
 

 

 
Instrucțiunea de obținere a certificatului prin browser Google Chrome 

 

Accesați următorul link pentru a iniția procedura de generare a certificatului: 

https://www.victoriabank.md/VB24/vb_certreq.cmd 

In directorul downloads va fi salvat fișierul ,, vb_certreq ‘’ 

Se lansează din numele utilizatorului (scriptul nu necesita lansarea cu drept de administrator) si  
se completează câmpurile. După completarea primului câmp, trecerea la următorul câmp se 
efectuează prin tastarea butonului Enter. 

 

În următoarea fereastră este necesar de a completa câmpurile solicitate în următorul mod:  

a) Câmpul „Name” – trebuie să introduceţi numele și prenumele persoanei pentru care se solicită 
certificatul (ex., Ion Tonu). Dacă o persoană are dreptul de a semna cu ambele semnături, in 
câmpul „Name” este necesar de introdus litera “D” pentru semnătura directorului și litera “C” 
pentru semnătura contabilului (ex., Ion Tonu D sau Ion Tonu C). Câmpul „Name”, trebuie să fie 
completat strict conform cererii de acces la sistemul VB24 Business.  

b) Câmpul „E–mail” – trebuie să introduceți adresa cutiei poștale strict conform cererii de acces 
la sistemul VB24 Business.  

c) Câmpul „Company” – trebuie să introduceţi denumirea completă a companiei în care activează 
persoana care solicită certificatul ”Denumirea clientului și statutul juridic”. Câmpul „Company” 
trebuie să fie completat strict conform cererii de acces la sistemul VB24 Business.  

https://www.victoriabank.md/VB24/vb_certreq.cmd


 

 

d) Câmpul „Department” – trebuie să introduceți funcția deținută de persoana pentru care se 
solicită certificatul (ex., Director sau Contabil).  

e) Câmpul „City” – trebuie să introduceți denumirea municipiului/orașului în care activează 
compania respectivă. 

 f) În câmpul „State” – trebuie să introduceți țara în care activează compania respectivă.  

g) În câmpul „Country/Region” – trebuie să introduceți abrevierea MD. 

După completarea ultimului câmp se tastează butonul Enter si se deschide in mod automat un 
fișier in format .txt si o pagină web prin browser implicit. 

 

In browser se tasteaza butonul ,,Advanced’’ si se da click la: ,, Proceed to client.dotbank.md 
(unsafe)’’ 

chrome-error://chromewebdata/
chrome-error://chromewebdata/


 

 

 

După executarea clickului se va deschide adresa: 
https://client.dotbank.md:4443/certsrv/certrqxt.asp  

Se va copia informația din fișierul .txt si va fi introdusa in câmpul: ,,Saved Request’’. Dupa plasarea 

informației se tastează butonul ,,Submit’’ care ne va crea requestul. 
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