie să: 

Accesați în spartea de sus, în compartimentul „Document nou”, opțiunea „Ordin de plată” (vedeţi mai jos): 
 
 
 

 

 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
17 

 

 

Se efectuează transfer din contul de depozit MDL în contul curent al companiei: 

 

După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, accesați butonul „Creează”. 

 

Sistemul va informa printr-un un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat. Ordinul de plată nu va 

fi creat dacă Dvs nu ați completat toate câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de eroare. 
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Ulterior, se semnează documentul si se aplica prima și a doua semnatură (Director / Contabil, sau semnatura unica DirCont). 

 

IX. Cum se crează comanda de numerar 

Pentru a efectua o comandă de numerar accesați din rubrica Document nou opțiunea  “Comandă de numerar”. 

 

 

In campul “Amount” se indica suma care se doreste a fi ridicata, iar apoi se indica data la care se doreste ridicarea 

numerarului: 
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Se indica subdiviziunea bancii de unde urmeaza a fi ridicata comanda de numerar: 

 

In campul se apasă butonul  si se completează datele din buletinul de identitate al persoanei 

împuternicite să ridice numerarul:

 

Apoi se apasă butonul “Save” pentru salvarea datelor: 

 

Se deschide campul Scopul Platii prin butonul  si se alege simbolul și scopul plății, apoi se confirmă suma,:
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După se apasă butonul “Save”: 

 

Se deschide campul Nominal prin butonul , se alege nominalul dorit și se confirma suma prin numarul de 

bancnote droit: 

 

Pentru salvarea datelor se apasă butonul “Save”: 

 

!Atenție: Banca este în drept sa modifice nominalul bancnotelor indicate de către client! 

Campul Nominal este opțional și nu este obligatoriu de completat! 

 

Pentru transmiterea datelor la bancă se apasă butonul   daca documentul a fost creat va aparea 

informația:  

 
 

Ulterior, se semnează documentul si se aplica prima și a doua semnatură. 
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X. Cum semnaţi documentele în sistemul VB24 Business? 

1. Se deschide un document nou:  

 
După completarea tuturor câmpurilor obligatorii accesați butonul „Creează”. Sistemul va informa printr-un un mesaj afişat 
în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat. Ordinul de plată nu va fi creat dacă nu au fost completate toate 
câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de eroare. 

 

 
Deţinatorul dreptului de semnătură, poate semna ordinul de plată accesând butonul “Semnează”, ulterior, sistemul va 
informa printr-un un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost semnat.  
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2. Deţinătorul dreptului de semnătură mobilă poate semna ordinul de plată accesând butonul “Semnează” 

după care sistemul va întoarce un mesaj similar celui din imagine: 
 

 

După tastarea butonului “Ok” pe telefonul mobil apare un mesaj de confirmare în care este indicat codul și detaliile despre 

plata dumneavoastră, ca în imaginea de mai jos. 

 

După selectarea butonului “Ok”, sistemul va cere PIN-ul pentru confirmarea plăților.                    

 

  Dacă PIN-ul este corect, în scurt timp veți recepţiona mesajul de confirmare pentru documentele semnate. 
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XI.   Cum vizualizaţi extrasul din cont? 

  Pentru a vizualiza extrasul, este necesar să accesaţi pe partea de sus în compartimentul „Rapoarte”, opţiunea 

„Extras din cont”, contul pentru care doriţi să vizualizaţi extrasul. În rubrica “Cont” accesaţi “…” şi alegeţi din listă contul 

pentru care doriţi sa vizualizaţi extrasul. 

 

 

La generarea extrasului, in dreapta poate fi vizualizata suma sechestrului(in cazul in care este aplicat). 
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Pentru a obţine extrasul intr-un fişier de tip .txt accesaţi „Obţine extras 1C”.  
Pentru a obţine extrasul intr-un fişier de tip .xml accesaţi „Obţine extras XML”. 
La imprimarea extrasului pe perioada în fiecare zi cind au fost rulaje, la sfîrşitul zilei se imprima rulajele zilnice in nominal 

si echivalent cu sold final de zi. 

 

XII.   Cum vizualizaţi extrasul din POS-terminal? 

Pentru a vizualiza extrasul, este necesar să accesaţi pe partea de sus în compartimentul „Rapoarte”, opţiunea 

„Extras din POS-terminal”. Este necesara selectarea perioadei pentru care doriţi să vizualizaţi extrasul. 

Este posibila sortarea datelor si exportarea extrasului in XLS.  
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XIII. Cum efectuaţi Import/Export? 

1. Pentru a importa un document din alte sisteme de evidenţă e necesar, de a fi respectaţi următorii paşi:  
- Accesaţi, în partea de sus la  compartimentul “Import/Export” obțiunea “Importarea plăţilor din fişier 1C”;  
- În câmpul “Browser” selectaţi fişierul pe care doriţi să-l importaţi, apoi accesaţi butonul “Import”.  

 
Documentele se vor crea şi stoca în mapa cu denumirea “Pentru prelucrare” (compartimentul “Documente” situat în partea 
de sus). 
 

 

 

Aplicați semnătura electronică pe un document sau mai multe documente aflate în mapa “Pentru prelucrare”. 

 

 

2. Pentru a expedia fișiere la bancă trebuie să accesaţi din compartimentul Import/Export opțiunea “Trimite fișier la 

bancă” ca în imagine. Câmpul „Numărul” , „Expeditor”, „Mesajul” sunt opţionale si le aveți la dispoziţia dumneavoastră 

pentru a facilita lucrul operatorului, dar în cîmpul “Data” se indică data executării. 

Accesati “Browser”, selectati fişierul pentru expediere, apoi accesaţi butonul “Încărcați fişier”, ulterior bifaţi opțiunea “Confirm 

pe propria răspundere că documentul anexat corespunde originalului ”, apoi „Creează” și “Semează” documentul va fi în 

regim automat transferat la bancă. 
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!ATENȚIE: Pentru expedierea invoice, mărimea maxim admisibilă a fișierului este 2MB fișiere de tip (*.doc, *.xls (proiect 

salarial), *,pdf, *.jpeg ). 

3. Pentru a expedia fișier proiect salarial accesaţi din compartimentul Import/Export opțiunea “Lista de proiect de  

salarizare” efectuăm următorii paşi: 

Selectăm “codul proiectului salarial” apoi activăm tasta obţine ca rezultat se afişează lista salariaţilor. 

 
––
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Pentru a completa/modifica datele din proiectul salarial este necesar: 

a) Manual, accesînd butonul se indică suma necesară, apoi salvati informaţia prin activarea butonului “Modifică” şi 

datele se plasează în lista proiectului de salarizare.  

b) Prin activarea butonului “Descărcaţi fişier” se obţine un excel care îl salvati in calculator după care efectuati modificările 

necesare în el.  

c) Pentru a modifica datele în proiectul de salarizare tastati butonul “Încărcaţi fisier” și lista de date se actualizează cu 

informaţia din fisierul actualizat. Apoi se “Crează” și se “Semnează”  proiectul salarial pentru a fi expediat la bancă. 

 

 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
28 

 

XIV. Transfer de date catre M-Pay 

Pentru a trimite lista de date catre M-Pay accesaţi din rubrica Import/Export opțiunea “Transfer de date catre  
M-Pay”. 
 

 

efectuati următorii paşi:  

Selectati “Codul proiectului salarial” apoi activati tasta “Obtine”, dupa care butonul “+ Datele proiectului de salarizare”, iar 
ca rezultat se afişează lista salariaţilor. 
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Pentru a completa/modifica datele din proiectul salarial este necesar: 

a) Accesati butonul   indicati bifa in ambele campuri:  si  

  
 

apoi salvati informaţia prin activarea butonului “Modifică” şi datele se plasează în lista proiectului de salarizare. 

 
 

 
 

b) Verificati corectitudinea datelor care urmeaza a fi transmise catre M-Pay. In lista proiectului de salarizare in rubrica 
“Accept” este necesar sa fie afisata bifa in dreptul fiecarui angajat ale carui date urmeaza sa fie transmise catre M-Pay. 
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c) Dupa ce au fost plasate datele in lista proiectului de salarizare, accesati butonul “Crează” și “Semnează” pentru a 
expedia datele catre M-Pay. 

 

NOTA: Pentru a transmite datele catre M-Pay, este necesara aplicarea semnaturilor persoanelor autorizate (Contabil si 
Director, DirCont). 

 

 
 

 
 

 

d) Pentru a verifica datele care deja au fost transmise catre M-Pay, accesati rubrica Import/Export, optiunea “Transfer de 
date catre M-Pay”, activati tasta “Obtine”, dupa care butonul “+ Datele proiectului de salarizare”, iar ca rezultat se afiseaza 
lista salariatilor. 

In campul “Acceptat (salvat)” va fi afisata bifa, iar in campul “Data salvarii” va fi afisata data la care au fost transmise datele. 
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XV.   Cum utilizaţi mapele cu documente? 

În mapa” Maculatoare” găsiti documentul care, după accesarea butonului “Creează” și până la accesarea butonului 
“Semnează”:  

a) Îl puteți salva, 
b) Puteți face modificări în document dacă ați greșit ceva. Pentru această operaţiune se utilizează butonul “Modifică” 

documentul întocmit fără a fi lansat. 
c) După accesarea butonului “Creează” și până la accesarea butonului “Semnează”, puteți lichida documentul lansat, 

dacă este cazul.  
 

În mapa “Pentru prelucrare” se găsesc documentele importate din fişier aflate în așteptare pentru a li se aplica semnătura 
mobilă/electronică. 
 
În mapa „Pentru semnare” se află documentele în așteptare pentru a li se aplica a doua semnătură mobilă/electronică. 
Selectaţi mapa necesară pentru a aplică semnătură prin aplicarea unui click pe denumirea respectivă. Pentru a aplica 
semnătura mobilă/electronică pe un singur document, bifați documentul și accesați butonul “Semnează”. Pentru a aplica 
semnătura mobilă/electronică pe mai multe documente sau pentru toate documentele odată accesați butoanele

 şi aplicaţi bifa “Selectaţi toate” în mod consecutiv şi tastaţi butonul “Semnează”.  
 
În mapa “Asteptarea conf.banca” se află documentele care au ajuns la bancă pentru a fi autorizate (daca sunt erori, 
documentele vor fi respinse). 
 
În mapa “Respins de bancă” se plasează documentele care au fost respinse de operatorul băncii. Pentru a vizualiza 

motivul refuzului se deschide documentul prin butonul , şi în obţiunea “Istoria” este indicat cauza refuzului si 
etapele prin care a trecut documentul. 
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În mapa “Pentru bancă” se stochează documentele care trebuie sa fie prelucrate prin sistemul de plaţi SAPI (plăţile care 
trebuie sa fie expediate prin Banca Naţională). 
 
În mapa „Arhivă” se plasează documentele care au trecut toate etapele şi au efectuat mişcări în extras de cont a clientului. 
 
În mapa „Lichidate” se afişează documentele care au fost lichidate de client. 
 
În mapa „Documente personale” se stochează toate documentele, indiferent de statutul lor. 

 

 

  

XVI. Informații utile referitoare la documentele de plată 

1. După semnarea documentului puteţi imediat crea un document nou de acelaşi tip, în care se vor păstra aceleași  
date ca şi în documentul anterior. Pentru această operaţiune utilizați opțiunea “Copiază” situata în bara de meniu, sus, în 
fereastra nou deschisă a Ordinului de plată.  
 

2. Pentru a aplica a doua semnătură mobilă/electronică e necesar să:  
 

- Accesați mapa “Pentru semnare”;  

- Selectați documentul necesar, lista întreagă a documentelor poate fi vizualizată cu ajutorul butoanelor  şi ; 

- Accesați butonul în dreptul documentului , pentru a deschide documentul; 
 
- Accesaţi butonul “Semnează” din fereastra documentului deschis. 
 
În cazul în care nu mai este nevoie de o altă semnătură mobilă/electronică, documentul va fi transmis către bancă, iar 
sistemul vă va informa de acest lucru printr-un mesaj.  
 
În fiecare fereastră nouă a documentului în partea de sus există o bară de meniu cu mai multe opţiuni, pe care le puteţi 

utiliza prin accesarea lor. Mai jos găsiţi descrise opţiunile respective: 

  Clonarea/copierea documentului: accesaţi acest buton din documentul completat cu datele necesare, dacă 

următorul document pe care trebuie să-l creați conţine aceleaşi date, (această operaţiune reprezintă crearea unei copii 

exacte, fără memorarea ei). 

  Şabloane/Selectează: această opţiune permite selectarea unui şablon salvat anterior 

pentru a crea un nou document. 
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  Şabloane/Memorează: această opţiune permite salvarea unui şablon anumit, adică un 

document deja completat cu anumite date poate fi salvat, ca mai târziu să puteţi folosi aceste date pentru crearea unui 

nou document. 

 !Atenţie: Şabloanele create de Dvs. se vizualizează şi pot fi utilizate doar de Dvs. Şabloanele se creează pentru 

fiecare tip de document separat. Important este ca în momentul salvării şablonului să nu folosiţi denumiri care au fost 

utilizate anterior pentru alte şabloane. 

  Semnăturile documentului: accesaţi acest buton pentru a obţine informaţia despre semnăturile aplicate 

pe documentul dat. 

  Istoricul documentului: etapele prin care a trecut documentul în cadrul sistemului. 

 

XVII.    Cum vizualizaţi ratele? 

În compartimentul “Ratele” se afişează ratele BNM si ratele comerciale stabilite de bancă. 
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XVIII.  Achitarea serviciilor M-Pay în VB24 Business 

 

Pentru a genera Nota de plată, accesaţi site-ul: mpay.gov.md şi alegeti serviciul pe care doriţi să îl achitaţi. 

 

 

După completarea cîmpurilor şi accesarea butonului “Achită” va fi generat numarul notei de plată şi informaţiile despre 

serviciul care urmează a fi achitat şi statutul notei de plată. 
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Exemplu:  

Nota de plată cu numărul – 00521002311133 

pentru Autorizație transport internațional în valoare de 251.20 MDL conform cererii ANT04210412153101826  

 

 

Pentru a achita nota de plată generată prin intermediul mpay.gov.md, accesaţi rubrica “Rapoarte”   “Facturi”. 
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În cîmpul “Cheia personală” indicaţi numărul notei de plată şi tastaţi butonul “Obţine”. 

 

Verificaţi informaţia generată şi tastaţi butonul “Generează factura” 
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Sistemul va genera “Ordinul de plată”, tastaţi butonul “Creează”  “Semnează”. 
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Pentru a verifica statutul ordinului de plată accesaţi rubrica “Documente”  “Documente personale”. 

 

 

 

Documentul procesat în VB24 Business va avea statut “Arhivă”. 

Statutul notei de plată poate fi verificat şi prin intermediul mpay.gov.md. 
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XIX Ghid reconciliere 
 

Pentru  a obţine datele extinse referitor la încasarea plăţilor de la terţe persoane în favoarea organizaţiei (reconciliere), 
este necesar sa accesaţi în VB24 Business rubrica “Rapoarte” -> “Reconciliation”. 

 

 

Selectaţi data si accesaţi butonul “Descarcă în Excel” pentru a genera informaţia. 
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XX Cum să constituim un depozit în VB24Business? 

 

Din meniul Depozite, selectăm opţiunea Deschide depozit pentru a crea un depozit nou. 

 

 

 

La constituirea depozitului este obligatoriu să completăm suma depozitului, valuta si termenul (se indică în 

luni) 

 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
43 

 

 

 

Mai jos în document este necesar de selectat tipul depozitului, apoi se vor completa toţi parametrii tipului de 

depozit solicitat. Obligatoriu se indica şi contul depunătorului de unde se constituie soldul iniţial al depozitului. 

Contul curent selectat se va adauga automat şi în cîmpurile: contul la expirarea depozitului şi dobînda 

depozitului. 

 

 

Selectăm Tipul de depozit 
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După completarea datelor în contractul de depozit obligatoriu documentul se creaza şi se semnează.  

Sistemul va informa printr-un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat.  

 

Ordinul de plată nu va fi creat dacă nu ați completat toate câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de 

eroare. 

 

 

 

 

Ulterior, se semnează documentul aplicandu-se prima și a doua semnatură (Director / Contabil) sau semnatura unica 

(DirCont). 
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În meniul Depozite, opţiunea Lista contractelor se vizualizează depozitele constituite

 

După constituirea depozitului se vizualizeaza pe pagina de start în VB24Business soldul contului de depozit. 
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În contractul de depozit e posibil de efectuat operaţiuni ca: extras din cont, reziliere, închidere, alimentare, 

retragere depozit. 
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Pentru a vizualiza mişcările pe contul de depozit, selectăm operaţiunea extrasul la contract de depozit. 

 

 

La alimentarea contului de depozit se va alege operaţiunea Alimentarea Depozit care se efectuează prin Ordin 

de plată de la contul curent al clientului la contul de depozit  (dacă tipul de depozit permite alimentarea).  
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După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, documentul se „Creează” si „Semneaza”.  

Sistemul va informa printr-un un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat. Ordinul de 

plată nu va fi creat dacă nu ați completat toate câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de eroare. 

 

La retragerea din contul de depozit se va alege operaţiunea Retragere Depozit care se efectuează prin Ordin 

de plată de la contul de depozit la contul curent (dacă tipul de depozit permite retragerea).  

După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, documentul se „Creează” si „Semnează”.  

Sistemul va informa printr-un un mesaj afişat în partea stângă sus dacă ordinul de plată a fost creat. Ordinul de 

plată nu va fi creat dacă Dvs nu ați completat toate câmpurile obligatorii, sistemul afişând un mesaj de eroare. 
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Pentru a închide contractul înainte de termenul de expirare, este necesar de a selecta operaţiunea Parametrii 

la rezilierea contractului de depozit. 
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După expirarea contractului de depozit este posibil de a selecta operaţiunea Închide contract de depozit. 
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XXI Deblocarea utilizatorului 

Pentru a debloca accesul utilizatorului VB24 Business – tastati butonul “DEBLOCARE” : 

 

 

 

In campul “Codul fiscal al companiei” indicati IDNO-ul companiei si tastati butonul “Deblocare”. 
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Sistemul va va informa printr-un mesaj in partea de sus daca e-mailul de confirmare a fost transmis. 

 

 

Verificati e-mailul si accesati link-ul receptionat in mesaj: 
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Setati o parola noua pentru utilizatorul VB24 Bussines. 

 

Sistemul va va informa printr-un mesaj in partea de sus daca utilizatorul a fost deblocat. 
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Accesand cu login-ul si parola noua va fi vizualizata pagina principala VB24 Business. 

 

 

XXII. Cum utilizăm parola de unică folosinţă OTP? 

Accesăm pagina de logare, şi indicăm numele utilizatorului şi parola, după care tastăm butonul “Loghează”. 

 

Selectăm tipul semnăturii “OTP”. 
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Pe numărul dvs. de telefon va fi expediat un mesaj cu parola de unică folosinţă OTP. 

Întroduceţi în decurs de maxim 90 de secunde parola de unică folosinţă OTP în cîmpul “OTPCode”, şi tastaţi “Submit 

Code”. 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
56 

 

 

în scurt timp va fi vizualizată pagina principală VB24 Business. 

 

 

XXIII Cum se achită creditul în VB24 Business? 

 

 

Lansăm meniul “CREDITE” din VB24 Business: 

 

 

 

 

 



Clasificare VB: Public 

.Confidențial 

Atenţie! Se interzice deţinerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!. 
57 

 

Selectăm din Lista contractelor, creditul solicitat: 

 

La deschiderea contractului de credit, e posibil de a vizualiza: 

 Toate datele despre contractul de credit (Nr contract, suma contract, Produs, Contul creditului etc.), 

 Grafic de rambursare a contractului 
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Pentru achitarea creditului este necesar de a selecta : 
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După acţiunea de creare/semnare a documentului – se va verifica extrasul contului: 

În VB24Business : 

 

 


