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Pentru a putea achita „taxa pentru școală” utilizând serviciul MPay se vor parcurge următorii pași: 

 

PASUL 1: Accesați pagina https://mpay.gov.md și selectați „Alege serviciul”. 

 

 
 

 

PASUL 2: Alegeți serviciul „taxa pentru școală”. 

 

 

 

 

 



 

 

PASUL 3: Completați câmpurile de mai jos după cum urmează:  

În câmpul Școala utilizați motorul de căutare pentru a identifica instituția dvs. Indicați Grupa la care este înscris 

copilul. Codul unic al copilului este emis de către școală. Introduceți Numele și Prenumele copilului, 

Numele și Prenumele plătitorului și IDNP-ul acestuia. Indicați Suma (MDL) spre plată. Bifați că acceptați 

Termenii și Condițiile de utilizare MPay, apoi tastați ACHITĂ. 

 

 

PASUL 4:  Selectați metoda de plată, după cum e ilustrat mai jos, și efectuați plata: 

 
 

 



Serviciul MPay vă pune la dispoziție 4 modalități de achitare fără a se percepe vreun comision suplimentar: 

1. Card Bancar; 

2. Internet Banking;  

3. Numerar la Bancă, Terminale de plată și Poșta Moldovei; 

4. Moneda electronică. 

Atenție: Puteți expedia nota de plată la adresa electronică, indicând email-ul persoanei și tastând 

EXPEDIAZĂ. 

1. Card bancar: 

Dacă doriți să achitați cu cardul bancar, serviciul MPay acceptă spre plata carduri bancare Visa și MasterCard 

emise atât de băncile comerciale din Moldova cât și cele din străinătate. Actualmente doar 3 bănci comerciale 

au licență ce le oferă dreptul să proceseze plățile cu cardul. Logotipul acestor 3 bănci este prezent la 

compartimentul dat. După selectarea băncii procesatoare, urmează să introduceți credențialele deținătorului 

cardului (nume, prenume, data expirării, CVV) și să achitați plata. 

Important: Indiferent de banca aleasă (din cele trei disponibile) pentru procesarea plății cu cardul, plătitorul nu 

va fi taxat cu comisioane adiționale. 

 
2. Internet Banking: 

Actualmente, în Serviciul MPay este disponibil serviciul Internet Banking a 7 bănci comerciale (acestea pot fi 

identificate în imaginea de mai jos). Dacă dvs. utilizați servicii de Internet Banking prestate de una din băncile 

disponibile, accesați logotipul băncii date și vă autentificați în serviciul Internet Banking. Odată autentificați, 

găsiți opțiunea de plată MPay și indicați identificatorul notei de plată (numărul MPay) și achitați această plată. 

 



3. Numerar: 

Serviciul MPay este integrat cu terminale Cash-In, bănci și Poșta Moldovei (acestea pot fi identificate în 

imaginea de mai jos) pentru plățile în numerar. Pentru a putea utiliza acest mijloc de plată, aveți nevoie de 

identificatorul notei de plată (numărul MPay) care începe cu doi de zero și este urmat de 12 cifre. Puteți 

descărca și tipări nota de plată care conține numărul MPay ( ex. 0084963588229). Astfel, prezentați numărul 

de identificare sau nota de plată operatorului de la ghișeu sau de la oficiul poștal, menționând că doriți să 

achitați prin MPay taxa pentru școală. La terminalul de plată selectați opțiunea MPay și introduceți numărul de 

identificare, apoi achitați. 

 

 

 

 

4. Moneda electronică: 

Pentru a achita serviciul prin intermediul monedei electronice, trebuie să selectați prestatorul de monedă 

electronică disponibil (aceștia pot fi identificați în imaginea de mai jos). 

 

 

 

 

 

 



Introduceți identificatorul notei de plată (numărul MPay) care începe cu doi de zero și este urmat de 12 cifre, 

după cum este exemplificat mai jos, apoi tastați Achită. 

 

 

 

 

PASUL 5:  Obțineți confirmarea de plată 

Obținerea confirmării de plată este ultimul pas pe care trebuie să-l faceți. Indiferent de metoda de plată aleasă, 

Serviciul MPay, după efectuarea plății, oferă posibilitatea de a descărca confirmarea. Dacă plata a fost 

efectuată prin metoda numerar la terminal, la ghișeul băncii sau la oficiul poștal, veți obține suplimentar un bon 

de plată. Confirmarea de plată MPay și celelalte documente (bonul de plată) ce confirmă plata pot fi prezentate 

fizic la solicitare responsabililor de la școală sau expediate prin poșta electronică (utilizând mecanismul simplu 

al serviciului MPay). 

 

 

 

 



Exemplul confirmării de plată se prezintă mai jos: 

 

 

 

Vă mulțumim că ați ales să utilizați Serviciul MPay! 

Suntem la dispoziția dvs. pentru informații suplimentare. Apelați cu încredere 

centrul de apel la numărul de telefon (022) 820000 sau prin email la suport.mpay@gov.md  
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