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Stimaţi utilizatori,
Prezentul Ghid Vă va ajuta să studiaţi pas cu pas modalitatea de lucru cu sistemul de deservire
bancară la distanţă – ProBanking Business.
Ghidul descrie explicit lucrul cu sistema ProBanking Business, pentru explorarea efcientă şi
utilizarea la maximum a posibilităţilor sistemului.
În cazul în care veți întâmpina dificultăţi nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon
080000010 pentru apeluri naționale și +373 22270707 pentru apeluri internaționale.
Echipa ProCredit Bank
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1. Terminologia
Numele utilizatorului – este atribuit clientului în momentul înregistrării în sistemul ProBanking
Business în calitate de utilizator al serviciului.
Soldul contului – suma totală a mijloacelor băneşti, care este înregistrată pe cont la un anumit
moment.
Soldul disponibil pe cont – soldul contului, exceptând toate plăţile înregistrate, dar neexecutate,
comisioanele neachitate, sumele pe care s-a pus sechestru în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Beneficiar – persoană, pe contul căreia sunt transferate mijloace băneşti.
Tipul comisionului „OUR” –comisionul BC “ProCredit Bank” S.A., precum şi al băncilor terţe
(băncilor intermediare, băncii beneficiarului), va fi perceput din contul ordonatorului, adiţional la
suma plăţii.
Tipul comisionului „BEN” – comisionul BC “ProCredit Bank” S.A., precum şi al băncilor terţe,
va fi perceput din suma plăţii.
Tipul comisionului «SHA» – comisionul BC “ProCredit Bank” S.A va fi perceput din contul
ordonatorului, adiţional la suma plăţii. Comisionul băncii beneficiarului şi băncii intermediare va fi
perceput din suma plăţii (i.e. va fi achitat de beneficiar).
Tipul comisionului «FULL PAY OUR» – acest tip de comision este numai pentru plățile în USD
și va fi perceput din contul ordonatorului, adiţional la suma plăţii. În comision se include comisionul
BC “ProCredit Bank” S.A., precum şi al băncilor terţe (băncilor intermediare, băncii beneficiarului).
Tipul transferului normal – transfer executat în ordine obişnuită.
Tipul transferului urgent – transfer executat în ordine urgentă.
Destinaţia transferului – nominalizarea transferului (pentru ce este executat transferul).
Codul SWIFT – cod unic atribuit fiecărei bănci ordonatoare/beneficiare de transfer în aplicaţia
SWIFT
Beneficiar – persoană fizică sau juridică, pe contul căreia intră mijloace băneşti.
Plătitor – persoana din contul / mijloacele căreia se efectuează transferul / plata.
2. Prevederi generale
Sistemul ProBanking Business oferă posibilitatea clienţilor Băncii să acceseze serviciile ce țin de
administrarea conturilor și deschiderea conturilor de depozit, fără a se prezenta personal,
utilizând computerul personal şi reţeaua Internet. Accesul la sistem poate fi realizat din orice punct
al lumii, de pe orice computer, fiind suficient doar accesul la internet şi accesul la documente a
persoanelor cu drept de prima şi a doua semnătură, ceea ce le permite să aprobe ordinul de plată
fără a fi obligatorie prezenţa lor personală, simultan în acelaşi loc.
Page 5 of 58

Classification: Public

Sistemul ProBanking Business este un sistem securizat, al cărui mecanisme implementate
asigură confidențialitatea, autenticitatea, integritatea și nonrepudierea tranzacțiilor. Sistemul
ProBanking Business poate fi accesat de către utilizator numai după introducerea corectă a loginului și parolei personale, iar orice transfer efectuat în sistemul ProBanking Business este adițional
semnat de utilizator prin introducerea parolei corespunzătoare certificatului individual generat în
ProBanking Business și activat de către Bancă.
Fără a fi logat în sistema ProBanking Business Dvs. aveţi posibilitatea să vizualizaţi, în orice
moment, următoarea informaţie:
1. Ghidul utilizatorului
2. Instrucțiunea video
3. Lista de prețuri
4. Informația generală de securitate
5. Phishing - trimiterea în masa a scrisorilor care par sa fie dintr-o sursă credibilă, cu scopul
sustragerii datelor personale prin pagina web contrafăcută.
6. Raportarea emailurilor suspecte
2.1 Operaţiunile efectuate cu ajutorul ProBanking Business
• Vizualizarea şi imprimarea datelor despre soldul conturilor şi despre plăţile efectuate;
• Vizualizarea şi imprimarea extrasului de cont;
• Vizualizarea și imprimarea ordinelor de plată;
• Vizualizare curs valutar pentru ziua curentă;
• Schimb valutar – cumpărarea/vînzarea valutei străine contra valutei naţionale;
• Efectuarea plăţilor naţionale:
-

Transferurile între conturile aceluiaşi client BC “ProCredit Bank” SA;
Plăţi pe conturile clienţilor BC ‘ProCredit Bank” SA;
Plăţi pe conturile clienţilor deschise în alte bănci din RM;

•
•
•

Efectuarea plăţilor către buget – plăţi către Trezoreria de Stat;
Efectuarea plăţilor internaţionale;
Încărcarea fişierelor – transmiterea electronică a informaţiei, care trebuie transmisă
Băncii;
Descărcarea/Încărcarea fişierelor din/în sistemele contabile;
Vizualizare mesaje primite;
Schimbare parole.

•
•
•

2.2 Instrucțiuni cu privire la utilizarea ProBanking Business

Accesul la ProBanking Business este oferit doar pentru acei clienți care au solicitat
deschiderea acestui serviciu în subdiviziunile ProCredit Bank. Pentru a accesa ulterior
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serviciul este nevoie să
https://eba.procreditbank.md

deschideți

de

pe

pagina

web

a

băncii

următorul

2.3 Ordinele de plată prin intermediul ProBanking Business
Banca acceptă în mod continuu ordine de plată prin ProBanking Business 24 de ore pe zi, șapte
zile pe săptămână. Ordinele de plată care nu conțin informația necesară nu pot fi înregistrate prin
sistemul ProBanking Business.
2.4 Condițiile de executare a ordinelor de plată înregistrate prin ProBanking Business
1. Responsabilitatea privind veridicitatea şi corectitudinea informaţiei indicate în ordinul de plată
îi revine emitentului.
2. Plățile intrabancare înregistrate după ora 20:30 și până la ora 08:00 vor fi executate în
următoarea zi lucrătoare, începând cu ora 09:00.
3. Operațiunile de schimb valutar pot fi înregistrate în intervalul de timp 09:00 – 18:00 în fiecare
zi lucrătoare. Cursul de schimb valutar pentru tranzacțiile fără numerar se modifică pe parcursul
zilei.
4. Graficul de primire a ordinelor de plată îl găsiți accesând următorul link:
http://www.procreditbank.md/files/pdf/Termenul%20limita%20de%20acceptare%20a%20OP.pdf

5. Ordinul de plata în valută națională și în valută străină, recepționate de bancă pe parcursul zilei
operaționale până la ora limită de primire vor fi executate de către bancă până la sfârșitul zilei
operaționale, în ordinea primirii (după principiul primul intrat, primul executat), în dependență de
tipul transferului și soldului disponibil pe cont. Confirmarea privind executarea de către Bancă a
transferului va putea fi eliberată clientului doar după executarea lui.
6. Ordinele de plată se primesc pentru executare la o dată viitoare, maxim 10 zile lucrătoare din
data emiterii ordinului de plată, cu excepția ordinelor de plată în monedă naţională cu tipul de
transfer urgent, care nu se acceptă pentru o dată viitoare de executare.
2.5 Tarife și comisioane
Comisioanele pentru efectuarea operaţiunilor prin intermediul sistemului ProBanking Business
sunt
incluse
în
Tarife
și
comisioane
–
Persoane
juridice
http://www.procreditbank.md/ro/Dezvaluirea_informatiei.
Banca este în drept să modifice „Condiţiile generale”, „Tarife și comisioane” şi „Ghidul utilizatorului
pentru ProBanking Business” în orice timp, anunţând în prealabil clienţii prin intermediul paginii
web.

2.6 Mențiuni de responsabilitate
1. La executarea ordinelor de plată, banca verifică legalitatea tranzacțiilor.
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2. Clientul poartă răspunderea pentru îndeplinirea incorectă a ordinelor de plată.
3. Banca nu este responsabilă pentru acțiunile ilegale ale terților care afectează în mod direct
clienții ca urmare a utilizării sistemului ProBanking Business precum și pentru executarea
incorectă a ordinelor de plată din motive tehnice care nu sunt din partea băncii.
4. Clienții sunt responsabili pentru pastrarea în siguranță a numelui utilizatorului și a parolei.
5. Banca nu recomandă ca clienții să își păstreze parolele în formă scrisă.
6. Banca nu este responsabilă în cazul în care parolele sunt accidental găsite/văzute de persoane
terțe.
2.7 Cerințe de bază
ProBanking Business este disponibil tuturor clienților care au solicitat acest serviciu și sunt
înregistrați ca utilizatori. În dependență de tipul contractului, utilizatorii pot vizualiza conturile lor
sau conturile pentru care sunt autorizați și pentru care le este prevăzut un “Nume utilizator” și
parolă unică.
3. Logarea în sistemul ProBanking Business
Pentru a vă conecta la sistemul ProBanking Business este necesar să accesați pagina web
https://eba.procreditbank.md și să introduceți Numele utilizatorului și Parola. Acestea sunt
oferite la deschiderea contractului ProBanking Business. În cazul în care ați uitat/pierdut parola
aceasta poate fi resetată desinestătător (vezi punctul 3.1.1).
Alegeți limba în care doriți să fie afișată interfața sistemului (English | Română | Русский),
introduceți Numele utilizatorului și Parola apoi apăsați butonul Accesați
.
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3.1 Accesare și autentificare
La prima accesare a aplicației, după ce ați completat câmpurile și ați apăsat butonul Accesați,
aplicația vă va cere să vă schimbați parola, în vederea asigurării securității maxime a utilizării
serviciului în viitor.
Este important de reținut că parola trebuie să corespundă cerințelor standarte. Ea trebuie să
conțină cel puțin 8 caractere,dintre care: litere (majuscule și mici), cifre și simboluri speciale (cum
ar fi, *%/+&).
Asigurați-vă că introduceți în câmpuri parola pe care o aveți (litere majuscule, mici, cifre și
simboluri speciale), în caz contrar la introducerea incorectă a parolei de 3 ori aceasta va fi blocată.
În cazul în care parola a fost blocată aceasta poate fi resetată desinestătător (vezi punctul 3.1.1)
sau puteți contacta Banca pentru resetarea parolei.
Pentru schimbarea parolei, introduceți următoarele date:
•
•
•

Parola curentă
Parola nouă
Confirmă parola nouă – reintroduceți parola nouă

apăsați butonul Confirmare

După modificarea parolei se va afișa mesajul corespunzător și veți putea să utilizați aplicația.

Important. În cazul schimbării parolei de intrare în sistema ProBanking, parola certificatului nu
se schimbă automat, dar ramâne aceeași.
Dacă doriți să modificați parola certificatului atunci este necesar sa urmați pașii din p.8.3
Gestionează certificate.
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3.1.1 Resetare parolă
În cazul în care din diferite motive ați pierdut/uitat parola curentă aveți posibilitatea să o resetați.
Pentru aceasta de pe pagina principală apăsați butonul Resetare parolă

.

La pasul următor introduceți Numele utilizatorului și apăsați Continuă

Completați câmpurile cu numărul de telefon, codul fiscal al Dvs. și data de naștere a Dvs.
după care apăsați Aplică

În scurt timp veți primi un mesaj pe telefonul Dvs., înregistrat la deschiderea contractului
ProBanking Business, cu o parolă de unică folosință. Pentru resetarea parolei, introduceți
următoarele date
•
•
•

Parola de unică folosință primită anterior prin mesaj
Parola nouă
Confirm parola nouă– reintroduceți parola nouă

apăsați butonul Confirmare
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După resetarea parolei se va afișa mesajul corespunzător și veți putea să utilizați aplicația.

Dacă aveți careva suspiciuni că pe conturile Dvs. se efectuează tranzacții neautorizate, imediat
resetați parola urmând pașii de mai sus. Ulterior, anunțați Banca despre tranzacțiile neautorizate
depistate luând legătura cu serviciul Contact Centru la numărul de telefon 0800 000 10 pentru
apeluri naționale sau +373 22 270707 pentru apeluri internaționale.
! Este important să setați în telefonul Dvs mobil ca notificările/mesajele primite să nu poată
fi vizualizate pe ecranul blocat al telefonului, ci doar după deblocarea ecranului. Astfel, veți
securiza parola de unică folosință primită în mesaj pentru resetarea parolei în ProBanking
Business.

3.2 Informaţia cu privire la conturi şi operaţiunile efectuate
3.2.1 Detalii conturi
Accesând submeniul Detalii conturi din meniul Conturi puteți vizualiza conturile deschise în
ProCredit Bank precum și detaliile acestora. Numărul conturilor pe care le puteți vizualiza depinde
de tipul contractului ales și de nivelul de autorizare al Dvs. ca utilizator.
Pentru fiecare cont veți putea vizualiza următoarea informație:
· Tipul contului (cont curent, cont de credit, cont de depozit etc.);
· Numărul contului în format IBAN;
· Numele titularului de cont;
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· Valuta;
· Limita acordată;
· Soldul contului;
· Soldul disponibil pe cont;

Notă: În cazurile când contul bancar este blocat sau inactiv, informația dată va apărea sub fiecare
cont corespunzător.

Pentru vizualizarea detaliilor contului apăsați butonul Afișare detalii din partea dreaptă a paginii
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Aici este disponibilă informația despre Numărul contului(în format IBAN), Tipul contractului,
Valuta contului, Titularul de cont, Statutul contului, Data deschiderii, Soldul contului,
Soldul disponibil precum și blocările active pe acest cont.
Pentru vizualizarea datelor bancare apăsați butonul Rechizitele bancare din partea stângă de
jos a paginii. Acestea se vor deschide într-o altă pagină de internet.

3.2.2 Extrasul de cont
Pentru a vizualiza extrasul de cont accesați din meniul principal Conturi submeniul Extrasul de
cont unde veţi vizualiza, pentru fiecare cont în parte, informaţia detaliată cu privire la toate
operaţiunile efectuate într-o anumită perioadă de timp, selectată de Dvs. Alegeţi din lista care se
află în partea de sus a meniului contul care vă interesează.
Există două posibilităţi de a alege perioada, pentru care doriţi să vizualizaţi extrasul de cont:
-

prin selectarea opţiunii Zile - puteţi să alegeţi perioada fixă, pentru ultimele 10, 30 sau 90
de zile.
prin selectarea opţiunii Perioada - puteţi să setaţi perioada după date De la şi Până la.
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După ce aţi selectat perioada necesară, apăsați butonul Acceptă.

Extrasul de cont poate fi deschis și în formă prealabilă apăsând butonul Acceptă
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Pentru corespunderea cât mai exacta a necesităților dvs., puteți alege și vizualizarea extrasului
în trei formate diferite: PDF; Excel și CSV.

Extrasul de cont în format PDF
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Extrasul de cont în format Excel
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Extrasul de cont în format CSV
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3.3 Export în 1C
În acest meniu aveți posibilitatea să exportați în sistemul contabil documentele create în
ProBanking Business. Elaborarea instrumentului pentru importul pachetelor de plăți în sistemul
contabil, exportat din sistemul Probanking Business este în competența clientului.
Pentru exportarea documentelor în sistemul contabil în meniul principal Conturi accesați
submeniul Export în 1C:

Alegeți perioada pentru care doriți să exportați documentele apoi apăsați butonul Acceptă.
Salvați documentul creat în calculatorul Dvs. apoi puteți să îl încărcați în sistemul contabil.
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4. Transferuri
În acest meniu puteți efectua următoarele tipuri de operațiuni:
•
•
•
•
•
•
•

Transferuri între conturile proprii
Schimb valutar
Transferuri naționale intrabancare și interbancare
Transferuri bugetare
Transferuri internaționale
Batch transfer
Transfer pentru aprobare

Pentru efectuarea transferurilor/plăților în ProBanking Business este necesar să țineți cont de
nivelul de autorizare al Dvs. ca utilizator al sistemului și să Vă asigurați că transferurile/plățile sunt
confirmate de utilizatorii cu drept de semnătură.
În sistemul ProBanking Business sunt următoarele nivele de acces:

-

prima semnătură - aveți acces la vizualizarea conturilor, extraselor de cont și semnarea
cu prima semnătură a transferurilor/plăților;
a doua semnătură - aveți acces la vizualizarea conturilor, extraselor de cont și semnarea
cu a doua semnătură a transferurilor/plăților;
semnătură unică - aveți acces la vizualizarea conturilor, extraselor de cont și semnarea
cu prima și a doua semnătură a transferurilor/plăților;
înregistrarea ordinelor – aveți acces la vizualizarea conturilor, extraselor de cont și
înregistrarea transferurilor/plăților;

Înainte de a efectua primul transfer este necesar să creați un certificat cu ajutorul căruia veți putea
confirma transferurile/plățile înregistrate. Generarea certificatelor este descrisă mai jos dar poate
fi gasită și în punctul 8.3 Gestionează certificatele.
Pentru a crea un certificat accesați meniul Profil utilizator submeniul Gestionează certificatele.
Apăsați butonul Generează

și în fereastra nou apărută introduceți o parolă de

confirmare după care apăsați butonul Certificat nou
și salvați certificatul nou creat
în calculatorul Dvs. În cazul în care aveți salvate în calculator mai multe certificate le puteți
redenumi pentru a fi posibil să le alegeți mai ușor la semnarea transferurilor/plăților.
Notă parola introdusă la generarea certificatului poate fi aceeași parolă utilizată la logarea în
sistem sau o altă parolă nouă.
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După ce ați generat și salvat certificatul veți fi contactat de angajatul Băncii pentru activarea
certificatului. Pentru activare utilizatorul va fi identificat.
Important! În cazul în care certificatul nou creat nu este activat de către bancă nu veți putea
înregistra și semna documente în ProBanking Business.
Dacă ați uitat să salvați certificatul nou creat sau dacă din greșeală l-ați șters/pierdut aveți
posibilitatea să generați un alt certificat urmând acceași pași descriși mai sus. Deasemenea puteți
șterge certificatul apăsând butonul Dezactivează

.

Mai jos vedeți conținutul submeniului Gestionează certificatele.

4.1 Transferuri între conturile proprii
În acest meniu puteți efectua transferuri numai între conturile Dvs de aceeași valută.
În meniul principal selectați Transferuri și accesați submeniul Conturi proprii
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Alegeți contul de pe care doriți să efectuați transferul iar la beneficiar – contul care doriți să fie
creditat, apoi apăsați Continuă.
După alegerea contului plătitorului și beneficiarului, veţi vizualiza informaţia pe conturile selectate
– numărul contului, tipul contului, denumirea titularului de cont, soldul contului şi soldul disponibil
pe cont.
În ferestra următoare indicați informația despre
•
•

Suma transferului - sistemul acceptă două cifre după virgule;
Destinația plății - nu se admite indicarea destinaţiei incorecte / eronate. Acest câmp va
conține minim 10 și maxim 210 simboluri.

apoi apăsați Continuă.
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La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați butonul Răsfoiți și alegeți certificatul unde anterior l-ați
salvat în calculatorul Dvs.

Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați Confirmare
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Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți imprima documentul apăsând butonul
, puteți înregistra o tranzacție nouă

sau închide meniul

.

4.2 Schimb valutar
În meniul Transferuri accesați submeniul Schimb valutar.
Operaţiunea de schimb valutar poate fi efectuată doar între conturile curente.
După alegerea contului plătitorului și beneficiarului în format IBAN, veţi vizualiza informaţia despre
conturile selectate – numărul contului în format IBAN, tipul contului, denumirea titularului de cont,
soldul contului şi soldul disponibil pe cont.
Selectați conturile între care doriți să fie efectuat schimbul apoi apăsați butonul Continuă.

Pe pagina următoare indicați datele despre:
•
•

Suma - sistemul acceptă două cifre după virgule;
Scopul transferului - acest câmp va conține maxim 210 de simboluri;

apoi apăsați Continuă.
Rata de schimb valutar standartă este afișată în mod automat, iar în cazul în care aveți un curs
preferențial acesta se introduce manual.
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Notă! Cursul de schimb valutar acceptă 6 cifre după virgulă.
La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați Răsfoiți și alegeți certificatul din calculatorul Dvs.
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Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați butonul Confirmare

Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți imprima documentul apăsând butonul
, puteți înregistra o tranzacție nouă

sau închide meniul

.

4.3 Transferuri Naționale
În meniul principal selectați Transferuri accesați submeniul Transferuri Naționale
După selectarea contulului curent al plătitorului din care va fi efectuat transferul, veţi vizualiza
informaţia despre conturile selectate – numărul contului în format IBAN, tipul contului, denumirea
titularului de cont, soldul contului şi soldul disponibil pe cont.

În cazul în care aveţi salvat un model – îl puteţi utiliza pe acesta, selectându-l din meniul
.
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Introduceți informația despre:
•
•
•

Numărul IBANal beneficiarului
Denumirea beneficiarului - acest câmp va conține maxim 105 de simboluri;
Codul fiscal al beneficiarului - codul fiscal este format din minim 4, maxim 13 cifre pentru
rezidenţi şi minim 0 maxim 13 cifre pentru nerezidenţi. În cazul în care beneficiarul este
nerezident, care nu dispune de cod fiscal în conformitate cu actele normative în vigoare,
acest câmp nu se completează;

Beneficiar-rezident – în cazul în care beneficiarul este rezident, bifaţi, iar în cazul în care
beneficiarul este nerezident, nu bifaţi

.

Aplicaţia vă permite să salvaţi datele beneficiarului în formă de model, astfel încât în viitor să nu
fiţi nevoiţi să le completaţi din nou. Pentru aceasta, după ce aţi introdus datele, bifaţi în dreptul
câmpului Salvare beneficiar.
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apoi apăsați Continuă.

Pe pagina următoare indicați datele despre
•
•
•

Tipul transferului – dacă transferul este urgent - bifați, daca este în regim normal – nu
bifați;
Suma transferului - sistemul acceptă două cifre după virgule;
Destinația plății - nu se admite indicarea destinaţiei incorecte / eronate. Acest câmp va
conține minim 10 și maxim 210 simboluri. Sunt permise numai litere latine (a-z A-Z 0-9) și
următoarele simboluri speciale ( . , / ? : ( ) ' + - ). Textul nu trebuie să înceapă cu
următoarele simboluri speciale ( - : ) și trebuie să conțină cel puțin 10 litere.

apoi apăsați Continuă.
Notă În cazul în care doriți ca plata să fie executată cu o data viitoare indicați în câmpul Data
executării plății data respectivă care nu depășește 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării
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plății (vezi 2.4 Condițiile de executare a ordinelor de plată înregistrate prin ProBanking
Business punctul 8).

În timpul introducerii informaţiei despre transfer, Dvs. puteţi să reveniţi în fereastra anterioară
apăsând butonul
apăsând butonul

, sau puteţi să anulaţi transferul încă neexecutat la acel moment,
.

La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați butonul Răsfoiți și alegeți certificatul salvat în calculatorul
Dvs.
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Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați Confirmare

Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți imprima documentul apăsând butonul
, puteți înregistra o tranzacție nouă

sau închide meniul

.
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4.4 Transferuri bugetare
În meniul principal selectați Transferuri și accesați submeniul Transferuri bugetare
După selectarea contul curent al plătitorului din care va fi efectuat transferul, veţi vizualiza
informaţia despre conturile selectate– numărul contului în format IBAN, tipul contului, denumirea
titularului de cont, soldul contului şi soldul disponibil pe cont.

În cazul în care aveţi salvat un model – îl puteţi folosi pe acesta, selectându-l din meniul
.
Informația care urmează a fi introdusă în categoria Detalii despre beneficiar :
•
•

•

Numărul contului beneficiarului în format IBAN;
Denumirea beneficiarului - acest câmp va conține maxim 105 de simboluri; Denumirea
beneficiarului poate fi:
o denumirea Trezoreriei de Stat;
o denumirea unității din Trezoreroa de Stat;
o denumirea prescurtată a unităţii din Trezoreria de Stat, denumirea agentului
economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti;
o denumirea unităţii Trezoreriei de Stat şi denumirea instituţiei publice, care este
deservită de Trezoreria de Stat;
Codul fiscal al beneficiarului – este format din minim 4 cifre și maxim 13 cifre;

Apoi tastați Continuă:
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Pe pagima următoare completați în categoria Detalii transfer:
•
•
•
•

Codul unităţii plătitorului - în cazul în care acesta există;
Tipul transferului – dacă transferul este urgent - bifați, dacă este în regim normal – nu
bifați;
Suma - sistemul acceptă două cifre după virgule;
Destinația plății - nu se admite indicarea destinaţiei incorecte / eronate. Acest câmp va
conține minim 10 și maxim 210 simboluri. Sunt permise numai litere latine (a-z A-Z 0-9) și
următoarele simboluri speciale ( . , / ? : ( ) ' + - ). Textul nu trebuie să înceapă cu
următoarele simboluri speciale ( - : ).

apoi apăsați Continuă.

Notă În cazul în care doriți ca plata să fie executată cu o dată viitoare indicați în câmpul Data
executării plății data respectivă care nu depășește 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării
plății (vezi 2.4 Condițiile de executare a ordinelor de plată înregistrate prin ProBanking
Business punctul 8).
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În timpul introducerii informaţiei despre transfer, Dvs. puteţi să reveniţi în fereastra anterioară
apăsând butonul
apăsând butonul

, sau puteţi să anulaţi transferul încă neexecutat la acel moment,
.

La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați Răsfoiți și alegeți certificatul salvat anterior în calculatorul
Dvs.
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Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați Confirmare

Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți imprima documentul apăsând butonul
, puteți înregistra o tranzacție nouă

sau închide meniul

.
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4.5 Transferuri internaționale
Transferurile internaționale se execută în baza documenteleor confirmative, acestea pot fi
încărcate în sistemul ProBanking Business (vezi punctul 7. Fișiere).
În meniul principal selectați Transferuri și accesați submeniul Transferuri internaționale
În această categorie veţi putea executa transferuri în valută străină către orice bancă din
străinătate şi din Republica Moldova.
După selectarea contul curent al plătitorului din care va fi efectuat transferul, veţi vizualiza
informaţia despre conturile selectate – numărul contului, tipul contului, denumirea titularului de
cont, soldul contului şi soldul disponibil pe cont. Pentru efectuarea transferurilor internaţionale se
permite efectuarea operaţiunilor doar pe conturile curente în valută străină.

În cazul în care aveţi salvat un model – îl puteţi folosi pe acesta, selectându-l din meniul
.
Informația care urmează a fi introdusă în categoria Detalii despre beneficiar:
•

•
•

Contul beneficiarului - în cazul transferului internaţional contul beneficiarului va conţine
maximum 34 de simboluri. Numărul contului va cuprinde numai cifre şi litere latine, fără
spaţii libere între simboluri;
Denumirea beneficiarului - indicaţi denumirea titularului contului, pentru care se
efectuează plata. Acest câmp va conține maxim 70 de simboluri;
Adresa beneficiarului - va cuprinde cel puţin informaţii despre oraş și va conține maxim
70 de simboluri;
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•

Țara beneficiarului – selectați țara beneficiarului din lista. Pentru o căutare mai rapidă
puteți introduce manual denumirea țării apoi faceți click pe denumire pentru a o selecta;

Datele băncii beneficiare și a celei intermediare se reflectă în mod automat după accesarea
câmpului Codul SWIFT, și căutarea băncii după Cod sau Denumire. După ce ați găsit banca
în listă pentru selectare apăsați săgeata de la sfârșitul rândului unde este denumirea băncii
.
Informația despre banca beneficiară – introduceţi codul SWIFT, sau alegeţi din lista
prevăzută de bănci (nu este obligatoriu). Alegerea se efectuează în baza Codului SWIFT (în
cazul în care vă este cunoscut), fie în baza Denumirii băncii. Alegeţi din lista prestabilită de
bănci, banca de care aveţi nevoie, apăsând butonul Caută iar ulterior confirmaţi alegerea,
apăsând săgeata de la sfârșitul rândului unde este denumirea băncii

.

Notă Pentru transferurile în RUB datele despre Informația despre banca beneficiară,
Denumirea și Adresa beneficiarului precum și Destinația plății se completează cu
caractere chirilice.
Atenţie! Informaţia de mai sus se va introduce conform cerinţelor stipulate de legislaţia în
vigoare privind completarea ordinului de plată în valută, iar Destinația plății se completeaza
în limba engleză.
După completarea câmpurilor apăsați Continuă.

Pe pagina următoare indicați datele despre
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•
•

Suma transferului - sistemul acceptă două cifre după virgule;
Tipul comisionului – în acest camp se alege dacă comisionul va fi perceput din contul
plătitorului sau beneficiarului (vezi punctul 1. Terminologia pentru descrierea detaliată a
acestor tipuri de comisioane);

Destinația plății - nu se admite indicarea destinaţiei incorecte / eronate. Acest câmp va conține
maxim 140 de simboluri se completeaza în limba engleză și face referire la -TYPES OF
GOODS/SERVICES, DOCUMENT NAME, NR AND DATE”.
•

În câmpul Instrucțiuni suplimentare (Alte date) – se indică:
 date adiţionale despre banca beneficiară, care nu pot fi completate în alte câmpuri
din lipsă de spaţiu;

După completarea tuturor câmpurilor apăsați butonul Continuă.
Notă În cazul în care doriți ca plata să fie executată cu o data viitoare indicați în câmpul Data
executării plății data respectivă care nu depășește 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării
plății (vezi 2.4 Condițiile de executare a ordinelor de plată înregistrate prin ProBanking
Business punctul 8).
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În timpul introducerii informaţiei despre transfer, Dvs. puteţi să reveniţi în fereastra anterioară
apăsând butonul
apăsând butonul

, sau puteţi să anulaţi transferul încă neexecutat la acel moment,
.

La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați butonul Răsfoiți și alegeți certificatul salvat în caculatorul
Dvs.
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Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați Confirmare

Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți imprima documentul apăsând butonul
, puteți înregistra o tranzacție nouă

sau închide meniul

.
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4.6 Plăți mari și salariale
Prin intermediul acestui meniu Dvs. aveți posibilitatea să încărcați un număr nelimitat de plăți în
sistemul ProBanking Business. Plățile încărcate pot fi de următoarele tipuri:
1 C Plată – sunt transferurile către diferiți beneficiari, dar care nu primesc salariul de la compania
Dvs. Acest tip de plată poate fi efectuat numai din contul de MDL în regim normal.
Plăți mari – sunt transferurile către diferiți beneficiari, inclusiv transferul salariului angajaților Dvs.
Acest tip de plată poate fi efectuat atât din contul de MDL cât și din conturile valutare în regim
normal. Transferurile din conturile valutare nu includ transferurile internaționale.
Important! Batch transferurile nu pot fi executate cu o dată viitoare. Astfel, batch transferurile
trebuie să fie înregistrate în ziua când se intenționează efectuarea transferurilor, conform
graficului de primire a ordinelor de plată.

4.6.1 1C Plată
Fișierul încărcat pentru tipul transferurilor 1C Plată trebuie sa fie în format .txt. Acest fișier se
generează din sistema contabilă și va fi încărcat ulterior în sistemul ProBanking Business.
Exemplu de fișier pentru 1C Plată:

Pentru efectuarea transferurilor de tip 1C Plată accesați meniul Transferuri submeniul Batch
transfer
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După selectarea contului curent al plătitorului din care va fi efectuat transferul, veţi vizualiza
informaţia pe contul selectat – numărul contului în format IBAN, denumirea titularului de cont,
soldul contului şi soldul disponibil pe cont.
Alegeți Tipul transferului
și apăsați butonul Răsfoiți pentru a încărca fișierul cu plăți
salvat în calculatorul Dvs. În cazul în care fișierul importat nu este completat corect, o listă cu
erorile comise va apărea.
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După corectarea datelor din fișier îl puteți încărca din nou apăsând din nou butonul Răsfoiți. Dacă
fișierul a fost încărcat cu succes se va deschide o listă cu toate transferurile înregistrate. Verificați
corectitudinea datelor din transferuri și apăsați butonul

apoi apăsați butonul

.

.

La următorul pas completați câmpul Destinația plății și apăsați
indicați informația generală despre fișierul încărcat.

. În acest câmp
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La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați Răsfoiți și alegeți din calculatorul Dvs. certificatul unde
anterior l-ați salvat.

Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați Confirmare

Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți înregistra o tranzacție nouă
sau închide meniul

.
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Transferul de pachet va putea fi imprimat numai după ce plățile vor fi executate.
Statutul acestora poate fi urmărit în meniul Transferuri submeniul Ultimele transferuri
ordonate.
Important ! Tipul transferului ales va determina modul în care plata va fi executată și tarifele
corespunzătoare.
Mai jos vedeți un exemplu de vizualizare a raportului pentru transferul de tip 1C Plată (după ce
plățile au fost executate):

4.6.2 Plăți mari
Fișierul încărcat pentru tipul transferurilor Plăți mari trebuie sa fie în format .csv
Exemplu de fișier pentru Plăți mari:

Din meniul Transferuri accesați submeniul Batch transfer
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După selectarea contului curent al plătitorului din care va fi efectuat transferul, veţi vizualiza
informaţia despre contul selectat referitor la – numărul contului în format IBAN, denumirea
titularului de cont, soldul contului şi soldul disponibil pe cont.
Alegeți Tipul transferului
și apăsați butonul Răsfoiți pentru a încărca fișierul salvat
în calculatorul Dvs. În cazul în care fișierul importat nu este completat corect, o listă cu erorile
comise va apărea.

După corectarea datelor din fișier îl puteți încărca din nou apăsând din nou butonul Răsfoiți. Dacă
fișierul a fost încărcat cu succes se va deschide o listă cu toate transferurile înregistrate.
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Verificați corectitudinea datelor din transferuri și apăsați butonul

După care apăsați butonul

.

.

La următorul pas completați câmpul Destinația plății și apăsați butonul
câmp indicați informația generală despre fișierul încărcat.

. În acest

Page 45 of 58

Classification: Public

La următorul pas se deschide fereastra cu detaliile transferului efectuat, iar pentru a autoriza
transferul cu certificatul creat apăsați Răsfoiți și alegeți din calculatorul Dvs. certificatul unde
anterior l-ați salvat.

Confirmați-l cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați Confirmare
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Odată ce Plata Dvs. a fost primită cu success puteți înregistra o tranzacție nouă
sau închide meniul

.

Statutul acestora poate fi urmărit în meniul Ultimele transferuri ordonate.
Important ! Tipul transferului ales va determina modul în care plata va fi executată și tarifele
corespunzătoare.
Important! Antetul fișierului nu trebuie să se finiseze cu punct sau virgulă.
Important! Batch transferurile nu pot fi executate cu o dată viitoare. Astfel, batch transferurile
trebuie să fie înregistrate în ziua când se intenționează efectuarea transferurilor, conform
graficului de primire a ordinelor de plată.
4.7 Transfer pentru aprobare
În cazul în care nivelul de autorizare al Dvs în ProBanking Business nu Vă permite să efectuați
transferuri într-un singur pas, acestea trebuie să fie aprobate de un alt utilizator care are nivelul
de autorizare corespunzător în ProBanking Business.
Lista cu transferuri pentru aprobare se deschide accesând meniul Transferuri
Transfer pentru aprobare

submeniul

Pentru aprobarea ulterioară apăsați butonul Detalii
de la sfârșitul rândului. Se va deschide
informația detaliată despre transferul necesar de aprobat precum și informația despre utilizatorul
care a creat transferul, data și ora la care a fost creat.
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Pentru a autoriza transferul apăsați butonul Răsfoiți și alegeți din calculatorul Dvs. certificatul.

Confirmați transferul cu introducerea parolei Dvs., apoi apăsați butonul Aprobat
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Odată ce transferul a fost aprobat statutul acestuia se va schimba în Aprobat de utilizator.

4.8 Ultimele transferuri ordonate
În meniul Transferuri alegeţi submeniul Ultimele transferuri ordonate. În acest submeniu, Dvs.
aveţi posibilitatea să vizualizați și să urmăriţi etapele de procesare a transferurilor. Această listă
conţine ultimele transferurile înregistrate în ordine cronologică.
Acest submeniu conţine următoarele informaţii privind transferurile înregistrate:
o
o
o
o
o
o
o
o

Data înregistrării
Numărul contului plătitorului în format IBAN
Denumirea și contul beneficiarului în format IBAN
Denumirea băncii beneficiare
Suma
Valuta
Statutul documentului
Data și ora înregistrării

Procesarea transferurilor trece prin următoarele etape (statut plată/transfer):




Nou – plată / transfer, înregistrat în sistemul ProBanking al Băncii, aşteptând aprobarea
de către celălalt utilizator;
Aprobat de utilizator - plată / transfer confirmat de utilizator sau de ambii utilizatori,
așteptând etapa executării în sistema bancară;
Anulat de utilizator - plată / transfer anulat de utilizator;
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Înregistrat în bancă – plată/transfer transmis în sistemul bancar;
Acceptat de bancă – plată/transferul înregistrat în sistemul bancar;
Respins de bancă – plată/transferul, executarea căruia a fost refuzată de Bancă.
Executat – plată/transferul, executat de Bancă;

Pentru a găsi mai ușor în listă un transfer, îl puteți căuta utilizând Filtre

.

Prin utilizarea Filtre puteți alege transferul după Statutul transferului/plății, Denumirea
beneficiarului, Numărul contului beneficiarului, Banca beneficiară. Deasemenea puteți
selecta cantitatea de plăți de vizualizat (50, 100 sau 200 de plăți), Tipul plăților (Național/Conturi
proprii, Transfer internațional, Transfer bugetar și Schimb valutar) sau le puteți selecta după
Sumă și Data.

Pentru deschiderea formularului transferului apăsați Afișare detalii
transfer.

din dreptul fiecărui

5. Date financiare
În acest meniu Dvs. puteți înregistra datele raportului financiar trimestrial și anual pe care trebuie
să le prezentați băncii.
Notă În cazul în care nu aveți informația despre un câmp – acesta va fi completat cu 0.00
În cazul în care rezultatul este unul negativ acesta se indică cu “–“ (minus).
Raportul financiar este automat transmis băncii, nefiind necesară Confirmarea lui ulterioară.
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Alegeți perioada pentru care îndepliniți datele, completați toate câmpurile cu informațiile
respective.
1. În secțiunea Bilanț contabil se introduc datele din Raport în conformitate cu câmpurile
respective:
• Active pe termen lung (total capitolul 1)
• Active curente (total capitolul 2)
• Capital propriu (total capitolul 3)
• Datorii pe termen lung (total capitolul 4)
• Datorii pe termen scurt (total capitolul 5)
2. În secțiunea Raportul de Profit și Pierderi completăm următoarele date:
• Venitul din vânzări (611)
• Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere)
• Profit net (pierdere)
3. Raportul privind fluxul mijloacelor bănești
• Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea operaţională
• Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea de investiţii
• Fluxul net al mijloacelor băneşti din activitatea financiară
• Soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de gestiune
După completarea datelor apăsați Salvează.
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5.1 Raport finaciar
În acest meniu Dvs. puteți vizualiza Datele financiare nou înregistrate precum și cele înregistrate
anterior în sistema ProBanking.

6. Fișiere
Acest tip de documente este necesar pentru transmiterea informaţiilor arbitrare sau documentului
care nu este prevăzut de sistem. Astfel de document este similar scrisorii electronice protejate.
În meniul Fișiere accesați submeniul Încărcare fișiere și se va deschide fereastra de mai jos

Apăsați butonul Fișiere selectate și alegeți documentul salvat în calculatorul Dvs. pe care doriți
să îl expediați
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După ce ați selectat documentul apăsați butonul Încărcare apoi Continuă
Dacă ați încărcat un document pe care mai apoi doriți să îl ștergeți, apăsați butonul Șterge de la
sfârșitul rândului unde este documentul

.

Pentru a încărca un nou document apăsați iarăși butonul Fișiere selectate și alegeți documentul
din calculatorul Dvs.
După încărcarea tuturor documentelor apăsați butonul Continuă.

În pagina următoare indicați în câmpul Scopul datele pe care doriți să le transmiteți la bancă,
apoi apăsați Confirmare.
Atenţie! În cazul transmiterii documentelor care confirmă plata, în câmpul Scopul se indică
denumirea companiei partenere căreia îi faceți transfer și la care se referă aceste documente .
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După ce ați finalizat cu success încărcarea documentului, aveți posibiliatea să vizualizați un
sumar al file-ului (-urilor) încărcat (-e).

6.1 Detalii fișier
În meniul Fișiere submeniul Detalii fișier aveți posibilitatea să vizualizați și să deschideți
documentele încărcate anterior. Pentru a deschide documentul faceți click pe denumirea
documentului.
Din lista documentelor încărcate, Dvs. puteți să le selectați după Denumire sau după cantitatea
lor (ultimele 50,100 sau 200).
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7. Profil utilizator
În acest meniu Dvs. aveți posibilitatea să accesați Cursul valutar, Mesajele primite, Schimbare
parolă, Utilizare șablon, Gestionează certificatele și Ieșire din sistem.
7.1 Mesaje primite
Lista documentelor recepţionate de la bancă se afişează în submeniul Mesaje primite. Acest tip
de documente este necesar pentru transmiterea informației sau documentului care nu este
prevăzut de sistem numai în format PDF.
Pe pagină aveți informația despre Data transmiterii documentului din bancă, Subiectul
documentului și Data deschiderii documentului.
Pentru a deschide sau salva documentul în calculatorul Dvs. documentul este necesar să apăsați
butonul

care se află în Subiectul documentului.

Mesajele sunt automat șterse după 24 de luni însă Dvs. aveți posibilitatea sa le ștergeți selectând
documentul apoi apăsând butonul șterge

.

7.2 Utilizare șablon
La înregistrarea unui transfer național, bugetar sau internațional Dvs. aveți posibiliatea de salva
beneficiarii pentru utilizarea lor ulterioară în alte transferuri. Aceste date se găsesc în meniul
Profil utilizator submeniul Utilizare șablon. Accesând acest submeniu Dvs. puteți alege
categoria de beneficiari pe care doriți să o folosiți facând click pe una din următoarele opțiuni.
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Modul de selectare a contragenților se poate efectua pe baza Denumirii, Numărul contului în
format IBAN, Codul sau Denumirea băncii și Codul fiscal al beneficiarului.
Utilizarea acestui meniu Vă permite vizualizarea datelor unui beneficiar deja înregistrat sau
adăugarea unuia nou. Butoanele din partea dreaptă a ecranului Vă permit să editați datele
beneficiarului

,să îl ștergeți dacă nu mai aveți nevoie

sau să îl utilizați pentru un transfer

. Mai jos puteți vedea un exemplu de detalii a unui șablon pentru beneficiarii naționali.

7.3 Gestionează certificatele
Pentru înregistrarea și semnarea documentelor în ProBanking Business este necesar să creați
un certificat care va trebui ulterior să fie salvat în calculatorul Dvs. sau pe un alt dispozitiv în cazul
în care veți efectua transferuri de la un alt calculator decât cel de bază.
Pentru a crea un certificat accesați meniul Profil utilizator submeniul Gestionează certificatele.
Apăsați butonul Generează

și în fereastra nou apărută introduceți parola Dvs.

după care apăsați butonul Certificat nou
și salvați certificatul nou creat în
calculatorul Dvs. În cazul în care aveți salvate în calculator mai multe certificate le puteți redenumi
pentru a fi posibil să le alegeți mai ușor la semnarea transferurilor/plăților.
Notă. Parola introdusă la generarea certificatului poate fi aceeași parolă utilizată la logarea în
sistem sau o altă parolă nouă.
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După ce ați generat și salvat certificatul veti fi contactat de angajatul Băncii pentru activarea
certificatului Pentru activare utilizatorul va fi identificat.
Important! În cazul în care certificatul nou creat nu este confirmat de către bancă nu veți putea
înregistra și semna documente în ProBanking Business.
Dacă ați uitat să salvați certificatul nou creat sau dacă din greșeală l-ați șters/pierdut aveți
posibilitatea să generați un alt certificat urmând acceași pași descriși mai sus. Deasemenea puteți
șterge certificatul apăsând butonul Dezactivează

.

Mai jos vedeți conținutul submeniului Gestionează certificatele.

7.4 Ieșire
Pentru a Vă deloga din sistemul E-Banking accesați meniul Profil utilizator submeniul Ieșire
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sau din partea dreaptă de sus apăsați butonul Ieșire

.
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