
  

 
 

 

  
 

  

  

 
  

[Anexa nr. 1 exclusă prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151] 

Anexa nr.2 
 la Regulamentul cu privire la transferul de credit 

 

Elementele ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de credit în monedă naţională 

I. Obligatorii: 
1. Denumirea documentului de plată. 
2. Tipul documentului de plată nr.1. 
3. Numărul ordinului de plată, maximum 10 simboluri. 
4. Data emiterii ordinului de plată (ziua şi anul în cifre, luna în litere). 
5. Suma în cifre, maximum 15 simboluri, urmată de suma exprimată în litere, maximum 150 

simboluri.  
6. Denumirea/numele şi prenumele plătitorului/beneficiarului conform documentului care 

certifică înregistrarea/identitatea acestuia, cu indicarea apartenenţei plătitorului/beneficiarului la 
categoria de rezident/nerezident conform legislaţiei valutare, maximum 105 simboluri. 

7. Codul IBAN al plătitorului/beneficiarului, maximum 24 simboluri. În cazul în care 
utilizatorul serviciilor de plată se deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică de 
către acesta numărul codului IBAN al prestatorului de servicii de plată nebancar atribuit de bancă în 
vederea prestării serviciilor de plată. 

[Pct. 7  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
[Pct. 7  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151] 
[Pct. 8  exclus prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
9. Codul fiscal al plătitorului, respectiv codul fiscal al beneficiarului, maximum 13 simboluri, 

după caz, urmat prin bară de codul subdiviziunii plătitorului/beneficiarului, pentru care se achită 
obligaţia faţă de bugetul unităţii administrativ-teritoriale, atribuit de către Inspectoratul Fiscal 
Principal de Stat, maximum 4 simboluri, în total maximum 18 simboluri. În cazul în care 
plătitorul/beneficiarul este o persoană nerezidentă care nu deţine cod fiscal, rubrica dată nu se 
completează. 

 [Pct. 10 exclus prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
 [Pct. 11 exclus prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151] 

11. Destinaţia plăţii – se indică scopul plăţii/transferului şi se face referinţă la documentele 
relevante în baza cărora se efectuează plata/transferul, iar în cazul în care utilizatorul serviciilor de 
plată se deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică şi beneficiarul transferului, 
precum şi numărul contului de plăţi sau codul IBAN al acestuia, maximum 210 simboluri. 

[Pct. 12  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
[Pct. 12  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151] 

12. Tipul transferului, cu indicarea transferului de tip normal/urgent. 
13. Menţiunile emitentului - se aplică semnătura/ile persoanelor cu drept de semnătură şi, 

după caz (în cazul în care emitentul dispune de ştampilă), ştampila emitentului; în cazul ordinului de 
plată întocmit şi transmis în mod electronic, se efectuează autentificarea electronică a documentului de 
plată în conformitate cu condiţiile contractuale şi legislaţia în vigoare. 

14. Data executării – se completează de către prestatorul de servicii de plată, în cazul 
efectuării unui transfer de credit normal sau urgent. În cazul transferului de credit executat la o dată 
viitoare a plăţii, data de executare a acestuia urmează a fi indicată de către prestatorul de servicii de 
plată în imediata vecinătate a rubricii respective.  

15. Menţiunile prestatorului plătitor - se aplică, pe toate exemplarele părţilor implicate, 
semnătura şi ştampila prestatorului de servicii de plată privind acceptarea sau refuzul ordinului de 
plată, se indică codul tranzacţiei (maximum 3 simboluri) în conformitate cu Regulamentul cu privire 
la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al 
Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 



  

 
 
 

  
  

  

 
  

2006, nr. 39-42, art. 144) şi data primirii ordinului de plată; în cazul ordinului de plată transmis în 
mod electronic se va indica data/timpul executării tranzacţiei electronice şi tipul sistemului de 
deservire bancară la distanţă sau alte sisteme electronice, în conformitate cu actele normative ale 
Băncii Naţionale a Moldovei. 

 
II. Op ţionale: 
Denumirea prestatorului plătitor/prestatorului beneficiar, maximum 105 simboluri.  

[Pct. II inclus prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
 

[Anexa nr. 2 modificată prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
 



  

 
 

 

  
 

  

  

 
  

Anexa nr.3 
la Regulamentul cu privire la transferul de credit 

Elementele care se includ în ordinul de plată utilizat la efectuarea 
 transferului de credit în valută străină 

 
I. Obligatorii : 
1. Denumirea documentului de plată. 
2. Numărul ordinului de plată, data, luna, anul emiterii. Numărul, data şi anul se indică în 

cifre, luna - în litere. 
3. Denumirea şi codul prestatorului plătitor. 
4. Denumirea/numele şi prenumele plătitorului; în cazul în care plătitorul este o persoană 

fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, adăugător se indică 
denumirea actului de identitate, seria, numărul, denumirea instituţiei care a eliberat actul de identitate, 
data, luna şi anul eliberării. 

5. Codul fiscal al plătitorului; în cazul în care plătitorul este o persoană nerezidentă care nu 
deţine cod fiscal, rubrica dată nu se completează. 

6. Apartenenţa plătitorului la categoria de rezident/nerezident, conform legislaţiei valutare. 
7. Codul IBAN şi adresa plătitorului. În cazul în care utilizatorul serviciilor de plată se 

deserveşte la un prestator de servicii de plată nebancar, se indică de către acesta numărul codului 
IBAN al prestatorului de servicii de plată nebancar atribuit de bancă în vederea prestării serviciilor de 
plată. 

[Pct. 7  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
8. Suma indicată în cifre. 
9. Suma indicată în litere. 
10. Denumirea şi codul alfabetic al valutei străine. 
11. Denumirea prestatorului beneficiar.  
12. Denumirea/numele şi prenumele beneficiarului. 
13. Apartenenţa beneficiarului la categoria de rezident/nerezident, conform legislaţiei 

valutare. 
14. În cazul transferului de credit naţional în valută străină se indică – codul IBAN, oraşul şi 

ţara beneficiarului. În cazul transferului de credit internaţional în valută străină pe adresa 
beneficiarului ce dispune de cod IBAN se indică - codul IBAN, oraşul şi ţara acestuia.  

[Pct. 14  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
[Pct. 14  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184–192/01.07.2016, art. 1151] 

15. Destinaţia plăţii – se indică scopul plăţii/transferului şi se face referinţă la documentele 
relevante în baza cărora se efectuează plata/transferul. 

16. Codul operaţiunii care se completează conform Anexei nr. 4 „Clasificatorul operaţiunilor 
de plată” la Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de plăţi, aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 61 din 11 septembrie 1997 
(Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 5-8). 

17. Responsabilul de plata comisionului. 
18. Menţiunile emitentului – se aplică semnătura/ile persoanelor cu drept de semnătură şi, 

după caz (în cazul în care emitentul dispune de ştampilă), ştampila emitentului; în cazul ordinului de 
plată întocmit şi transmis în mod electronic, se efectuează autentificarea electronică a documentului de 
plată, în conformitate cu condiţiile contractuale şi legislaţia în vigoare. 

19. Menţiunile prestatorului plătitor – se aplică semnătura şi ştampila prestatorului de servicii 
de plată privind acceptarea sau refuzul ordinului de plată; în cazul ordinului de plată transmis în mod 
electronic se va indica data/timpul executării tranzacţiei electronice şi tipul sistemului de deservire 
bancară la distanţă sau altui sistem electronic, în conformitate cu actele normative ale Băncii 



  

 
 
 

  
  

  

 
  

Naţionale a Moldovei. În cazul transferului de credit executat la o dată viitoare a plăţii, se indică data 
executării ordinului. În cazul în care plătitorul se deserveşte la un prestator de servicii de plată 
nebancar, se indică şi beneficiarul transferului, precum şi numărul contului de plăţi sau codul IBAN al 
acestuia. Modalitatea de indicare a termenului de executare urmează a fi convenită între plătitor şi 
prestator.  

 [Pct. 19  modificat prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
[Pct. 19  modificat prin HCE al BNM nr. 158 din 16.06.2016, MO al RM nr. 184 – 192/01.07.2016, art. 1151] 

20. Data decontării transferului de credit – se completează de către prestatorul plătitor.  
21. Numărul de referinţă pentru mesajul electronic aferent transferului de credit al 

prestatorului plătitor - se completează de către prestatorul plătitor . 
II. Op ţionale: 
1. Numărul contului prestatorului beneficiar şi adresa acestuia. 
2. Codul ţării, se indică codul ţării partenerului nerezident, conform actelor normative în 

vigoare. 
3. Denumirea prestatorului intermediar. 
4. Alte elemente stabilite de către prestatorul plătitor. 
[Anexa nr. 3  modificată prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 



  

 
 

 

  
 

  

  

 
  

 
Anexa nr.4 

la Regulamentul cu privire la transferul de credit 
 

Metoda de calculare a codului de control şi verificare a codului IBAN 
 

1. Metoda de calculare a codului de control 
Pentru a demonstra metoda de calculare a codului de control se va utiliza exemplul codului 

IBAN „MDxxAA123456789012345678” şi algoritmul MOD 97-10. 
Pas preliminar: Se creează codul IBAN compus din codul ţării – „MD”, urmat de caracterele 

de verificare „xx”, ce se înlocuiesc cu „00”, identificatorul băncii „AA” şi codul BBAN, format din 18 
caractere.  

Rezultat: MD00AA123456789012345678 
Pasul 1. Se transferă primele 4 caractere (codul ţării şi caracterele „00”) la dreapta codului 

IBAN. 
Rezultat: AA123456789012345678MD00 
Pasul 2. Se face conversia literelor în numere, conform tabelei de conversie: 

A=10 G=16 M=22 S=28 Y=34 
B=11 H=17 N=23 T=29 Z=35 
C=12 I=18 O=24 U=30  
D=13 J=19 P=25 V=31  
E=14 K=20 Q=26 W=32  
F=15 L=21 R=27 X=33  
Rezultat: 1010123456789012345678221300 
Pasul 3. Se împarte rezultatul obţinut  la 97 şi se calculează cîtul. 
Rezultat: Cîtul împărţirii numărului 1010123456789012345678221300 la 97 este 

10413643884422807687404343. 
Pasul 4. Cîtul împărţirii de la pasul 3 se înmulţeşte cu 97. 
Rezultat: 10413643884422807687404343 * 97 = 1010123456789012345678221271. 
Pasul 5: Din numărul obţinut la pasul 2 se scade rezultatul obţinut la pasul 4. 
Rezultat: 1010123456789012345678221300 – 1010123456789012345678221271 = 29. 
Pasul 6: Rezultatul scăderii de la pasul 5 se scade din numărul 98. 
Rezultat: 98 – 29 = 69 
Rezultatul obţinut în ultima operaţie reprezintă codul de control al codului IBAN artificial 

MDxxAA123456789012345678. Dacă rezultatul obţinut reprezintă o singură cifră, în faţa acesteia se 
pune „0”.  

Astfel codul IBAN în cazul dat va fi: MD69AA123456789012345678. 
2. Metoda de validare a codului IBAN 

Pentru a demonstra metoda de validare a codului de control se va utiliza exemplul codului 
IBAN „MD69AA123456789012345678” şi algoritmul MOD 97-10. 

Pas preliminar: Dacă codul IBAN este prezentat pe suport hîrtie, se converteşte formatul 
acestuia în format electronic prin ştergerea spaţiilor de separare. 

Exemplu: MD69 AA12 3456 7890 1234 5678 devine MD69AA123456789012345678. 
Pasul 1: Se transferă primele patru caractere (codul ţării şi caracterele de verificare) la dreapta 

codului IBAN. 
Rezultat: AA123456789012345678MD69. 
Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform tabelei de conversie de mai sus. 
Rezultat: 1010123456789012345678221369. 



  

 
 
 

  
  

  

 
  

Pasul 3. Se împarte rezultatul obţinut la 97 şi se calculează cîtul. 
Rezultat: Cîtul împărţirii numărului 1010123456789012345678221369 la 97 este 

10413643884422807687404344. 
Pasul 4: Cîtul împărţirii de la pasul 3 se înmulţeşte cu 97. 
Rezultat:  10413643884422807687404344 * 97 = 1010123456789012345678221368. 
Pasul 5: Din numărul obţinut la pasul 2 se scade rezultatul obţinut la pasul 4. 
Rezultat: 1010123456789012345678221369 – 1010123456789012345678221368 = 1. Dacă 

rezultatul validării este „1”, caracterul de verificare „69” se consideră validat şi codul IBAN poate fi 
acceptat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

  
 

  

  

 
  

 
 
 
 

Anexa nr. 5 
la Regulamentul cu privire la transferul de credit 

 

 
 

[Anexa nr. 5 inclusă prin HCA al BNM nr. 56 din 05.03.2015, MO al RM nr. 94 – 97/17.04.2015, art. 681] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 

  
  

  

 
  

*Lista actelor normative 
care au modificat şi/sau completat Regulamentul cu privire la transferul de credit 
 

1. Hotărîrea CA al BNM nr. 190 din 25.09.2014 (MO al R. Moldova nr. 325-332/1530 
din 31.10.2014, în vigoare din data publicării) 

2. Hotărîrea CA al BNM nr. 56 din 05.03.2015 (MO al R. Moldova nr. 94 – 97/681 din 
17.04.2015, în vigoare de la 01.01.2016) 

3. Hotărîrea CE al BNM nr. 158 din 16.06.2016 (MO al R. Moldova nr. 184 – 
192/1151 din 01.07.2016, în vigoare din 01.08.2016) 

 


