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1. Cerinţe tehnice:  
 

Pentru funcţionarea sistemului sunt necesare următoarele cerinţe tehnice: 
- Calculator cu Windows 10 sau tabletă sau SmartPhone; 

- Conectare la reţeaua de internet; 

- Protecție Anti-virus 

- Navigatorul (browser) Internet Explorer (versiunea 11) pentru certtificat MICB,  

- Google Chrome, Mozilla FireFox, Microsoft Edge sau Safari pentru Semnatura 

Mobila; 

- Telefonul mobil pentru Semnătura Mobilă (disponibilă la operatorii Moldcell sau Orange); 

2. Măsuri pentru utilizarea în siguranţă a sistemului: 

 

 Nu transmiteţi semnătura digitală şi parola la o altă persoană;   

 Nu transmiteţi login-ul şi parola de acces la sistem la o altă persoană; 

 Restricţionaţi accesul utilizatorilor locali la calculator unde este instalat sistemul; 

 În cazul pierderii login-ului şi/sau parolei este necesar să anunţaţi imediat banca; 

3. Conectarea la sistem (Tip Semnătura - Certificat MICB): 

 

Pentru conectarea la sistemul MICB Web-Business, accesați link-ul https://web.micb.md  

(Internet Explorer) și îndepliniți cei 5 pași descriși mai jos: 

http://moldcell.md/
http://orange.md/
https://web.micb.md/
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 Pasul 1 - accesați pentru a iniția procedura de instalare: 

 

- Instalaţi programul MICB Web-Business /click aici/ 

 

La apariția unei ferestre noi ca în imaginea de mai jos, apăsați butonul Executare/DA/OK 

și instalarea se va face automat urmînd să apară pe desktop shortcut MICB Web-Business 

 

 

- Adăugaţi adresa web, în lista adreselor protejate /click aici/   

 

La apariția unei ferestre noi ca în imaginea de mai jos, apăsați butonul DA/OK 

https://web.micb.md/FilesDownload/SetupARH.exe
https://web.micb.md/FilesDownload/setupWCVista.reg
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 Pasul 2 - accesați pentru a iniția procedura de generare a certificatului: 

 

Îndepliniţi Cererea pentru a obţine Certificat de Acces Virtual (pentru fiecare 

utilizator) /click aici/  

La apariția unei ferestre noi ca în imaginea de mai jos, apăsați butonul DA     

 

*Nota: Dacă nu apare fereastra de mai sus cu confirmarea DA sau NU, efectuați Pasul 1 - 

punctul 2 si verificați link-ul https://web.micb.md să fie deschis prin Internet Explorer 

 

Completați toate cîmpurile, pentru fiecare utilizator ca in contractul semnat si apăsați 

butonul Trimite. 

După ce ați apăsat butonul Trimite, sistemul va oferit un număr de solicitare ID. 

https://cert1.micb.md/certsrv/ROMcertrqma.asp
https://cert1.micb.md/certsrv/ROMcertrqma.asp
https://web.micb.md/
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În cazul solicitării primului certificat pentru conectare la sistem, sau în cazul prelungirii, 

certificatul va fi eliberat în maxim o oră în timpul programului de lucru si este eliberat pe un 

termen  de 3 ani. 

  Serviciul suport trebuie contactat doar dacă: 

- solicitați înlocuirea neplanificată a certificatului, în caz de pierdere, compromis etc; 

- încercare de solicitare eșuată. 

 

 Pasul 3 - accesați link-ul pentru instalarea certificatului MICB: 

Instalaţi Certificatul de Acces Virtual /click aici/  

 

 Pasul 4 - pentru salvarea certificatului MICB, daca doriți să îl utilizați la alt 

calculator:  

https://cert1.micb.md/certsrv/certckpn.asp


P-Public 

 

 
 

Serviciul suport 
Tel. 022 576885 

             Ghid de utilizare MICB Web-Business       

    

 
7 

 

 

 

Salvați parola, veți avea nevoie pentru a instala certificatul pe un alt computer. 

 

 Pasul 5 - Fișei de înregistrare a cheii publice 

 
Intraţi în sistem, tipăriți Fișa de Înregistrare a Cheii Publice și transmiteți la bancă /click 

aici/ 

Pentru aceasta, logati-vă cu shortcut-ul de pe desktop - MICB Web-Business, introduce-ți 

login si parola, după care din punctul Administrare tipăriți Fisa chei publice.  

https://web.micb.md/BOL.WebBusiness
https://web.micb.md/BOL.WebBusiness
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Deblocați ferestrele de tip Pop-up ca să vă apară fișa 

 

 Tipăriți FISA DE INREGISTRARE A CHEII PUBLICE , semnați , aplicați stampila și o 
prezentați la sucursala, după aceasta profilul Dvs. va fi deblocat. 

4. Accesarea  

MICB Web-Business – prevede 2 modalităţi de accesare si semnare a documentelor: 

 Certificat MICB – este Semnătura Electronică eliberată de bancă pe un termen de 3 ani, 
care funcționează prin browser-ul Internet Explorer v11 si poate fi accesat direct de pe 
adresa https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/  sau de pe shortcut-ul de pe desktop - 
MICB Web-Business (parola externe 16 simboluri); 

https://web1.micb.md/BOL.WebClientTT/Login.aspx?ReturnUrl=%2fBOL.WebClientTT%2f
https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/
https://web.micb.md/
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 Semnătura Mobilă – este eliberată de operatorul de telefonie, care funcționează prin cele 
mai populare browsere Google Chrome, Mozila Firefox, Safari, Microsoft Edge, 
Internet Explorer v11 s.a. sau aplicația mobilă  si poate fi accesat direct de pe adresa  

https://web.micb.md/BOL.WebBusinessT/  parola scurta  

https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/    parola extinsă  (Pagina 19) 

 

Cum obţineţi accesul: 

 

 După semnarea contractului, la posta electronica indicata se expediază Login si Parola 

 În cazul în care nu dispuneţi de Login şi Parolă personală de acces, este necesar să 

încheiaţi un contract de deservire cu Banca după care veţi primi datele de acces prin 

email la adresa indicată în contract.  

 Efectuați setări Punctul 3 dacă se folosește certificatul MICB 

Lansați shortcut-ul de pe desktop - MICB Web-Business  sau direct adresa 
https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/ 

Dacă folosiți Certificatul B.C. "Moldindconbank" S.A., o să se afișeze lista certificatelor 
valabile, confirmați certificatul apăsând butonul „OK”. 

Dacă folosiți Semnătura Mobilă  apăsați «Отмена». 
 

 
 
 

Utilizarea parolei extinse. 
Parola extinsă constă din 16 simboluri (4 grupe cîte 4 simboluri) 
La întrarea în sistem se cere de introdus doar 4 simboluri (litere majuscule,alfabetul 

englez)  
Pe forma de introducerea a parolei sunt afișate următoarele simboluri «  -   » separator de 

grup  (fiecare grup are 4 simboluri) 
«  X  » simbolul care nu se introduce 

« » ‘celula’ pentru introducerea simbolului/simbolurilor (1,2,3,4) din parolă. Simbolul se alege 
din poziția unde este amplasată ‘celula’. 

https://web.micb.md/BOL.WebBusinessT/
https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/
https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/
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Exemplu: 
Parola:                                        ASDF  –  GH52  – LTG9 – 85VX 
Solicitare de introducere: 

 
1 grupă afișată la ecran, în parolă  - ASDF -  ‘celula’ pentru introducere este  în poziția a 1 – 
trebuie de tapat simbolul «A» 
2 grupă afișată la ecran, în parolă  - GH52 -  ‘celula’ pentru introducere este  în poziția a 1 – 
trebuie de tapat simbolul «G» 
 
3 grupă afișată la ecran, în parolă  - LTG9 -  ‘celula’ pentru introducere este  în poziția a 3 – 
trebuie de tapat simbolul «G» 
 
4 grupă afișată la ecran, în parolă  - 85VX -  ‘celula’ pentru introducere este  în poziția a 4 – 
trebuie de tapat simbolul «X» 

Apoi facem clic pe butonul  

 
Daca după introducere a parolei va apărut mesajul „ Invalid Login or Password” – verificați 

„Numele de utilizator”  și parola, repetați introducerea parolei. 
Dacă apare mesajul «Certificat incorect» - închideți toate ferestrele de Internet Explorer, și 

lansați aplicația din nou selectînd certificatul corespunzător. Fiți atenți la alegerea certificatului. 

Daca după introducere a parolei va apărut mesajul „ Acces Denied” – așteptați 5 minute și 
repetați introducerea parolei corecte. 
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5. Vizualizarea extrasului din cont 

 

5.1 Din meniul principal accesaţi compartimentul Conturile mele 
5.2 Pentru vizualizarea extrasului din cont, pe pagina principală selectaţi numărul contului 

din stînga ecranului. 

 
 

Sau treceţi la pagina principală şi selectaţi din compartimentul Rapoarte, opţiunea 
Extras din cont, în cîmpul Cont tastaţi pe spaţiul (…) care va deschide lista de conturi, 
din lista afişată alegeţi un cont. 

5.3 Indicaţi perioada (data - pentru începutul şi sfîrşitul perioadei), după care tastaţi Obţine. 
5.4 Pentru a imprima extrasul tastaţi butonul Tipar. 
5.5 Pentru a obţine extrasul într-un fişier text, tastaţi Export de 1C. 
5.6 Pentru a obţine extrasul într-un fişier .pdf, tastaţi Export pdf. 
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6. Crearea ordinului de plată în lei (tip 001) 

 

6.1 Din meniul principal accesaţi compartimentul Document Nou  
6.2 Din lista opţiunilor apărute selectaţi Ordin de plată  
6.3 Indicați suma apoi în compartimentul Plătitor, în cîmpul Contul băncii tastaţi pe spaţiul 

(...) şi alegeţi contul. 
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6.4 În compartimentul Beneficiar, în cîmpul Contul băncii tastaţi codul IBAN al 

beneficiarului şi transferaţi cursorul în următorul cîmp - codul băncii, banca beneficiara, 

codul fiscal şi denumirea beneficiarului vor apărea automat. 

6.5 În caz că datele beneficiarului nu vor apărea automat, le scrieți manual. 

6.6 După aceasta indicați scopul, în baza la ce faceți plata respectivă. 

6.6 Dacă documentul a fost completat corect tastaţi Creează, Semnează. 

6.7 Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va ajunge în 

mapa În aşteptarea confirmării băncii 

 Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă. 

Motivul refuzului îl puteți afla în secțiunea Istoria.( Partea de sus a ferestrei) 

 
Secțiunea Copiere - va copia documentul într-unul nou 

Secțiunea Salvare sablonului - va salva documentul curent în șabloane 

Secțiunea Deschide sablonul - folosește documentul din șablon 

Secțiunea Semnaturile - vizualizarea semnăturilor 

Este posibil de a pregăti un transfer pentru ziua următoare, sau oricare altă dată viitoare.  

 
!!! Notă: Monitorizați starea documentului, dacă documentul nu este executat și nu puteți determina motivul în 
Istoria, contactați sucursala sau serviciul suport. 
După 18:30 indicati data din document si data executarii, urmatoarea zi lucratoare. 
Documentul nu poate indica data unei zile nelucrătoare. 
Documentul trimis in băncii nu poate fi modificat. 

7. Instrucţiunea de creare a transferurilor de credit bugetare (tip 101) 

 
7.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi 

Ordin de plată  
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7.2 În cîmpul Codul tranzacţiei alegeţi 101 (este înscris 001) 

7.3 La introducerea Codului băncii, Contului bancar şi a Codului trezorerial denumirea 

şi destinaţia plăţii va apărea automat, dacă aceasta nu s-a întîmplat, înseamnă că 

contul a fost introdus greşit. 

7.4 Adăugaţi în cîmpul Destinaţia plăţii informaţia care lipseşte şi verificaţi dacă 

documentul este completat corect. 

7.5 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide. și dacă documentul este semnat de un 

număr suficient de semnături el va ajunge în mapa În aşteptarea confirmării băncii 

 Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă. 

 Documentele restituite nimeresc în mapa Pentru prelucrare. 

!!! În câmpul DESTINAŢIA PLĂŢII este necesar de înscris concret SCOPUL 

plăţii/transferului, cu indicarea exactă a TIPULUI DE MARFĂ, SERVICIU etc., cu 

referinţă la DOCUMENTELE RELEVANTE în baza cărora se efectuează plata/transferul. 

8. Instrucţiunea pentru crearea unui ordin de plată în valută străină (tip 70) 

8.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi 
Ordin de plată in valuta 
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8.2 Substituiţi codul din cîmpul COD cu codul filialei dumneavoastră. 
8.3 În cîmpul Account deschideţi catalogul şi alegeţi contul necesar. 
8.4 Completaţi celelalte cîmpuri. 

8.5 În cîmpul 57 Recepient Bank: alegeţi BIC (codul SWIFT  al băncii beneficiare) 

8.6 Apoi transferaţi cursorul în cîmpul Receiver account. Dacă aţi introdus corect codul, 

denumirea băncii va apărea automat. 

8.7 În cîmpul 59 Receiver account completaţi Codul IBAN la beneficiar, apoi celelalte 

cîmpuri despre beneficiar 

8.8 În cîmpul 70 Remitance innformation indicați scopul în baza la ce faceți  

8.9 În cîmpul Attach Document selectați documentul confirmativ 

 
8.10 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide și dacă documentul este semnat 

de un număr suficient de semnături el va ajunge în mapa În aşteptarea confirmării 

băncii 

 Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă. 
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Notă: în cazul în care aţi creat un document MESAJ ŞI FIŞIER PENTRU BANCĂ (vezi punctul 11) cu 
informaţie suplimentară referitor la ordinul de plată în valută, indicaţi link-ul la document în rubrica Attach 
Document. 

 

9. Crearea cererii de conversiune a valutei.  

 
9.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal selectaţi 

Cerere de conversiune a valutei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2 În cîmpurile Codul băncii ale Plătitorului şi Beneficiarului indicaţi codul filialei 

dumneavoastră. 

9.3 În cîmpul Cont deschideţi catalogul şi alegeţi contul. 

9.4 Completaţi cîmpurile rămase. 

9.5 Compartimentul Cursul operaţiunii 

 În cazul vânzării valutei lei atunci cursul se indică în cîmpul Vinde/Cumpăra ratа: şi 

suma valutei se calculează automat. 

 În cazul cumpărării de lei atunci cursul se indică în cîmpul Cumpăra/Vinde ratа: şi 

suma valutei se calculează automat. 

9.6 Tastaţi butoanele Creează, Semnează, Închide și dacă documentul este semnat de un 

număr suficient de semnături el va ajunge în mapa În aşteptarea confirmării băncii 

 Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă. 

 
 
Notă: Cursul Comercial MICB, îl obțineți din compartimentul Directoare, Ratele comerciale MICB, sau vă adresați la 
sucursală 
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10. Crearea Ordin de plată intrabancar în valută 

 
10.1 Din lista documentelor în compartimentul Document Nou din meniul principal 

selectaţi Ordin de plata intrabancar in valuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 În compartimentul Beneficiar, în cîmpul Contul băncii tastaţi codul IBAN al 

beneficiarului şi transferaţi cursorul în următorul cîmp - codul băncii, banca beneficiara, 

codul fiscal şi denumirea beneficiarului vor apărea automat. 

10.3 În caz că datele beneficiarului nu vor apărea automat, le scrieți manual. 

10.4 După aceasta indicați scopul, în baza la ce faceți plata respectivă. 

10.5 Dacă documentul a fost completat corect tastaţi Creează, Semnează. 

10.6 Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va 

ajunge în mapa În aşteptarea confirmării băncii 

 Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă. 

 
 

11. Expedierea unui fişier  

 
11.1 Pentru expedierea un fişier la bancă, selectăm din rubrica IMPORT/EXPORT, 

Trimite fisier la banca. 

11.2 În compartimentul numărul, indicați numărul documentului. 

11.3 În compartimentul MFO, selectăm codul băncii 
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11.4 În compartimentul Mesajul, se indică mesajul atașat 

11.5 Pentru anexarea unui fişier apăsaţi butonul BROWSE, alegeţi fişierul ce urmează a 

fi expediat după care apăsaţi butonul ÎNCĂRCAȚI FIŞIER,  

11.6 Bifaţi CONFIRMAREA DOCUMENTULUI şi finalizaţi cu butonul CREAZĂ şi apoi 

SEMNEAZĂ. 

11.7 Atunci cînd documentul este semnat de un număr suficient de semnături el va 

ajunge în mapa În aşteptarea confirmării băncii 

 Documentele greşite nimeresc în mapa Respins de bancă. 

 

 
Notă: se acceptă fişiere în formatele PDF sau JPEG cu mărimea maximă de 1 Mb). 

 

12. Legătura cu sistemele de contabilitate 

 
12.1 Pentru a obţine extrasul într-un fişier text creaţi extrasul (vezi punctul 4). 

12.2 Tastaţi  Obține extras 1C apoi Descarcă extrasul pentru 1C (descrierea o găsiţi în 

fişierul 1C_Export.zip). 

Pentru a obţine extrasul într-un fişier DBF (get UniversalAccounting) tastaţi Obține extras 

UA, apoi Descarcă extrasul pentru UA: hBIC.dbf 

Pentru a importa ordinile de plată în sistem, pe pagina principală, în compartimentul 

Documentele în valută naţională alegeţi IMPORT/EXPORT Importul plaţilor din fişier 1C 

 

 
 

Tastaţi butonul Browse, alegeţi fişierul XXXX.txt care urmează a fi descărcat din sistemul 

contabil (formatul descris în fişierul 1C_Export.zip https://web.micb.md/ ) 

 Tastaţi Import. Documentul nimereşte în mapa Pentru prelucrare. Apoi documentele pe 
rînd trebuie deschise şi semnate cu semnătura electronică. 

 

13. Semnarea documentului 

 
13.1 Aveţi posibilitatea să semnaţi fiecare document în parte sau o lista de documente 

selectată la alegere. 

13.2 Pentru semnare alegeţi documentul şi apăsaţi butonul SEMNEAZĂ. 

13.3 Dacă la intrare ați selectat Tipul Semnăturii – Certificat MICB la semnarea 

documentelor veți avea un mesaj care trebuie confirmat prin butonul Yes 

https://boldbo1.micb/BOL.WebClient/Reports/Word/Files/1800/1CExportAccountStatement_ClientTest.txt
https://boldbo1.micb/BOL.WebClient/Reports/Word/Files/1800/hBIC/hBIC308.dbf
javascript:fnShow('/BOL.WebClientT/Import/ImportXMLPayments.aspx?FormID=570',%20'_self',%20'resizable=1,%20scrollbars=1,%20status=1,%20menubar=1,%20toolbar=1');
https://web.micb.md/
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13.4 Dacă la intrare ați selectat Tipul Semnăturii – Semnătura Mobilă la semnarea 

documentelor veți avea un mesaj sa verificați numărul de telefon mobil. 

13.5 Pe ecranul dispozitivului Dvs. mobil va apărea mesajul care conţine informaţia 

despre numărul documentelor şi suma totală spre semnare.  

13.6 Apăsaţi ACCEPT în cazul în care sunteţi de acord cu tranzacţia respectivă iar în 

caz contrar apăsaţi ANULARE. 

13.7 Următorul mesaj va indica codul tranzacţiei, apăsaţi ACCEPT. 

13.8 Pentru semnarea documentului indicaţi parola pentru Semnătura Mobilă.  

13.9 Semnătura a fost efectuată cu succes. 

 

   
 

Notă: Informaţia suplimentară despre semnătura mobilă o găsiți pe saitul operator mobil. 

Disponibilă la operatorii Moldcell sau Orange. După încheierea contractului obţineţi gratuit 

o cartelă SIM cu funcţia semnăturii mobile activată.  

 

 

14. Schimbarea parolei  

Se poate genera o parolă scurtă in secția Administrarea / Schimbarea parolei mele 

pentru adresa https://web.micb.md/BOL.WebBusinessT/  și pentru Aplicația Mobilă MICB Mobile 
Business. 

 

http://moldcell.md/
http://orange.md/
https://web.micb.md/BOL.WebBusinessT/


P-Public 

 

 
 

Serviciul suport 
Tel. 022 576885 

             Ghid de utilizare MICB Web-Business       
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Umpleți 

Parola noua: 

Repetati parola noua: 

Lungimea parolei minimum 6 caractere, parola trebuie să conțină litere și cifre. 

Și apasați   butonul   mai departe   

 
Se poate genera o parolă extinse in secția Administrarea / Schimbarea parolei mele 
externe(Pagina 9) 

Pentru adresa https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/ 

 

https://web.micb.md/BOL.WebBusiness/


P-Public 

 

 
 

Serviciul suport 
Tel. 022 576885 

             Ghid de utilizare MICB Web-Business       
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Notează parola nou și apasați   butonul      

 

 
 

15. Aplicația Mobilă 

Deschideți PlayMarket sau AppStore pe dispozitivul mobil  

În bara de căutare tastați „MICB” 
în rezultatele căutării selectați „MICB Mobile Business” și instalați aplicația. 

 
Startați aplicația.  “Nume de utilizator” la fel ca pe aplicația Web. Pentru genereaza parola scurtă 
punctul 14. Mai multe detalii în “Ghid de utilizare MICB Mobile-Business”.  

 
 

 

 
Pentru informaţii suplimentare  

contactaţi serviciul suport  
Telefon: +373 22 576885  

E-mail: websupport@micb.md  
Web: www.moldindconbank.md 

 

mailto:websupport@micb.md
http://www.moldindconbank.m/

