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1 Introducere 
 

Aplicaţia 24 Banking, oferită de BCR Chișinău S.A. (BCRC) oferă un şir comprehensiv de tranzacţii bancare 
într-un mediu de înaltă securitate și este implementată în baza tehnologiei BankFlex. 
Clientul se obligă să asigure următoarele cerinţe pentru a accesa şi utiliza sistemul 24Banking:  

 un computer cu sistem de operare Microsoft Windows minimum versiunea 7  

 conexiune la internet cu viteza minimă 1024 kb/s pentru fiecare utilizator al sistemului  

 browser Internet Explorer minimum versiunea 7, Firefox minumum versiunea 3.6 sau Google 
Chrome.  

 
1.1 Scop 

 
Acest document conţine instrucţiuni pentru a rula aplicaţia 24 Banking implementată pentru clienţii persoane 
fizice ai BCRC. 
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2 Scurtă referință 
 
Această secțiune oferă o imagine de ansamblu rapidă a serviciilor 24 Banking pentru persoanele fizice. 

Ecranele prezintă opțiuni de funcții rapide reprezentate ca  după caz. Dând clic pe acest link, se 
deschide un pop-up cu opțiunile aplicabile. Puteți face clic pe opțiunea dorită pentru a efectua 
operațiunea. 
 

2.1 Informație conturi 
 Conturi proprii 

 meniul Informație conturi  -> fila Conturi proprii 
 permite vizualizarea propriilor informații bancare 

 Sold conturi 

 meniul Informație conturi  -> fila Sold conturi 
 permite vizualizarea soldurilor pentru toate conturile 

 Extras din cont 

 meniul Informație conturi  -> fila Extras din cont 
 permite vizualizarea istoricului tranzacțiilor pe oricare dintre conturi, altele decât cel de 

card  
 Conturi blocate 

 meniul Informație conturi  -> fila Conturi blocate 
 permite vizualizarea detaliile conturilor blocate, suspendate, sechestrate   

 Documente 

 meniul Informație conturi -> fila Documente 
 permite descărcarea documentelor atribuite de bancă profilului dvs. 

 Extras de cont carduri 

 meniul Informație conturi -> fila Extras de cont carduri 
 permite vizualizarea istoricului tranzacțiilor pe conturile de card  

 Sold online card 

   meniul Informație conturi  -> fila Sold online card 
 permite vizualizarea soldului online pe conturile de card (inclusiv tranzactii in blocare) 

 Alias cont 

 disponibil ca acțiune rapidă cu conturile din ecranul Rezumat cont și Tablou de bord 
 permite atribuirea/ actualizarea aliasului pentru conturi  

2.2 Plăți 
 Transfer către părți terțe - ordinare 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Transfer către părți terțe – ordinare  
 permite transferul fondurilor catre beneficiarii ordinari 

 Cumpărare valută 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Cumpărare valută 
 permite cumpărarea valutei straine 

 Vânzare valută 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Vânzare valută  
 permite vânzarea valutei straine 

 Conversie valută 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Conversie valută  
 permite convertirea valutei straine. Conturile de cumpărare și vânzare nu sunt în MDL 

 Plata internațională 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Plata internațională  
 permite efectuarea plăților în adresa beneficiarilor internaționali 

 Transfer între conturi 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Transfer între conturi proprii – aceiasi valuta 
 permite transferul fondurilor între conturile personale in aceiasi valuta 

 Transfer către părți terțe bugetare 

 meniu Plăți -> fila Nou -> link Transfer către părți terțe bugetare  
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 permite transferul fondurilor către beneficiarii trezoreriali 
 Menținere transferuri 

 meniu Plăți -> fila Menținere 
 permite vizualizarea/ ștergerea/ editarea/ printarea plăților salvate/transmise/executate 

2.3 Depozite 
 Alimentare 

 meniu Depozite -> fila Nou -> link Ailmentare depozite 
 permite transferarea fondurilor pe conturile de depozit 

 Retrageri parțiale 

 meniu Depozite -> fila Nou -> link Retragere depozit 
 permite tranferarea fondurilor pe conturile curente din conturile de depozit (in caz ca tipul 

depozitului permite retrageri partiale) 
 Menținere 

 meniu Plăți -> fila Menținere 
 permite vizualizarea/ ștergerea/ editarea plăților pe depozit 

2.4 Setările clientului 
 Limitele de resurse 

 meniu Setările clientului -> link Limitele de resurse 
 permite setarea limitelor de resurse pe conturi in parte 

 Limita servicii 

 meniu Setările clientului -> link Limita servicii  
 permite setarea limitelor de servicii per tip de plati separat 

 Setează preferințe 

 meniu Setările clientului -> link Setează preferințe  
 permite setarea preferințelor pentru metoda de receptionare alerte  

 Menținere conturi preferate 

 meniu Setările clientului -> link Menținere conturi preferate  
 permite setarea conturilor preferate  

 Menținere vizibilitate conturi 

 meniu Setările clientului -> link Menținere vizibilitate conturi  
 permite setarea vizibilității conturilor din care se vor executa plati 

 Menținere solicitări 

 meniu Setările clientului -> link Menținere solicitări  
 permite modificarea modului de autentificare in sistem (logare)  

2.5 Plata serviciilor 
 Plata facturilor 

 meniu Plata serviciilor -> fila Nou -> buton Solicitare factura -> buton Plătiți 
 permite modificarea datelor furnizorului de servicii, solicitarea informatiei privind existenta 

facturilor spre plata si efectuarea plăților din conturi către furnizorii de servicii înregistrați 
în 24 Banking 

 Plăți momentane a facturilor 

 meniu Plata serviciilor -> fila Nou -> link Plăți momentane a facturilor  
 permite efectuarea plăților către alti furnizori de servicii  

 Plăți planificate 

 meniu Plăți -> fila Tranzacțiile 
 Permite vizualizarea/ ștergerea/ editarea facturilor și a plăților momentane 

2.6 Securitate 
 Schimbare parolă 

 meniu Securitate -> fila Schimbare parolă 
 permite modificarea parolei de logare 

 Opțiuni securitate pentru autentificare autorizare 

 meniu Securitate -> fila Opțiuni securitate pentru autentificare autorizare 
 permite modificarea opțiunilor de securitate pentru autorizare tranzactii. 

 Solicitare certificat digital 

 meniu Securitate -> fila Solicitare certificat digital 
 permite solicitarea certificatului digital
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 Încărcare certificat digital 

 meniu Securitate -> fila Încărcare certificat digital 
 permite încărcarea fișierului cu certificatul digital. Fișierul spre încărcare trebuie să 

conțină cheia publică a certificatului digital. Extensia fișierului este .cer 
2.7 Rate de schimb valutar 

 Rate schimb valutar BNM 

 meniu Rate de schimb -> fila Rate schimb valutar BNM  
 permite vizualizarea ratelor BNM  

 Rate comerciale 

 meniu Rate de schimb -> fila Rate comerciale  
 permite vizualizarea ultimelor rate comerciale aplicabile la efectuarea tranzacțiilor 

financiare  
2.8 Mesaje securizate 

 Disponibil ca comanda rapidă Mesaje ca link în Tabloul de bord  
 Permite vizualizarea mesajelor primite și transmise de la/catre BCRC 

 

3 Cerințe preliminare pentru utilizarea 24 Banking 
 
Pentru a utiliza 24 Banking, sunt necesare următoarele: 

1. Un browser Internet Explorer 8.0 sau Firefox/ Chrome 3.6. Soluția este recomandată la o 
rezoluție a ecranului de 1280x1024 

2. O adresă URL sau un link pe site-ul web al BCRC, www.bcr.md, prin intermediul căruia va fi 
accesat 24 Banking. Aici este setată limba de lucru, prin alegerea steagului pentru limba 
corespunzătoare, din partea stanga sus a paginii de logare: 

 Română -  

 Rusă -  

 Engleză -  
3. Pentru a utiliza certificatul digital (emis de BCRC sau orice altă parte terță), acesta trebuie să 

fie disponibil pe stația de lucru respectivă sau pe un dispozitiv securizat 
4. Pentru a utiliza aplicația 24 Banking, este necesară efectuarea primei accesări (prima logare in 

sistem). Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos: 
a. În ecranul de conectare, faceți clic pe link-ul evidențiat în textul „Dacă utilizați acest 

sistem pentru prima dată, Vă rugăm să apăsați aici pentru a finaliza procesul de 
înregistrare.” 

b. În cadrul primei logari, în funcție de mecanismul de securitate indicat in cererea de 
conectare de catre Dvs., vi se va solicita să configurați unul dintre următoarele 
mecanisme 

i. De bază  
1. Vi se va solicita să introduceți o parolă unică (OTP), care va fi trimisă 

de BCRC ca parte a procesului pe telefonul dvs. mobil / e-mail, pe baza 
opțiunii alese 

ii. Semnătură digitală 
1. Vi se va solicita să încărcați certificatul digital primit de la persoana terță 

 
iii. Solicitarea certificatului digital 

1. Dacă nu aveți certificat digital, atunci pentru a solicita certificatul digital, 
selectațieze secțiunea Solicitare certificate pe pagina de conectare  

2. Veți avea acces doar la serviciile de solicitare și încărcare a 
certificatelor. Consultați secțiunea 11.2 „Solicitări de certificate și 11.3 
„Încărcați certificatul”. După ce încărcați certificatul, trebuie să vă 
deconectați și să vă autentificați din nou pentru a accesa întreaga 
funcționalitate aplicabilă 

c. Consultați secțiunea 4.3 din „Prima conectare” pentru detalii complete despre procesul 
de conectare pentru prima dată

http://www.bcr.md/
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Odată ce procesul de înregistrare pentru prima dată este complet împreună cu 
încărcarea certificatului digital, puteți accesa serviciile în conformitate cu privilegiile 
atribuite. 
 

4 Servicii de logare  
 

4.1 Conectare 
Acest serviciu va permite conectarea în aplicaţia 24 Banking prin îndeplinirea paşilor descrişi mai jos:  

 Deschideţi o pagina de Internet 
 În bara pentru adresă introduceţi URL-ul oferit pentru a accesa aplicaţia. Astfel veţi 

deschide site-ul băncii  
 

 
 

 Pe bara de sus a paginii specificaţi limba pe care o alegeţi prin selectarea drapelului ţării şi faceţi 
clic pe link-ul Persoane Fizice pentru a deschide aplicaţia 24 Banking  

 Se va deschide pagina de logare 
 Puteți să vă conectați utilizând oricare dintre mecanismele de autentificare atribuite de către bancă 

in baza cererii de conectare 
 
4.1.1 Conectarea cu nivel standard de securitate 
 

 Specificaţi login-ul utilizatorului/nivelul de securitate (pentru logarea ca utilizator cu nivel standard 
de securitate selectaţi „Standard” din lista de niveluri de securitate), fie prin utilizarea tastaturii 
ataşate calculatorului Dvs., fie a tastaturii afişate pe ecran pentru utilizatorul respectiv 

o ID-ul de logare al utilizatorului: Introduceţi ID-ul de logare 
o Parola: Introduceţi „Parola de logare” 

 În partea de sus specificați limba aleasă prin selectarea steagului țării respective 
Acest serviciu vă permite logarea la aplicaţia 24 Banking prin îndeplinirea paşilor menţionaţi mai sus. 
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Altele: 

 Utilizatorul va fi blocat dacă numărul încercărilor nereuşite depăşeşte numărul încercărilor permise 
pentru logare după cum sunt stabilite în configuraţie. La moment, configuraţia permite maxim 3 
încercări  

 
4.1.2 Conectarea prin semnătura digitală 

 

 Pentru logare ca utilizator cu securitate Digitală selectaţi „Semnătură digitală” în Securitate. 
Pagina de logare va apărea cu ecranul Certificat Digital, după cum puteţi vedea mai jos  

 
Din motive de securitate, utilizarea semnăturii digitale necesită prezența Java JRE. Consultați Anexa 
D - Cerințe de instalare pentru semnătura digitală în ghidul de utilizare. 
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 Introduceţi ID-ul de logare 
 Specificați locația semnăturii digitale 
 Apăsați Căutare. Găsiți fișierul certificatului și specificați Parola certificatului 
 Introduceţi Parola de logare  
 Tastaţi butonul Logare  

 
Altele:  

 Tastaţi butonul Şterge pentru a şterge conţinutul casetelor de text  
 Utilizatorul va fi blocat dacă numărul încercărilor nereuşite depăşeşte numărul încercărilor permise 

pentru logare după cum sunt stabilite în configuraţie. La moment, configuraţia permite maxim 3 
încercări  

 
  
4.1.3 Conectarea prin parola de unică folosință 
 
Pentru a vă conecta ca utilizator cu Parolă de unică folosință (OTP), selectați OTP în meniul Securitate 
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 Introduceţi ID-ul de logare 
 Introduceţi Parola de logare  
 Tastaţi butonul Logare. O parole unică vă este trimisă fie prin SMS, fie prin e-mail sau prin ambele 

metode (în părți), în funcție de metoda preferată de primire a parolei stabilită pentru contul dvs. de 
conectare. Aceasta vă va permite să introduceți OTP așa cum se arată mai jos: 
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 Introduceți OTP 
 Accesați butonul Transmite 

 
4.2 Am uitat parola 

 
Tastaţi link-ul Parolă uitată de pe pagina de logare, în cazul în care ați uitat parola de logare sau parola 
certificatului digital.  
 
Dacă ați uitat parola de logare, urmați paşii de mai jos: 
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 Introduceţi ID-ul de logare  
 Introduceţi Prenumele  
 Introduceţi Numele 
 Introduceţi Numărul de identificare (IDNP)  
 Selectaţi Parola pentru logare din listă 
 Tastaţi butonul Transmite. Sistemul generează parola şi o trimite prin SMS sau prin e-

mail, sau prin ambele metode (pe părţi), în dependenţă de metoda de trimitere a parolei 
stabilite pentru contul dvs.  

 
Dacă aveți activată opţiunea privind securitatea Certificatului Digital şi a uitat parola Certificatului digital, urmați 
paşii de mai jos: 
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 Introduceţi ID-ul de logare  
 Introduceţi Prenumele 
 Introduceţi Numele 
 Introduceţi Numărul de identificare (IDNP)  
 Selectaţi opţiunea Parola Certificatului din listă  
 Tastaţi butonul Transmite. Sistemul generează parola şi o trimite prin SMS sau prin e-

mail, sau prin ambele metode (pe părţi), în dependenţă de metoda de trimitere a parolei 
stabilite pentru contul dvs.  

 Introduceţi în ecranul următor parola primită  
 

 
  

 Dacă parola a fost verificată, veți vedea afişat următorul mesaj  
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 Acum vă puteți loga folosind opţiunea Solicitare Certificat din lista Securitate de pe 
pagina de logare. Odată logat, veți avea acces doar la serviciile de solicitare şi încărcare 
certificate  

  
Vă rugăm să consultaţi secţiunea „11.2 Solicitarea Certificatului” şi secţiunea „11.3 Încărcarea Certificatului” 
din acest ghid pentru a vedea paşii de urmat. După încărcarea certificatului trebuie să vă delogaţi şi să vă 
logaţi din nou, folosind noul certificat pentru a accesa aplicaţia în deplină funcţionalitate. 
 
4.3 Prima logare 

 
Puteți selecta oricare din mecanismele de autentificare care vi se atribuie de către bancă pentru a vă autentifica 
pentru prima dată.  
4.3.1 Prima logare (FTL – first time login) pentru utilizatorii cu nivel standard de securitate 
 
Pentru a efectua prima autentificare cu nivel standard de Securitate sau OTP, faceți clic pe linkul „apăsați aici” 
în textul „dacă utilizaţi pentru prima dată aplicaţia, vă rugăm să apăsaţi aici pentru a finaliza înregistrarea” din 
ecranul de conectare, pentru a finaliza procesul de înregistrare. Următorul ecran va fi afișat: 

 
  

 Introduceţi ID-ul de logare  
 Introduceţi Prenumele 
 Introduceţi Numele 
 Introduceţi Numărul de identificare (IDNP)  
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 Faceţi clic pe butonul Transmite. Sistemul generează parola pentru prima logare şi o 
trimite prin SMS sau prin e-mail, sau prin ambele metode (pe părţi), în funcţie de metoda 
de trimitere a parolei stabilite pentru cont, şi va fi afişat următorul ecran:  

  

 
 

 Introduceţi Parola de unică folosinţă generată de sistem, primită prin SMS/e-mail  
 Introduceţi noua parolă. Parola trebuie să corespundă cu politica băncii de creare a parolelor 
 Confirmați noua parole generată 
 Apăsaţi butonul Urmatorul. Va fi afişat următorul ecran:  

 
 

 
 
4.3.2 FTL pentru utilizatorii cu securitatea Semnăturii Digitale 

 
Pentru prima logare cu nivel standard de securitate, faceţi clic pe link-ul „apăsaţi aici” în textul „dacă utilizaţi 
pentru prima dată aplicaţia, vă rugăm să apăsaţi aici pentru a finaliza înregistrarea‟ de pe ecranul de logare, 
pentru a finaliza procesul de înregistrare. Următorul ecran va fi afişat:  

 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Servicii de logare 

 

14 

 
  

 Introduceţi ID-ul de logare 

 Introduceţi Prenumele 
 Introduceţi Numele 
 Introduceţi Numărul de identificare (IDNP)  
 Faceţi clic pe butonul Transmite. Sistemul generează parola pentru prima logare şi o trimite prin 

SMS sau prin e-mail, sau prin ambele metode (pe părţi), în funcţie de metoda de primire a parolei 

stabilite pentru cont. Va fi afişat următorul ecran: 

 
 
 Introduceţi Parola de unică folosinţă generată de sistem, primită prin e-mail/SMS  
 Introduceţi Parola Nouă. Parola trebuie să corespundă politicii băncii de creare a parolelor 
 Confirmați parola nouă  

 
4.3.2.1 Dispuneți deja de un certificat digital  

 Alegeți opţiunea Încărcare Semnatura Digitala  
 Selectaţi opţiunea Încărcare semnătură digitală – dacă aveţi deja semnătura digitală 

disponibilă, puteţi alege să încărcaţi fişierul care vă permite să vă conectaţi la sistemul de 
Internet Banking. De asemenea, vă permite să descărcați software-ul pentru a utiliza 
dispozitivele eToken sau CryptoCard protejate în IE, precum și documentația privind modul 
de configurare și utilizare a dispozitivului securizat pentru IE și FireFox 
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 Tastaţi butonul Urmatorul. Următorul ecran va fi afişat:  
 

 
 
 Tastaţi butonul Selectează pentru a localiza fişierul pe care trebuie să-l încărcaţi  
 Alegeţi fişierul care conţine cheia publică (fişierul cu extensia .cer, .crt, .pem) a certificatului dvs. 

digital 
 Tastaţi butonul Citeşte certificat 
 Dacă fişierul este valabil, atunci detaliile certificatului vă vor fi prezentate cu îndemnul de a tasta 

butonul Încarcă 
 Tastaţi butonul Încarcă pentru a încărca certificatul digital  

 

 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Servicii de logare 

 

16 

În cazul în care certificatul încărcat este emis de către o parte terţă, atunci certificatul va fi prezentat spre 
aprobare băncii. Veți primi o notificare la momentul în care certificatul este aprobat sau respins. Odată 
aprobat, veți putea utiliza certificatul în scopuri de logare sau autorizare.  
 
În cazul în care certificatul este emis de bancă, prima logare va avea loc cu succes şi se va activa contul. 
Următorul ecran va fi afişat: 
 

 
 
4.3.2.2 Nu dispuneți de un certificat digital   

 
 Continuaţi fără a selecta opţiunea Încărcare semnatura digitala. Procesul primei logări a avut loc 

cu succes şi contul este activat  
 Veți avea posibilitatea să utilizați aplicaţia doar după încărcarea certificatului digital. Pentru a 

solicita certificatul digital, clientul va alege Solicitare Certificat de pe pagina de logare şi va oferi 
alte credenţiale pentru a lansa aplicaţia  
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 Veți primi acces doar la serviciile de solicitare şi încărcare a certificatului. Vă rugăm să consultaţi 

secţiunea „11.2 Solicitarea certificatelor” şi secţiunea „11.3 Încărcarea certificatelor”. După 
încărcarea certificatului, este necesar să vă delogați şi să vă logați din nou, pentru a putea accesa 
aplicaţia în deplină funcţionalitate 
 

4.4 Pagina principală 
 

Odată logat cu succes, veți vedea afişat serviciile şi pagina principală în zona de lucru. Pagina principală 
prezintă următoarea informaţie/ funcţionalitate. 

 
 Data şi ora ultimei logări 
 Mesajele din inbox  

 Elemente de meniu 
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 link-ul BCR ( ) în bara de sus permite revenirea la pagina de pornire de oriunde 
din aplicație 

 Link-urile de pe bara de sus, precum Ajutor, Întrebări Frecvente şi Contactaţi-ne, 
direcţionează spre o pagină statică 
 

4.5 Deconectare/Ieşire din sistem 
Acest serviciu permite efectuarea deconectării, urmând paşii menţionaţi mai jos: 

 
 Pe pagina de deconectare este afişată durata, data, ora logării şi deconectării  

 Tastaţi butonul X (închide) pentru a închide fereastra browser-ului  
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5 Pagina principală 
 

Odată logat cu succes, veți vedea afişate serviciile şi pagina principală în zona de lucru. Pagina principală 
prezintă diversă informaţie. 
 
Bara din partea stângă este zona de meniu. Dacă faceți clic pe opțiunea de meniu, se deschide ecranul 
corespunzător. Diferite opțiuni de submeniu sunt reprezentate ca file în ecranul deschis. 
 
Linia de sus a ecranului are logo-ul BCRC, care acționează de asemenea ca buton pentru Pagina 
principală pentru a naviga la Tabloul de bord din orice ecran. Se afișează, de asemenea, numele 
utilizatorului, ultima dată și ora de conectare a utilizatorului și data și ora de conectare curente. 
 
Există 2 butoane în partea dreaptă din zona de lucru, care restrâng și extind toate comenzile rapide de pe 
ecran. 
 
Restul zonei este de lucru și prezintă multe comenzi rapide. Acestea sunt: 

 
 Conturi curente 
 Conturi de credit 
 Conturi de card 
 Conturi de depozit 
 Comandă rapidă 
 Mesaje 

 
 Ecranul Tabloului de bord arată ca ecranul următor: 
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5.1 Comenzi rapide 

 
Tabloul de bord prezintă diferite comenzi rapide pentru care aveți privilegiul de acces. La fel și detaliile 
diferitor conturi din diferite comenzi rapide, pentru mesaje și pentru alte comenzi rapide. 
  

 Puteți efectua diverse operațiuni prin comenzile rapide, cum ar fi schimbarea poziției și restrângerea 
sau extinderea acestora. Starea și poziția lor sunt memorizate de sistem 

 Puteți repoziționa comanda rapidă conform cerințelor sau link-urilor. Pentru aceasta, trageți și plasați 
comanda în zona tabloului de bord. Atunci când aceasta este mutată din zona dreaptă în zona stângă 
și invers, atunci conținutul rămâne același și dimensiunea comenzii este schimbată 

 Tastați butonul  pentru a restrânge comanda rapidă sau  pentru a o extinde. În forma restrânsă 

a comenzii, informațiile nu sunt afișate. Tastați butonul pentru a muta comada în tabloul de bord. 

 Puteți să restrângeți toate comenzile tastând butonul  în a doua bară de sus și să le extindeți, 

tastând butonul   în bara a doua de sus. 
 
Următoarele sunt diferite comenzi rapide care sunt afișate pe tabloul de bord: 

5.1.1 Conturi curente 
 Prezintă conturile curente și soldurile lor  
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 Prezintă numărul, alias, valuta și soldul curent pe conturi  
 Tastați link-ul Sortează după sold curent pentru valoarea numerică a soldului curent  

 Tastați butonul  pentru vizualizarea operațiunilor diverse de acces rapid care pot fi 
efectuate pe conturi. Operațiunile de acces rapid aplicabile acestei comenzi sunt Istoricul 
tranzacțiilor și Schimbare nume (pentru atribuirea alias) 

5.1.2 Conturi de credit 
 Prezintă conturile de credit și soldurile restante  
 Prezintă numărul contractului, pseudonimul, valuta și soldul restant pe conturi  
 Tastați link-ul Sortează după sold restant pentru valoarea numerică a soldului restant  

 Tastați butonul  pentru vizualizarea operațiunilor diverse de acces rapid care pot fi 
efectuate pe conturi. Operațiunile de acces rapid aplicabile acestei comenzi sunt Istoricul 
tranzacțiilor și Schimbare nume (pentru atribuirea alias) 

5.1.3 Conturi de depozit 
 Prezintă conturile de depozit și soldurile curente  
 Prezintă numărul contului, pseudonimul, valuta și soldul curent pe conturi  
 Tastați link-ul Sortează după sold curent pentru valoarea numerică a soldului curent  

 Tastați butonul  pentru vizualizarea operațiunilor diverse de acces rapid care pot fi 
efectuate pe conturi. Operațiunile de acces rapid aplicabile acestei comenzi sunt Istoricul 
tranzacțiilor și Schimbare nume (pentru atribuirea alias) 

5.1.4 Conturi de card 
 Prezintă conturile de card și soldurile curente  
 Prezintă numărul contului, pseudonimul, valuta și soldul curent pe conturi  
 Tastați link-ul Sortează după sold curent pentru valoarea numerică a soldului curent  

 Tastați butonul  pentru vizualizarea operațiunilor diverse de acces rapid care pot fi 
efectuate pe conturi. Operațiunile de acces rapid aplicabile acestei comenzi sunt Istoricul 
tranzacțiilor și Schimbare nume (pentru atribuirea alias) 

 Tastați pe link-ul Arată detalii card pentru vizualizarea cardurilor asociate cu conturile de 
card. Arată numărul cardului, valuta și denumirea 

 Tastați pe link-ul Ascunde detalii card pentru a ascunde detaliile cardurilor afișate pentru 
fiecare cont de card 

5.1.5 Comandă rapidă 
 Prezintă scurtăturile create din diverse locuri din aplicație pentru a naviga rapid la ecranul 

respectiv 
 Pouteți crea scurtătura făcând clic pe linkul Creați scurtătură de pe ecran și comanda 

rapidă va apărea sub comanda rapidă 
 Faceți clic pe o comandă rapidă pentru a naviga la ecranul specific sau pentru a afișa un 

pop up 

 Tastați butonul  pentru vizualizarea operațiunilor diverse de acces rapid care pot fi 
efectuate pe conturi. Operațiunile de acces rapid aplicabile acestei comenzi sunt Șterge și 
Schimbare nume (pentru atribuirea alias) 

 Pentru a schimba poziția unei comenzi rapide, gisați și fixați comanda rapidă la locația 
specifică din widget 

5.1.6 Mesaje 
 Acesta este un link pentru vizualizarea și gestionarea mesajelor primite 
 Faceți clic pe butonul Mesaje pentru a naviga la ecranul de mesagerie securizat 
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6 Informaţie conturi  
 

Faceți clic pe opțiunea de meniu Conturi proprii și se va deschide ecranul următor: 

 
 
6.1 Conturi proprii 

Acest serviciu permite utilizatorilor să vizualizeze propriile informații bancare, în cazul în care orice 
contrapartidă dorește să efectueze un transfer pe conturile utilizatorului. 

 Întrucât un utilizator poate avea mai multe conturi curente / de card și acestea pot fi în valute 
diferite, conturile vor fi grupate în funcție de monedă. În același timp, utilizatorul va vizualiza lista 
conturilor curente și conturilor de card.Faceți clic pe meniul Informație conturiFaceți clic pe fila 
Conturi propriiSe va afisa urmatorul ecran: 
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6.2 Sold conturi 

 
Acest serviciu permite vizualizarea soldului tuturor conturilor în aplicația 24Banking. Pentru a vizualiza soldul 
tuturor conturilor urmaţi paşii de mai jos: 

 
Din meniu: 
 

 Faceţi clic pe meniul Informaţie conturi  
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Sold la conturi  
 Se va afişa următorul ecran: 
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 Sunt afișate diferite secțiuni pentru diferite tipuri de conturi 
 Sunt afișate toate conturile din diferite secțiuni la care aveți acces 
 Suma totală per valută este prezentată în fiecare secțiune a contului 
 Puteți introduce criteriile de filtrare în bara de căutare, iar lista conturilor va fi filtrată corespunzător 

 Tastați pe butonul  pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi efectuate în cont 
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 Pentru a vizualiza tranzacțiile într-un cont curent, faceți clic pe operația de acces rapid Istoricul 
tranzacțiilor. Va fi afișat un pop-up ca cel de mai jos: 

 
 Pentru a descărca istoricul tranzacțiilor disponibile, selectați tipul de fișier pentru descărcare și faceți clic 

pe butonul Inainte 
 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a închide fereastra pop-up și pentru a naviga înapoi la Informație 

conturi 
 Pentru a vedea graficul de rambursare al unui cont de depozit, faceți clic pe Grafic rambursare pe 

numărul contului. Următorul pop-up va fi afișat: 
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 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a închide fereastra pop-up și pentru a naviga înapoi la Informație 

conturi 
 Pentru a vedea graficul de rambursare al unui cont de împrumut, faceți clic pe Grafic rambursare pe 

numărul contului. Următorul pop-up va fi afișat: 
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 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a închide fereastra pop-up și pentru a naviga înapoi la Informație 

conturi 
 Pentru a vedea tranzacțiile pe cont de card, faceți clic pe Istoria tranzacțiilor. Următorul pop-up va fi 

afișat: 
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 Pentru a descărca istoricul tranzacțiilor disponibile, selectați tipul de fișier pentru descărcare și faceți clic 

pe butonul Inainte 
 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a închide fereastra pop-up și pentru a naviga înapoi la Informație 

conturi 
 Faceți clic pe comanda rapidă Modifica denumire și se deschide ferestrele de tip pop-up. Specificați sau 

modificați pseudonimul și faceți clic pe Salvează. Numele specificat va fi setat pentru contul selectat 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Informație conturi 

 

29 

 
 

6.3 Extras din cont 
 

Acest serviciu vă permite să vizualizați istoria tranzacţiilor pentru conturile curente şi cele de depozit din 24 
Banking. Istoria tranzacţiilor reprezintă istoria tranzacţiilor financiare efectuate pe un anumit cont şi pentru o 
anumită perioadă de timp (pentru o perioadă mai scurtă, până la 30 de zile anterioare (configurabilă) sau 
pentru o perioadă mai lungă, până la 12 luni anterioare (configurabilă)). De asemenea, puteți vizualiza, 
descărca sau tipări istoria tranzacţiilor pe calculator în format Word, Excel sau PDF.  

 
Pentru a efectua o căutare în istoria tranzacţiilor, efectuați următorii pași: 
 
Din Meniu: 

 Faceți click pe meniul Informație Conturi. 
 Faceți click pe sub-opţiunea Extras de cont. 
 Următorul ecran va fi afișat 

 
Specificaţi următoarele detalii de căutare: 

 Selectaţi numărul contului pentru a vizualiza istoria tranzacţiilor 
 Selectați butonul cu Ziua sau Luna 
 Specificaţi durata de la data până la data:  

De exemplu. dacă puteți vedea extrasul pentru ultimele 12 de luni iar durata maximă permisă este de 31 de 
zile, specificați: 

o De la data: Nu mai devreme de 12 de luni 
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o La data: Nu mai târziu de data curentă 
o Diferența dintre date nu trebuie să depășească 31 de zile 

 

 
 Există opțiuni rapide disponibile pentru a specifica durata. Opțiunile de selectare rapidă a 

intervalului de date sunt: 
L – Ultima lună de la data curentă 
2l – Ultimele două luni de la data curentă 
3l – Ultimele trei luni de la data curentă 
6l – Ultimele șase luni de la data curentă 
1an – Ultimul an de la data curentă 

 Faceți clic pe butonul Cauta pentru a vizualiza detaliile istoricului tranzacțiilor disponibile 
conform criteriilor de căutare după cum se arată în ecranul următor: 
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 Selectați tipul de fișier din meniul derulant Descărcare și faceți clic pe butonul Inainte pentru a 

descărca instrucțiunea pentru intervalul de cont și interval de date selectat 
 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină, dacă există, pentru a naviga printre pagini 
 Modificați valoarea din listă Arata pentru a afișa numărul dorit de tranzacții pe o singură pagină. 

La schimbare, navigarea pe pagini se va ajusta în consecință 
 Puteți adăuga sau ascunde unele coloane pentru a afișa detaliile tranzacției făcând clic pe 

butonul . Aceasta va deschide un pop-up ca mai jos pentru a alege coloane. Unele coloane 
nu pot fi deselectate, dar altele da. Așadar, selectați sau deselectați coloanele permise conform 
necesității 

 
 Faceți clic pe butonul Imprimare pentru a imprima detaliile tranzacției 

 
6.4 Conturi blocate 

Acest serviciu vă permite să vizualizați detaliile conturilor blocate/suspendate sau sechestrate. 
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Un cont poate fi blocat de mai multe instituții din diferite motive. Pentru fiecare cont va apărea un 
rând pentru fiecare blocare. Conturile vor fi grupate în funcție de monedă. Informațiile vor fi afișate în 
ordinea descrescătoare a datei de blocare. 
 
Pentru a prelua conturile blocate, urmați pașii menționați mai jos: 

 
Din Meniu: 
 Faceți clic pe meniul Informație despre conturi 
 Faceți clic pe fila Conturi blocate 
 Va fi afișat ecranul următor 

 

 
 
6.5 Documentele clienților 

Acest serviciu vă permite a descărca documentele atașate la profil. 

 
Pentru a efectua căutarea documentelor, urmați pașii de mai jos: 

 
Din Meniu: 
 Faceți clic pe meniul Informație conturi 
 Faceți clic pe fila Documente 
 Va fi afișat ecranul următor 

 
 Specificați durata de la și până la data, făcând clic pe dată și un calendar se va deschide ca mai 

jos. Selectați durata dorită sau puteți introduce manual data în formatul respectiv 
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 Alternativ, utilizați opțiunile de selectare rapidă a intervalului de date pentru a specifica durata. 

Aceste opțiuni sunt L, 2l, 3l, 6l și 1an 
 Faceți clic pe Căutare și vor fi afișate documentele disponibile ca mai jos 

 
 Pentru a descărca documentul, faceți clic pe link-ul de pe Nume Document. Acesta va descărca fișierul și va 

cere să specificați parola pentru a-l deschide. Furnizați parola corectă pentru a deschide fișierul 
 
6.6 Extras de cont carduri  

Acest serviciu vă permite să vizualizați istoricul tranzacțiilor pentru conturile de card în 24 Banking. 
Istoricul tranzacțiilor reprezintă istoricul tranzacțiilor financiare pe un cont pentru perioada specificată, 
până în ultimele 360 de zile (configurabil). De asemenea, clientul poate vizualiza sau descărca sau 
imprima istoricul tranzacțiilor pe calculatorul său în format text, excel sau PDF. 
 
Pentru a efectua căutarea în istoricul tranzacțiilor, urmați pașii menționați mai jos: 
 
Din Meniu: 
 Faceți clic pe meniul Informație despre conturi 
 Faceți clic pe fila Extras de cont carduri 
 Va fi afișat ecranul următor 
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Specificați următoarele detalii de căutare 

 Selectați Număr cont pentru a vedea istoricul tranzacțiilor în intervalul de date 
 Specificați data de la și până la, făcând clic pe dată și un calendar se va deschide ca mai sus. 

Selectați durata dorită sau puteți introduce manual data în formatul respectiv: 
 De la data: nu mai devreme de 360 de zile 
 La data: Nu mai târziu de data curentă 
 Diferența dintre date nu trebuie să depășească 360 de zile 

 Există opțiuni rapide disponibile pentru a specifica durata. Opțiunile de selectare rapidă a 
intervalului de date sunt 
L – Ultima lună de la data curentă 
2l – Ultimele două luni de la data curentă 
3l – Ultimele trei luni de la data curentă 
6l – Ultimele șase luni de la data curentă 
1an – Ultimul an de la data curentă 

 Faceți clic pe butonul Căutare pentru a vizualiza detaliile istoricului tranzacțiilor disponibile 
conform criteriilor de căutare, după cum se arată în ecranul următor: 
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 Selectați tipul de fișier din meniul derulant Descărcare și faceți clic pe butonul Inainte pentru a 

descărca instrucțiunea pentru contul și intervalul de date selectat 
 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină, dacă există, pentru a naviga printre pagini 
 Modificați valoarea din listă Afișează pentru a afișa numărul dorit de tranzacții pe o singură 

pagină. La schimbare, navigarea pe pagini se va ajusta în consecință 
 Puteți adăuga sau ascunde unele coloane pentru a afișa detaliile tranzacției făcând clic pe 

butonul . Aceasta va deschide un pop-up ca mai jos pentru a alege coloane. Unele coloane 
nu pot fi deselectate, dar altele da. Așadar selectați sau deselectați coloanele permise conform 
necesității 

 
 Faceți clic pe butonul Imprimare pentru a imprima detaliile tranzacției 

 
6.7 Sold online card 

Acest serviciu vă permite să vizualizațți detaliile conturilor de carduri: cum ar fi starea curentă, rulajul 
contului și detaliile sumelor blocate. 
 
Pentru a vizualiza detalii despre conturile de card, urmați pașii menționați mai jos: 

 
Din Meniu:
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 Faceți clic pe meniul Informație despre conturi 
 Faceți clic pe fila Sold online card 
 Va fi afișat ecranul următor 
 Selectați contul din meniul derulant pentru a vizualiza detaliile 

 

 
 

7 Plăți 
 

Faceți clic pe meniul Plăți și se va deschide ecranul următor. Selectati fila Nou, si veti fi directionat la 
meniul de generare/vizualizare a platilor 

 
 

 Pagina afișează opțiunile de creare a diferitelor tipuri de plăți și secțiunea Beneficiari 
 Faceți clic pe butonul Creați comanda rapidă, pentru a crea o comandă rapidă pentru ecranul de 

creare  plăți 
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 Clientul poate crea o plată selectând fila Plată nouă (opțiunea implicită) și făcând clic pe un link de tip 

de plată 
 

7.1 Beneficiari 
 

 
 Secțiunea Beneficiari prezintă lista beneficiarilor ordinari, de trezorerie și internaționali sub 

tab-urile respective 
 Faceți clic pe fila respectivă pentru a vizualiza și a menține beneficiarii de un anumit tip 
 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină din fila selectată, dacă există, pentru a naviga 

printre pagini 
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 Modificați valoarea din lista Afișează pentru a afișa numărul dorit de beneficiari pentru fila 
selectată pe o singură pagină. La schimbare, legăturile de navigare a paginii se vor ajusta 
corespunzător 
 

7.1.1 Fila Beneficiari ordinari 
 Pentru a căuta un beneficiar ordinar, faceți clic pe fila Ordinar și introduceți IBAN beneficiar 

ordinar sau alias sau nume (dacă aliasul nu este dat pentru un beneficiar) și lista 
beneficiarului va fi filtrată pe baza textului de căutare furnizat 

 
Pentru a configura un beneficiar ordinar, faceți clic pe butonul Nou. Apare următorul ecran: 

 
 Specificați detalii ca 

 Introduceți Numele Beneficiarului 
 Introduceți Alias, dacă este necesar 
 Introduceți Suma tranzacției, dacă este necesar 
 Introduceți Destinația de plată 
 Specificați indicatorul Rezident/Nerezident 
 Introduceți Codul fiscal 
 Introduceți codul IBAN al beneficiarului și apăsați Nomenclator. Aceasta validează 

codul IBAN introdus și va stabili, de asemenea, un cod bancar valabil și numele băncii 
beneficiarului 

 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a crea beneficiarul 
 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a anula operațiunea și a reveni la pagina Plăți 

 Faceți clic pe butonul pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru un beneficiar  

 Pentru a modifica un beneficiar ordinar, faceți clic pe opțiunea Editare 
 Va fi afișat ecranul următor 
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 Pentru a șterge un beneficiar ordinar, faceți clic pe butonul si selectati optiunea Șterge 
și faceți clic pe butonul Da pentru a confirma ștergerea 

 

 
 Pentru a efectua o plată către un beneficiar ordinar, faceți clic pe opțiunea Plată. Se va 

deschide fereastra de plată respectivă care va afișa detaliile beneficiarului selectat 
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 Faceți schimbările după cum este necesar 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a transmite plata 

 
7.1.2 Beneficiari bugetari 
 Pentru a căuta un beneficiar bugetar, faceți clic pe fila Trezorerie și introduceți IBAN 

beneficiar sau alias sau nume (dacă aliasul nu este dat pentru un beneficiar), iar lista 
beneficiarului va fi filtrată pe baza textului de căutare furnizat 

 Pentru a crea un beneficiar bugetar, faceți clic pe butonul Nou 
 Va fi afișat ecranul următor 
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 Specificați detaliile beneficiarului 

o Introduceți codul IBAN 
 Faceți clic pe butonul Validare trezorerie pentru a valida codul IBAN și pentru a obține 

detalii despre beneficiarul bugetar. Valorile următoare vor fi completate automat 
o Nume beneficiar (aveti posibilitatea de a modifica continutul acestui camp) 
o Cod fiscal  (aveti posibilitatea de a modifica continutul acestui camp) 
o Destinația plății  (aveti posibilitatea de a modifica continutul acestui camp) 

 Specificați suma (opțional) 
 Specificați Alias, dacă este necesar 

 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a crea beneficiarul trezorerial 
 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a anula operațiunea și a reveni la pagina de 

destinație Plăți 

 Faceți clic pe butonul  pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru un beneficiar 

 Pentru a modifica un beneficiar bugetar, faceți clic pe opțiunea Editează. Următorul ecran 
va fi afișat 
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 Modificați detaliile beneficiarului 
 Faceți clic pe Validare trezorerie dacă există schimbări în codul IBAN 
 Faceți clic pe butonul Transmite. Detaliile beneficiarului sunt actualizate și vor fi afișate sub fila 

Beneficiar bugetar 
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 Pentru a șterge un beneficiar bugetar, faceți clic pe opțiunea Ștergeți și faceți clic pe butonul 

Da pentru a confirma ștergerea 

 
 Pentru a efectua o plată către un beneficiar bugetar, faceți clic pe opțiunea Plată. Se va 

deschide fereastra de plată respectivă care va afișa detaliile beneficiarului selectat 
 Va fi afișat ecranul următor 

 
 Efectuați modificările după cum este necesar 
 Faceți clic pe Transmite pentru a transmite plata 
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7.1.3 Beneficiari peste hotare 

 Pentru a căuta un beneficiar perste hotare, faceți clic pe fila Beneficiar peste hotare și 
introduceți IBAN beneficiar peste hotare sau alias sau nume (dacă alias nu este dat pentru un 
beneficiar) și lista beneficiarului va fi filtrată pe baza textului de căutare furnizat 

 Pentru a crea un beneficiar de peste hotare, faceți clic pe butonul Nou 
 Va fi afișat ecranul următor 

 
 Specificați detaliile beneficiarului 

 Introduceți Numele Beneficiarului 
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 Introduceți Alias, dacă este necesar 
 Introduceți Numărul contului 
 Specificați indicatorul Rezident, după caz 
 Introduceți Codul țării. Facilitatea de căutare poate fi utilizată făcând clic pe butonul 

Nomenclator. Cu toate acestea, căutarea funcționează dacă a fost specificat cel puțin 
1 caracter al codului de țară. Selectați o țară din lista furnizată și codul țării și numele 
țării sunt completate automat din rândul selectat 

 
 Faceți clic pe butonul X (închide) din fereastra pop-up pentru a închide fereastra pop-

up și pentru a specifica din nou alt cod de țară și căutare 
 Introduceți Oraș / localitate 
 Introduceți Adresa 

 Specificați detaliile băncii beneficiarului 
 Pentru opțiunea Nomenclator, introduceți primele 6 litere ale Swift BIC și faceți clic pe 

butonul Nomenclator. Câmpurile precum numele băncii, orașul / localitatea și adresa 
vor fi completate automat. Câmpurile Codul țării și numele țării vor fi de asemenea 
completate automat dacă aceste detalii sunt disponibile. Câmpurile nu vor putea fi 
editate 

 Introduceți Codul țării. Facilitatea de căutare poate fi utilizată făcând clic pe butonul 
Nomenclator. Cu toate acestea, căutarea funcționează dacă a fost specificat cel puțin 
1 caracter al codului de țară. Selectați o țară din lista furnizată și codul țării și numele 
țării sunt populate din rândul selectat 

 Faceți clic pe butonul X (închide) din fereastra pop-up pentru a închide fereastra pop-
up și pentru a specifica din nou alt cod de țară și clic pe Nomenclator 

 Puteți introduce manual detaliile băncii beneficiar. Specificați următoarele 
 Introduceți "SWIFT BIC" 
 Introduceți "Denumirea băncii" 
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 Introduceți Codul țării. Facilitatea de căutare poate fi utilizată făcând clic pe 
butonul Nomenclator. Cu toate acestea, căutarea funcționează dacă a fost 
specificat cel puțin 1 caracter al codului de țară. Selectați o țară din lista 
furnizată și codul țării și numele țării sunt completate automat din rândul selectat 

 
 Introduceți Oraș / localitate 
 Introduceți Adresa 

 Introduceți Contul corespondent 
 Specificați detaliile băncii intermediare 

 Introduceți primele 6 litere ale Swift BIC și faceți clic pe butonul Nomenclator. Numele 
băncii va fi populate automat, sau 

 Introduceți manual Swift BIC și numele băncii 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a configura beneficiarul peste hotare 

 Faceți clic pe butonul pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru un beneficiar 

 Pentru a modifica un beneficiar de peste hotare, faceți clic pe opțiunea Editează, funcție rapidă 
 Va fi afișat utmătorul ecran 
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 Modificați detaliile beneficiarului și faceți clic pe butonul Transmite. Detaliile beneficiarului sunt 

actualizate și vor fi afișate în fila Beneficiari Internationali 
 Pentru a șterge un beneficiar de peste hotare, dați clic pe opțiunea de acțiune rapidă Șterge 

și faceți clic pe butonul Da pentru a confirma ștergerea 
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 Pentru a efectua o plată către un beneficiar peste hotare, faceți clic pe opțiunea rapidă Plată. 

Se va deschide fereastra de plată respectivă care va afișa detaliile beneficiarului selectat 
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 Faceți schimbările după cum este necesar 
 Faceți clic pe Transmite pentru a continua pentru confirmarea detaliilor introduse 

 
7.2 Transfer către părți terțe – ordinare 

 
Acest serviciu vă permite să transferați fonduri de pe unul dintre conturi din profilul de 24 Banking către 
un Beneficiar Ordinar. Aceasta se poate efectua doar în MDL. Puteți efectua transferul în limita 
disponibilă a dvs. pentru acest serviciu, la data efectuării transferului. 
 
Puteți să efectuați transferul de fonduri imediat sau să programați transferul pentru o dată viitoare. Un 
transfer poate fi programat pentru o dată ce nu depăşeşte termenul de 30 de zile de la data curentă. 
 
Acest serviciu vă permite să transferați bani din unul dintre Conturile dvs. către un alt cont din altă bancă 
sau catre un alt beneficiar din banca Dvs..  
 
 
Pentru a efectua transferul de bani către un beneficiar ordinar urmaţi paşii descrişi mai jos: 

 
 Faceți clic pe meniul Plăți 

 Faceți clic pe link-ul Transferuri către părți terțe - ordinare 
 Va fi afișat următorul ecran 
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i. Specificați codul IBAN Plătitor (un cont in MDL al Dvs) 
ii. Specificați codul IBAN al Beneficiarului (puteți crea mai multe conturi de beneficiar făcând 

clic pe butonul nou pentru fila Configurați beneficiarul ordinar din secțiunea Beneficiar) 
iii. Specificați o sumă, care nu trebuie să depășească limita disponibilă afișată pe ecran 
iv. Specificați tipul de plată ca fiind normal sau urgent 
v. Specificați detaliile de plată 
vi. Specificați tipul de transfer ca la o dată imediată sau viitoare. 

Sau 
vii. Selectați tipul de transfer ca datat viitor și specificați data viitoare (Transferul va fi executat 

la data specificată) 
viii. Dacă doriți să stabiliți plata ca plată recurentă, care se va executa cu o anumita frecventa 

intr-o perioada anume, exact cu aceleasi detalii plata (beneficiar, suma, destinatie, etc) 
bifați caseta de selectare Setare ca plată recurenta și specificați următoarele detalii: 

 Specificați Alias 
 Selectați Frecvența de plată - selectați frecvența plății recurente 
 Specificați prima dată de plată - setați data la care va avea loc primul transfer 
 Sistemul permite trei opțiuni în care poate fi încheiată instrucțiunea de plată 

periodică 
o Ultima dată de plată - după această dată nu se va mai efectua vreun 

transfer 
o Numar de plăți - atâtea transferuri vor avea loc 
o Până la o notificare ulterioară - transferul va continua să aibă loc până 

când anulați Instrucțiunea de plată recurentă 
 Faceți clic pe butonul Transmite. Se afișează pagina de confirmare: 
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 Faceți clic pe butonul Închide pentru a accesa pagina anterioară cu valorile selectate 
 Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a anula operațiunea Transferuri către părți terțe - 

ordinare și navigați înapoi la pagina de destinație a plății 
 Faceți clic pe butonul Confirmare 

 În cazul în care ați subscris pentru securitatea de bază ca mecanism de autentificare în 
profil, apoi prin clic pe butonul de confirmare, vi se va trimite o parolă unică (OTP) pe 
telefonul mobil și / sau prin e-mail. Va fi prezentat ecranul de mai jos pentru a introduce 
acel OTP 

o În cazul în care ați subscris semnătura digitală ca mecanism de autentificare în profil, 
consultați Anexa A pentru etapele de autorizare a cu valorile de Securitate respective 
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În cazul în care nu primiți OTP, puteți face clic pe butonul de anulare și introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacție utilizând ecranul Mențineți transferul. 
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 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a finaliza tranzacția. Un e-mail și/sau un SMS vor fi 
expediate, cu detaliile tranzacției 

 
 Faceți clic pe butonul de imprimare pentru a efectua imprimarea detaliilor afișate 

 
7.3 Cumpărare valută 

Acest serviciu vă permite să cumpărați valută. Valuta poate fi cumpărată din conturile MDL. Valuta 
străină nu poate fi cumpărată dintr-un cont în altă valută. 
 Faceți clic pe meniul Plăți 
 Faceți clic pe opțiunea Cumpărare valută 
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 Pentru valută straina, dacă specificați o sumă mai mare decât echivalentul a 5000 EUR, atunci 

veți putea specifica rata de schimb. La efectuarea acţiunii „Aplică Rata” suma in MDL va fi 
calculată în baza ratei introduse de dvs.  

 Selectaţi Cont Cumpărare 
 Introduceţi suma de cumpărare.  
 Selectaţi Cont vânzare (Cont vânzare (MDL) este contul din care vor fi transferaţi banii) 
 Tastaţi Aplică Rata. Rata de schimb şi Suma vânzare vor fi completate automat 
 Selectaţi Scopul procurării 
 Introduceţi detaliile Scopului procurării  
 Tastaţi butonul Transmite. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare  
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 Tastaţi butonul Închide pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile selectate  
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a închide operaţiunea de Cumpărare a Valutei şi pentru a 

naviga înapoi spre Pagina principală 
 Tastaţi butonul Confirmare 

 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate standard ca mecanism de autentificare, 
atunci la tastarea butonului Confirmare veți primi OTP pe telefonul mobil sau e-mail. Veți 
vedea afişat următorul ecran pentru a introduce OTP  

 În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de 
autentificare în profil, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de autorizare în cazul 
acestui tip de securitate  
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Dacă nu primiți detaliile OTP, puteți tasta butonul X (închide) şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Lista Transferurilor. 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a confirma tranzacția. Pagina de completare va fi afișată 
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7.4 Vânzare valută 

Acest serviciu vă permite să vindeți valută. Valuta poate fi vândută către conturile MDL. 
 Faceți clic pe meniul Plăți 
 Faceți clic pe opțiunea Vânzare valută 
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 Pentru valută  straina, dacă utilizatorul specifică o sumă mai mare decât 5000 EUR, atunci 
acesta va putea specifica rata de schimb. La efectuarea acţiunii Aplică Rata suma cumpărării 
va fi calculată în baza ratei de schimb introduse de către utilizator 

 Selectaţi Cont vânzare.  
 Introduceţi suma de vânzare.  
 Selectaţi Cont cumpărare (Contul de cumpărare (MDL) este contul din care vor fi transferaţi 

banii).  
 Faceţi clic pe Aplică Rata. Rata de schimb şi Suma de cumpărare vor fi completate automat.  

 Tastaţi butonul Transmite. Se va afişa următoarea pagină de confirmare;  

 
 Tastaţi butonul Înapoi pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile selectate  
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a închide operaţiunea de Cumpărare a Valutei şi pentru a 

naviga înapoi spre Pagina principală  

 Tastaţi butonul Confirmare  
 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate standard ca mecanism de autentificare, 

atunci la tastarea butonului Confirmare veți primi OTP pe telefonul mobil sau e-mail, pe care o 
veți introduce în următorul ecran  

 În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de 
autentificare în profil, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de autorizare în cazul 
acestui tip de securitate 
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Dacă nu primiți detaliile OTP, puteți tasta butonul Anulare şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Menţinere Transferuri. 

 Tastaţi butonul Transmite pentru a confirma tranzacţia. Se va afişa pagina de finalizare 
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7.5 Conversie valută 

Acest serviciu vă permite să convertiți valută. Contul de vânzare şi cel de cumpărare nu sunt în 
MDL. 
 Faceți clic pe meniul Plăți 
 Faceți clic pe link-ul Conversie valută 
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 Selectaţi opţiunea Cont Cumpărare  
 Introduceţi suma de cumpărare  
 Selectaţi opţiunea Cont vânzare  
 Tastaţi butonul Aplică Rata. Suma de vânzare va fi completată automat. 
 Selectaţi Scopul procurării 
 Introduceţi detaliile Scopului procurării 

 Tastaţi butonul Transmite. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare 
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 Tastaţi butonul Închide pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile selectate  
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a închide operaţiunea de Cumpărare a Valutei şi pentru a 

naviga înapoi spre Pagina principală 
 Tastaţi butonul Confirmare 

 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate de bază ca mecanism de autentificare, 
atunci la tastarea butonului Confirmare veți primi OTP pe telefonul mobil sau e-mail, pe care o 
veți introduce ulterior în următorul ecran 

 În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de 
autentificare în profil, vedeți Anexa A pentru paşii de autorizare în cazul acestui tip de 
securitate 
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Dacă nu primiți detaliile OTP, puteți tasta butonul Anulare şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Lista Transferurilor. 

 Tastaţi butonul Transmite pentru a confirma tranzacţia. Va fi afişată pagina de finalizare 
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7.6 Plata internațională 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să efectueze plăţi către beneficiari străini.  
 
Pentru a efectua plăţi internaţionale urmaţi paşii descrişi mai jos. 

 
Din meniu: 

 Faceţi click pe sub-punctul Plată internaţională din meniul Plăți  
 Va fi afişat următorul ecran  
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 Detaliile Limitei pentru Ziua Curentă – acestea arată limita maximă pentru acest serviciu şi 

limita disponibilă pentru ziua respectivă. Suma transferului nu trebuie să depăşească suma 
disponibilă pentru ziua respectivă, dacă transferul este imediat sau suma disponibilă pentru 
data viitoare este specificată, dacă transferul este programat pentru o dată viitoare  

 Detaliile Transferului:  
 Numărul Contului Plătitorului – selectaţi Contul Plătitorului din listă  

 Contul Beneficiarului – selectaţi Contul Beneficiarului din listă 

 Adresa beneficiarului  

 Banca Beneficiara Detaliile de mai sus vor fi completate automat când va fi selectat Contul Beneficiarului  

 Introduceţi Contul corespondent 

 Banca intermediară – introduceţi primele 3 litere ale codului SWIFT şi apăsaţi butonul ^. Selectaţi o bancă din 
lista oferită şi Denumirea Băncii va fi completată automat, în baza băncii selectate din listă 

 Suma – introduceţi suma care trebuie să fie transferată 

 Selectaţi Tipul comisionului (OUR/BEN/SHA) 

 Atasati documentul confirmativ la plată (cont de plata, invoice, contract, etc) 

 Introduceţi Detaliile Plăţii 

 Introduceţi Alte Informaţii (obligatoriu doar dacă în Detaliile Plăţii se indică Cheltuieli de familie, în caz contrar 
este opţional) 
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 o Introduceţi descrierea operaţiunii (opţional) 
 Detalii despre transferul fondurilor:  

 Codul IBAN al plătitorului - selectați contul plătitorului din lista derulantă 
 Contul Beneficiarului - selectați Contul Beneficiar din lista derulantă 
 Adresa Beneficiarului 
 Banca Beneficiarului 

SFAT: cele două detalii de mai sus vor fi populate automat atunci când va fi selectat 
Contul Beneficiar 

 Introduceți Contul correspondent 
 Banca Intermediară, introduceți primele 3 litere ale BIC Swift și faceți clic pe butonul 

Căutare în sus. Selectați o bancă din lista furnizată și numele băncii va fi populate 
automat în funcție de banca selectată din listă 

 Sumă - Introduceți suma care urmează să fie transferată  
 Selectați tipul Comisionului 
 Introduceți detaliile de plată pentru a apărea în Istoricul tranzacțiilor de cont 
 Introduceți alte informații (obligatorie Numai dacă Detalii de plată este selectat ca 

Cheltuieli de familie, altfel opțional) 
 Introduceți Descrierea operațiunii (opțional) 

 Tipul transferului: Selectaţi Tipul Transferului după necesitate 
o Imediat  
o Programat – stabiliţi data viitoare la care este programat transferul. Transferurile pot fi 
programate cu până la 30 de zile înainte şi ziua respectivă nu trebuie să fie o zi de odihnă  

 Dacă doriți să stabiliți plata ca recurentă, bifați caseta de selectare Setare ca plată recurentă și 
specificați următoarele detalii: 

 Specificați Alias 
 Selectați Frecvența de plată - selectați frecvența plății recurente 
 Specificați prima dată de plată - setați data la care va avea loc primul transfer 
 Sistemul permite trei opțiuni în care poate fi încheiată instrucțiunea de plată 

periodică 
o Ultima dată de plată - după această dată nu se va mai efectua un 

transfer 
o Nr. de Plăți - atâtea transferuri vor avea loc 
o Până la o notificare ulterioară - Transferul va continua să aibă loc 

până când anulați Instrucțiunea de plată periodică 
 Tastaţi butonul Transmite. Va fi afişată pagina de confirmare de mai jos 
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 Tastaţi butonul Închide pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile selectate 
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a închide operaţiunea de Plată Internaţională şi pentru a 

naviga înapoi spre Pagina principală 
 Tastaţi butonul Confirmare 
 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate standard în calitate de mecanism de 

autentificare, atunci la tastarea butonului Confirmare veți primi OTP pe telefonul mobil sau e-
mail. Veți vedea afişat următorul ecran, în care ulterior veți introduce OTP  
o În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de autentificare în 
profil, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate  
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Dacă nu primiți detaliile OTP, puteți tasta butonul X (închide) şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Lista Transferurilor. 

 Tastaţi butonul Transmite pentru a confirma tranzacţia. Va fi afişată pagina de finalizare 
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7.7 Transfer între conturi 
Acest serviciu vă permite să transferați fonduri între conturile pe care le deţineți în profilul 24 Banking. 
Fondurile pot fi transferate doar în valuta contului de debit.  
Puteți efectua transferul de bani imediat sau puteți programa transferul pentru o dată ulterioară. Un 
transfer poate fi programat doar pentru o dată care nu depăşeşte 30 de zile de la data curentă.  
Pentru a efectua Transferuri între Conturi, urmaţi paşii descrişi mai jos: 

 Faceţi clic pe link-ul Plăți din meniu 
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Transfer între conturi proprii  
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i. Selectaţi Contul de debit 
ii. Selectaţi Contul de credit 
iii. Specificaţi Suma 
iv. Specificaţi Detaliile Plăţii 

v. Specificaţi tipul transferului ca fiind imediat sau viitor. În cazul transferului imediat suma va 
fi debitată imediat din contul utilizatorului  
sau  

vi. Selectaţi Tipul Transferului ca fiind Programat şi specificaţi data ulterioară a transferului 
(suma va fi debitată din contul utilizatorului la data specificată)  

ix. Dacă doriți să stabiliți plata ca plată recurentă, bifați caseta de selectare Setare ca plată 
periodică și specificați următoarele detalii: 

 Specificați Pseudonimul 
 Selectați Frecvența de plată - selectați frecvența plății recurente 
 Specificați prima dată de plată - setați data la care va avea loc primul transfer 
 Sistemul permite trei opțiuni în care poate fi încheiată instrucțiunea de plată 

periodică 
o Ultima dată de plată - după această dată nu se va mai efectua vreun 

transfer 
o Nr. de plăți - atâtea transferuri vor avea loc 
o Până la o notificare ulterioară - transferul va continua să aibă loc până 

când anulați Instrucțiunea de plată periodică 
 Tastaţi butonul Transmite. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare: 
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 Tastaţi butonul Înapoi pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile selectate 
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a anula operaţiunea de „Transfer între Conturi” şi pentru a 

naviga spre Pagina principală 

 Tastaţi butonul „Confirmare”. Un e-mail și un SMS vor fi trimise clientului informând detaliile 
tranzacției 
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 Tastaţi butonul „Tipar” pentru a tipări detaliile afişate 

 
7.8 Transfer către părți terțe bugetare 

Acest serviciu vă permite să transferați fonduri din unul dintre conturi către un Beneficiar Trezorerial. Acesta 
poate fi efectuat doar în MDL. Puteți efectua un transfer de bani în limita disponibilă pentru acest serviciu, 
pentru data transferului.  
 

La fel, puteți efectua transferul de fonduri sau programa transferul pentru o dată ulterioară. Un transfer 
poate fi programat doar pentru o dată care nu depăşeşte 30 de zile de la data curentă. 
 
 
 
Pentru a transfera fonduri către un beneficiar trezorerial trebuie să fie efectuaţi următorii paşi: 
 

 Faceţi click pe Plăți din meniu 
 Faceţi click pe sub-opţiunea Transfer către părți terțe - Bugetare 
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i. Specificați codul IBAN al Plătitorului 
ii. Specificați codul IBAN al Beneficiarului (puteți crea mai multe conturi de beneficiar făcând 

clic pe butonul Nou pentru fila Configurați beneficiarul ordinar din secțiunea Beneficiar) 
iii. Specificați o sumă, care nu trebuie să depășească limita disponibilă afișată pe ecran 
iv. Specificați tipul de plată ca fiind normal sau urgent 
v. Specificați detaliile de plată 
vi. Specificați tipul de transfer ca la o dată imediată sau viitoare. Pentru cea imediată suma va 

fi debitată din contul clientului imediat 
Sau 
Selectați tipul de transfer ca datat viitor și specificați data viitoare (Suma va fi debitată din 
contul clientului la data specificată) 

vii. Dacă doriți să stabiliți plata ca plată recurentă, bifați caseta de selectare Setare ca plată 
periodică și specificați următoarele detalii: 

 Specificați Alias 
 Selectați Frecvența de plată - selectați frecvența plății recurente 
 Specificați prima dată de plată - setați data la care va avea loc primul transfer 
 Sistemul permite trei opțiuni în care poate fi încheiată instrucțiunea de plată 

recurentă 
o Ultima dată de plată - după această dată nu se va mai efectua vreun 

transfer 
o Nr. de plăți - atâtea transferuri vor avea loc 
o Până la o notificare ulterioară - transferul va continua să aibă loc până 

când anulați Instrucțiunea de plată recurentă 
 Faceți clic pe butonul Transmite. Se afișează pagina de confirmare: 
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 Tastaţi butonul Înapoi pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile selectate 
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a anula operaţiunea Transfer de fonduri-Beneficiar 

Trezorerial şi pentru a naviga înapoi spre Pagina principală 
 Tastaţi butonul Confirmare  
 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate standard ca mecanism de autentificare, 

atunci la tastarea butonului Confirmare veți primi OTP pe telefonul mobil sau e-mail pe care o 
veți introduce ulterior în ecranul afișat  

o În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de autentificare 
în profil, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de autorizare în cazul acestui tip de 
securitate  
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Dacă nu primiți detaliile OTP, puteți tasta butonul X (închide)  şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Lista Transferurilor. 

 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Plăți 

 

87 

 
 Tastaţi butonul „Tipar” pentru a tipări detaliile afişate 

 
7.9 Menținere transferuri 

Acest serviciu vă permite să vizualizați/ editați/ ştergeți/ autorizați transferurile de fonduri create. Acesta 
oferă detalii cu privire la transfer, cum ar fi ID-ul de referinţă, Contul Plătitorului, Contul Beneficiarului, 
Tipul Tranzacţiei, Data Transferului, Suma, Statutul Tranzacţiei  
 
Pentru a menţine transferul efectuaţi paşii următori: 
 

 Faceţi clic pe link-ul Plăți din meniu 
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Lista Transferurilor  
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 Selectaţi Statutul În aşteptare/ Executate pentru a vizualiza transferul de fonduri care este 
programat pentru o dată ulterioară sau care este în aşteptarea autorizării  

 Tastați butonul  pentru comenzi rapide care pot fi efectuate penru o plată 
 Pentru plata cu oricare dintre stările menționate mai sus în fila În așteptare/ Executate, este 

afișată operațiunea de acces Vizualizează 
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 Tastați Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți  

 

 
 Selectați fila Programată pentru a vizualiza plățile cu statut în așteptare sau programate 

 

 Tastați butonul  pentru comenzi rapide care pot fi efectuate pentru o plată 
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 Pentru o plată care este în aşteptarea autorizării cu OTP, sunt disponibile comenzile rapide 
OTP, Vizualizează, Șterge 
 

 
 Faceți clic pe acțiunea rapidă OTP pentru a vizualiza caseta de autorizare OTP. Panoul se va 

deschide pentru a specifica detaliile OTP primite pe e-mail și / sau prin SMS 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a transmite plata 

 
 Faceți clic pe acțiunea rapidă Șterge pentru a șterge o plată care așteaptă OTP 
 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau Da pentru a confirma ștergerea. La confirmare 

va apărea mesajul de mai jos 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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 Pentru o plată programată, sunt afișate operațiunile de acces Vizualizează, Editează și 

Șterge 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Editează pentru a edita o plată programată. Efectuați 
modificările și faceți clic pe butonul Transmite 

 
 Faceți clic pe acțiunea rapidă Șterge pentru a șterge o plată  
 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau Da pentru a confirma ștergerea. La confirmare 

va apărea mesajul de mai jos 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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 Selectați fila Expirate pentru a vizualiza plățile cu statusul Respins de bancă, Expirat, Șters, 

Anulat 
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 Tastați butonul  pentru comenzi rapide care pot fi efectuate pentru o plată 
 Pentru o plată care este în aşteptarea autorizării cu OTP, sunt disponibile comenzile rapide 

OTP, Vizualizează, Șterge 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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 Selectați fila Recurent pentru a vizualiza plățile recurente cu starea activă, așteptând OTP, 

expirat, oprit, oprită de sistem sau finalizată 
 În mod implicit, plățile recurente cu starea Activ și În așteptarea OTP sunt afișate sub fila 

recurentă 
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 Tastați butonul  pentru comenzi rapide care pot fi efectuate pentru o plată 
 Pentru o plată care este în aşteptarea autorizării cu OTP, sunt disponibile comenzile rapide 

OTP, Vizualizează, Șterge 

 
 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă OTP pentru a vizualiza caseta de autorizare OTP. Panoul se va 

deschide pentru a specifica detaliile OTP transmise pe e-mail și / sau prin SMS 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a transmite plata 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Șterge pentru a șterge o plată  
 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau Da pentru a confirma ștergerea. La confirmare 

va apărea mesajul de mai jos 

 

 
 

 Pentru plata cu starea Activă în fila recurentă, sunt afișate comenzile rapide Vizualizează și 
Stop 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Stop pentru a opri o plată activă 
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 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau Da pentru a confirma ștergerea. La confirmare 
va apărea mesajul de mai jos 

 
 Selectați Istorice din meniu și faceți clic pe butonul Transmite pentru a vizualiza plățile cu 

statut Expirat, Oprit, Oprit de Sistem sau Finalizat 

 
 Pentru o plată cu oricare dintre mențiunile de stare (istoric) menționate mai sus în fila 

recurentă, se afișează comanda rapidă Vizualizează 
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 Faceți clic pe comanda rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți istorice 

recurente 
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 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină, dacă există, pentru a naviga printre pagini 
 Modificați valoarea din listă pentru Afișează pentru a afișa numărul dorit de plăți pe o singură 

pagină. La schimbare, navigarea pe pagini se va ajusta în consecință 
 Puteți adăuga sau ascunde unele coloane pentru a afișa detaliile de plată făcând clic pe butonul 

. Aceasta va deschide un pop-up ca mai jos pentru a alege coloane. Unele coloane nu pot fi 
deselectate, dar altele da. Așadar, selectați sau deselectați coloanele permise după necesitate 
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8 Depozite 
 

 
 
8.1 Alimentare 

Acest serviciu vă permite să efectuați alimentări depozit din conturile dvs. în aceeaşi valută ca și depozitul. O 
operaţiune de alimentare a contului de depozit poate fi efectuată doar dintr-un cont curent sau de card. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Alimentare depozit” din meniul „Depozite”. Va fi afişat următorul 
ecran  
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 Detaliile operaţiunii de alimentare depozit: 
o Contul curent – selectaţi din listă contul care urmează a fi debitat 
o Contul de depozit – selectaţi din listă contul care urmează a fi creditat 
o Suma – introduceţi suma care urmează a fi transferată 
o Detaliile plăţii  

 
 Dacă doriți să stabiliți plata ca plată recurentă, bifați caseta de selectare Setare ca plată 

recurentă și specificați următoarele detalii: 
o Alias 
o Selectați Frecvența de plată - selectați frecvența plății recurente 
o Specificați prima dată de plată - setați data la care va avea loc primul transfer 
o Sistemul permite trei opțiuni în care poate fi încheiată instrucțiunea de plată recurentă: 

 Data ultimei plăți - după această dată nu va mai avea loc transferul 
 Numărul de plăți - atâtea transferuri vor avea loc 
 Până la o notificare ulterioară - Transferul va continua să aibă loc până când 

anulați Instrucțiunea de plată recurentă 
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 Tastaţi butonul Transmite. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare 
 

 
 Tastaţi butonul Închide pentru a reveni la pagina precedentă cu valorile selectate 
 Tastaţi butonul X (închide)  pentru a închide operaţiunea de alimentare a depozitului şi a 

naviga înapoi spre pagina principal 
 Tastaţi butonul Confirmare 
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 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate de bază ca mecanism de autentificare, 
atunci la tastarea butonului Confirmare veți recepţiona OTP pe telefonul mobil sau e-mail, pe 
care o veti introduce în ecranul de mai jos 

o În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de autentificare în 
profil, vedeţi Anexa A pentru paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate 

 

 
. 
Dacă nu recepţionați detaliile OTP, puteți tasta butonul X (închide)  şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Lista Transferurilor 
 Tastaţi butonul Transmite pentru a confirma tranzacţia. Se va afişa următoarea pagină de 

finalizare 
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8.2 Retrageri parțiale  

Acest serviciu vă permite să efectuaţi retrageri parțiale din conturile de depozit în conturile dvs. Curente sau 
de card în aceeaşi valută.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea Detalii retragere depozit din meniul Depozite. Se va afişa 
următorul ecran  

 

 
 
Detalii retrageri:  
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o Cont de depozit – selectaţi din listă contul care urmează a fi debitat 
o Cont curent – selectaţi din listă contul care urmează a fi creditat 
o Suma – introduceţi suma care urmează a fi transferată 
o Detaliile plăţii  

 
 Dacă doriți să stabiliți plata ca plată recurentă, bifați caseta de selectare Setare ca plată 

recurentă și specificați următoarele detalii: 
o Alias  
o Selectați Frecvența de plată - selectați frecvența plății recurente 
o Specificați prima dată de plată - setați data la care va avea loc primul transfer 
o Sistemul permite trei opțiuni în care poate fi încheiată instrucțiunea de plată recurentă: 

 Data ultimei plăți - după această dată nu va mai avea loc transferul 
 Numărul de plăți - atâtea transferuri vor avea loc 
 Până la o notificare ulterioară - Transferul va continua să aibă loc până când 

anulați Instrucțiunea de plată recurentă 
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 Tastaţi butonul Transmite. Va fi afişată pagina de confirmare de mai jos: 
 

 
 

 Tastaţi butonul Închide pentru a reveni la pagina precedentă cu valorile selectate 
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a închide operaţiunea de retragere din depozitul şi a naviga 

înapoi spre pagina principală 
 Tastaţi butonul Confirmare 
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 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate de bază ca mecanism de autentificare, 
atunci la tastarea butonului Confirmare veți recepţiona OTP pe telefonul mobil sau e-mail, pe 
care o va introduce în ecranul de mai jos 

o În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de autentificare în 
profil, vedeţi Anexa A pentru paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate 

 
Dacă nu recepţionați detaliile OTP, puteți tasta butonul X (închide) şi introduce OTP mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Lista Transferurilor 
 Tastaţi butonul Transmite pentru a confirma tranzacţia. Se va afişa următoarea pagină de 

finalizare 
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8.3 Menținere 

Acest serviciu vă permite să vizualizați/ şteargeți  alimentările/ retragerile în/din depozit create. Acesta oferă 
detalii cu privire la transfer, cum ar fi ID-ul de referinţă, Contul beneficiarului, Contul plătitorului, Tipul 
Tranzacţiei, Data transferului, Suma şi Statutul Tranzacţiei.  
 
Pentru a edita tranzacţiile aferente depozitului, urmaţi paşii descrişi mai jos: 

 

 Faceţi clic pe link-ul Depozite din meniu  
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Menținere Depozite  
 Va fi afişat următorul ecran  
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 Selectaţi statutul În aşteptare/ Executate pentru a vizualiza transferurile care sunt în aşteptare 

de autorizare sau procesate 

 Tastați pe butonul  pentru a pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru o plată 

 Tastaţi butonul Vizualizare/Şterge pentru a vizualiza sau şterge transferurile  
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Tastați butonul Vizualizează pentru detaliile plății  

 
 Selectați fila Programată pentru a vizualiza tranzacțiile pe depozite care sunt în statut de 

așteptare a OTP 
 

 

 Faceți clic pe butonul  pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru o plată  

 Pentru o plată cu OTP în așteptare, operațiunile Vizualizează, OTP și Șterge sunt disponibile 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă OTP pentru a vizualiza caseta de autorizare OTP. Panoul se va 

deschide pentru a specifica detaliile OTP primit pe e-mail și / sau prin SMS 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a transmite plata 

 
 Faceți clic pe comanda rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unui transfer  
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 Tastaţi butonul Şterge pentru a şterge transferul de depozit selectat  
 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea. 

La confirmare, va apărea mesajul de mai jos: 
 

 

 
 

 Selectați secțiunea Expirate pentru a vedea plățile cu statut respins de către bancă, 
expirat, șterse sau eliminate. 
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 Faceți clic pe butonul  pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru o plată 

 Pentru plata cu oricare dintre starea menționată mai sus, sub fila expirată, se afișează 
operațiunea de acces Vizualizează 

 
 

 Faceți clic pe Vizualizează pentru detaliile plății 
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 Selectați fila Recurent pentru a vizualiza plățile recurente cu starea activă, în așteptarea OTP, 

expirate, oprite, oprite de sistem sau finalizate 
 În mod implicit, plățile recurente cu starea Activ și În așteptarea OTP sunt afișate sub fila 

recurentă 
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 Faceți clic pe butonul  pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate pentru o plată 

 Pentru plata cu starea În așteptarea OTP, se afișează operațiunile de acces rapid 
Vizualizează, OTP și Șterge 

 
 Faceți clic pe opțiunea Vizualizează pentru detalii pentru o plată recurentă 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă OTP pentru a vizualiza caseta de autorizare OTP. Panoul se va 

deschide pentru a specifica detaliile OTP primite pe e-mail și / sau prin SMS 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a transmite plata 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Șterge pentru a șterge o plată 
 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau Da pentru a confirma ștergerea. La confirmare 

va apărea mesajul de mai jos: 

 
 

 
 Pentru plata cu statut Activ sub opțiunea recurentă, sunt afișate operațiunile rapide Vizualizează 

și Stop  



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Depozite 

 

125 

 
 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți active 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Stop pentru a opri o plată activă 

 

 
 Faceți clic pe Nu pentru a anula ștergerea sau Da pentru a confirma ștergerea. La confirmare 

va apărea mesajul de mai jos: 
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 Selectați Istoric" din meniu cu tipuri și faceți clic pe butonul Transmite pentru a vizualiza plățile 

cu Statut expirat, Oprit, Oprit de Sistem sau Finalizate 

 
 Pentru o plată cu oricare dintre mențiunile de stare (istoric) menționate mai sus în fila 

recurentă, se afișează operațiunea de acces Vizualizează 
 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Depozite 

 

128 

 
 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru detaliile unei plăți istorice recurente 
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 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină, dacă există, pentru a naviga printre pagini 
 Modificați valoarea Afișați pentru a afișa numărul dorit de plăți pe o singură pagină. La 

schimbare, navigarea pe pagini se va ajusta în consecință 
 Puteți adăuga sau ascunde unele coloane pentru a afișa detaliile de plată, făcând clic pe butonul 

. Aceasta va deschide un pop-up ca mai jos pentru a alege coloane. Unele coloane nu pot fi 
deselectate, dar altele da. Așadar, selectați sau deselectați coloanele permise la necesitate 
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9  Setările clientului 
 

 
 
9.1 Limitele de resurse 

Vă puteți stabili limitele de resurse de aici. Limitele de resurse vă permite să stabiliți limite de resurse 
pentru diferite conturi, ceea ce reprezinta suma maxima pe zi pentru executarea platilor dintr-un cont 
anume. Pentru a menține limitele resurselor, urmați pașii menționați mai jos 
 

 Faceți clic pe meniul Setări clienți 
 Faceți clic pe fila Limitele de resurse 
 Următorul ecran va fi afișat cu lista limitelor de resurse 

 
 

 
 Modificați limita curentă de la caseta de text Limita curentă, aceasta nu poate fi mai mare 

decât limita maximă setată de bancă 
 Faceți clic pe butonul Transmite. Menținerea paginii Confirmare limite de resurse se va 

deschide 
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 Faceți clic pe butonul Confirmare pentru a seta limita resurselor modificate 

 

 
 Faceți clic pe butonul Transmite după introducerea OTP valide 
 Pagina de completare este afișată cu starea tranzacției 
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Notă: Dacă reduceți limita curentă, atunci aplicația nu cere autorizare, dar dacă limita curentă este mărită, 
atunci sistemul cere să autorizeze și va cere OTP (specificați parola OTP primită fie prin e-mail, fie prin SMS) 
conform metodei de autentificare aleasă de dvs. Pentru alte metode de autentificare, consultați Anexa A. 
 
9.2 Limita de servicii 

Vă puteți stabili limitele pentru fiecare tip de plată. Pentru a menține limitele pentru servicii, urmați pașii 
menționați mai jos: 
 

 Faceți clic pe meniul Configurare preferințe 
 Faceți clic pe fila Limita servicii 
 Următorul ecran va fi afișat cu lista limitelor de servicii 

 
 Modificați limita curentă din caseta de text Limita curentă, aceasta nu poate fi mai mare 

decât limita maximă setată de bancă 
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 Faceți clic pe butonul Transmite. Pagina cu Confirmare detalii limita de servicii se va 
deschide 

 
 Faceți clic pe butonul Confirmare pentru a seta limita de servicii modificată 

 

 
 Faceți clic pe butonul Transmite după introducerea OTP valide 
 Pagina de completare este afișată cu starea tranzacției 
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Notă: Dacă reduceți limita curentă, atunci aplicația nu cere autorizare, dar dacă limita curentă este mărită, 
atunci sistemul cere autorizare cu OTP (specificați parola OTP primită fie prin e-mail, fie prin SMS) conform 
metodei de autentificare aleasă de dvs. Pentru alte metode de autentificare, consultați Anexa A. 
 
9.3 Setează preferințe 

Acest serviciu vă permite să primiți sau nu alerte de la 24 Banking prin e-mail sau/și SMS, pe baza cererii de 
conectare. Aceste preferințe vă permit să suspendați temporar primirea alertelor fără a solicita modificarea 
profilului la bancă. Pentru a seta preferințele, urmați pașii menționați mai jos: 
 

 Faceți clic pe meniul Configurare preferințe 
 Faceți clic pe fila Setează preferințe 
 Se va afișa ecranul următor 

 
 Selectați o casetă de selectare a preferințelor dvs., actualizați limba preferată dacă este 

necesar și faceți clic pe butonul Transmite 
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9.4 Menținere conturi preferate  

Aveți posibilitatea să vizualizați unele dintre cele mai utilizate conturi pe pagina de pornire. Acestea sunt 
denumite Conturi preferate. Acest serviciu vă permite să vă specificați conturile preferate. 
 
Acest serviciu poate fi utilizat pentru a configura preferința oricărui număr de conturi din profilul 24 
Banking al dvs. Pentru a menține conturile preferate, urmați pașii menționați mai jos: 
 

 Faceți clic pe meniul Configurare preferințe 
 Faceți clic pe fila Menține conturi preferate, care vă conduce la pagina în care sunt afișate 

toate conturile din profilul 24 Banking și poate fi configurat pentru a fi contul preferat (adică 
ar fi afișat în widgeturile conturilor din pagina de pornire) 
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 Selectați casetele de selectare pentru Conturi preferate și Transmite. Preferințele dvs. 

sunt salvate și se afișează mesajul Lista conturi preferate a fost modificată cu succes 
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9.5 Menținere vizibilitate conturi  

Dacă nu doriți să vizualizați toate conturile în 24 Banking, puteți face acest lucru prin specificarea 
conturilor în profilul dvs. Numai conturile menționate vor fi disponibile pentru diverse plati în 24 Banking. 
Acest serviciu vă permite să configurați profilul prin alocarea sau dezactivarea conturilor în 24 Banking. 
 
Pentru a configura profilul 24 Banking pentru toate conturile din profil, urmați pașii menționați mai jos: 
  

 Faceți clic pe meniul Configurare preferințe 
 Faceți clic pe fila Menținere vizibilitate conturi 
 Aplicația va arăta toate conturile active care sunt disponibile in 24 Banking. Puteți să 

debifați conturile astfel încât să devină indisponibile pentru alte servicii din 24 Banking 
 

 
 Faceți clic pe caseta de validare din poziția de top pentru a bifa toate casetele de 

selectare vizibile 
 Faceți clic pe butonul Transmite pentru a salva conturile vizibile 
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 Se va afișa mesajul de mai jos: 

 

 
 
9.6 Menținere solicitări 

Acest serviciu vă să vizualizați detaliile diferitelor solicitărilor efectuate de dvs. Pentru a le vedea, urmați pașii 
de mai jos 

 Faceți clic pe meniul Configurare preferințe 
 Faceți clic pe fila Menținere solicitări 

 Următorul ecran va fi afișat 
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 Următoarele detalii vor fi afișate pentru solicitarea selectată: 

o Tip solicitare 
o Detalii 
o Data solicitare 
o Statut 

 Selectați o mențiune asociată cererii, dacă este disponibilă 
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10  Plata serviciilor 
 

 
 
10.1 Plata serviciilor 

 
Cu ajutorul acestui serviciu, aveți posibilitatea să achitați facturi către diferiţi furnizori de servicii, care au 
încheiat un contract cu BCRC. Puteți specifica contul-sursă din profilul dvs. de 24 Banking. Achitarea 
facturilor se va efectua numai în moneda naţională. Dacă se efectuează o plată către un furnizor de servicii 
care nu are contract semnat cu BCRC, atunci plata poate fi efectuată prin opţiunea Plăţi momentane a 
facturilor. Puteți efectua plata în limita disponibilă acestui serviciu. Aveţi posibilitatea să achitaţi facturile 
imediat (în timp real) sau să programaţi achitarea Plăţilor momentane si astfel sa lăsaţi achitarea acestora în 
grija băncii (până la 30 de zile în avans).  
 
Suma de plată este debitată din contul utilizatorului, iar contul furnizorului de serviciu se creditează cu suma 
respectivă. Plăţile se efectuează în timp real.  
 
Serviciul generează un număr unic de referinţă, care este afişat spre vizualizarea clientului la finalizarea cu 
succes a plăţii imediate sau la programarea cu succes a plăţii. 

 
 Faceţi clic pe meniul Plata serviciilor  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea Nou  
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 Puteți efectua o plată, specificând următoarele detalii: 

 
i. Selectaţi furnizori de servicii pentru care intenţionaţi sa achitaţi facturile  
ii. Tastaţi butonul Solicitare Factură. Sistemul va afişa lista de facturi disponibile pentru 

furnizori selectați 
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 Selectați factura și faceți clic pe butonul Plată. Se afișează ecranul următor: 
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 Se va deschide pagina Limită și Detalii de plată, permițând specificarea detaliilor necesare 
 Specificați următoarele: 
o Mărimea plății (doar dacă facture permite achitare parțială) 
o Selectați Numărul contului din care se va face achitarea 

 Tastați butonul Transmite pentru a continua. Pagina de Confirmare a plății va fi afișată, după 
cum urmează:  
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 Tastați butonul Anulează din pagina Confirmare plăți pentru a accesa pagina anterioară cu 

valorile selectate 
 Tastați butonul Confirmare pe pagina de confirmare 
 În cazul în care ați subscris pentru securitatea de bază ca mecanism de autentificare în profilul 

dvs., atunci când faceți clic pe butonul de confirmare, vi se va trimite OTP pe telefonul mobil 
și/sau prin e-mail. Va fi afișat ecranul de mai jos pentru a introduce OTP 

o În cazul în care ați subscris pentru securitatea semnăturii digitale ca mecanism de 
autentificare în profilul dvs., consultați Anexa A pentru etapele de autorizare a acestor valori 
de securitate 
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Dacă nu primiți detaliile OTP, atunvi puteți tasta pe butonul X (închide) și puteți introduce OTP mai târziu 
pentru această plată, utilizând ecranul Mențineți plata 

 Tastați pe butonul Transmite pentru confirmarea plății. Se deschide pagina de completare 
indicând ID-ul de referință și statutul 
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10.2 Plăți momentane 

Acest serviciu vă permite să efectuați plăți ad-hoc prin efectuarea următorilor pași: 
 Tastați pe link-ul Plata serviciilor din meniu  
 Tastați pe sub-opţiunea Nou -> link-ul Plăți momentane a facturillor 

 

 
 Specificaţi următoarele detalii pentru Plăţile momentane ale facturilor: 

 Selectaţi o organizaţie  
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 Va fi afişat următorul ecran  

 
 

i. Specificaţi contul din care doriţi că efectuaţi plata  
ii. Specificaţi suma spre plată  
iii. Specificaţi câmpurile Plăţii specifice organizaţiei selectate, dacă acestea există  
iv. Selectaţi Tipul Plăţii ca fiind imediat (suma va fi debitată imediat din contul utilizatorului)  

sau  

v. Selectaţi Tipul Plăţii ca fiind programat pentru o dată viitoare şi specificaţi data viitoare 
(suma va fi debitată din contul dvs. la data specificată) 
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 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va afişa următoarea pagină de confirmare: 
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 Tastaţi butonul Închide pentru a reveni la pagina precedentă cu valorile selectate  
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a anula operaţiunea Plăți momentane a facturilor şi a naviga 

înapoi spre pagina principală  
 Tastaţi butonul Confirmare  
 În cazul în care v-ați înregistrat cu nivelul de securitate standard ca mecanism de autentificare, 

atunci la tastarea butonului Confirmare veți primi OTP pe telefonul mobil sau e-mail. Veți 
vedea afişat ecranul de mai jos, în care veți introduce ulterior OTP  

o În cazul în care v-ați înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism de autentificare în 
profilul dvs., consultați Anexa A pentru a vedea paşii de autorizare în cazul acestor tipuri de 
securitate  
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Dacă nu primiți detaliile aferente OTP, puteți tasta butonul X (închide) şi o puteți introduce mai târziu pentru 
această tranzacţie, utilizând ecranul Plăți planificate. 

 Tastați butonul Transmitepentru a confirma plata. Se deschide pagina de completare indicând 
ID-ul de referință și starea 
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10.3 Plăți planificate  

Acest serviciu vă permite să editați plăţile. Plata conţine detaliile plăţii, cum ar fi ID-ul tranzacţiei, Contul, Tipul 
Tranzacţiei, Data plăţii, Suma, Statutul tranzacţiei şi Suma. Pentru a menţine plăţile urmaţi paşii descrişi mai 
jos: 

 Tastați în meniu opțiunea Plata serviciilor 
 Tastați pe sub-opţiunea Tranzacțiile  
 Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran 
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 Selectaţi statutul În aşteptare/Executate pentru a vizualiza plăţile care au fost procesate sau 

au statut În aşteptare 

 Tastați butonul  pentru a vedea diverse operațiuni cu acces rapid care pot fi efectuate în 
cadrul unei plăți 

 Pentru plata cu oricare dintre starea menționată mai sus în fila În așteptare/Executate, este 
afișată operațiunea rapidă de acces Vizualizează 
 

 
 Tastați pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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 Selectați fila Programată pentru a vizualiza plățile momentane care sunt programate pentru 
data viitoare sau pentru plățile aflate în starea de așteptare a OTP 

 

 Tastați butonul  pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi efectuate în 
cadrul unei plăți 

 Pentru o plată în așteptarea OTP, sunt afișate operațiunile de acces rapid Vizualizează, OTP 
și Șterge 
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 Faceți click pe Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 

 

 
 Faceți click pe Autorizarea OTP  
 Se va deschide panoul pentru a specifica detaliile OTP primite pe e-mail și / sau SMS 
 Faceți click pe butonul Transmite 
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 Faceți click pe Șterge pentru a șterge o plată  
 Faceți click pe Nu pentru a anula operațiunea sau Da pentru a confirma. La confirmare va 

apărea mesajul de success, cum este afișat mai jos  

 

 
 Pentru o tranzacție programată, comenzile rapide Vizualizează, Editează și Șterge sunt afișate 
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 Faceți click pe Șterge pentru a șterge o plată  
 Faceți click pe Nu pentru a anula operațiunea sau Da pentru a confirma. La confirmare va 

apărea mesajul de success, cum este afișat mai jos 
 

 

 
 

 Faceți click pe Editează pentru a modifica o plată momentana (plățile autorizate de dvs.). 
Următorul ecran va fi afișat: 
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i.    Modificați câmpul cu suma (dacă este necesar) 
ii.    Modificați câmpul cu data (dacă este necesar) 
iii.    Faceți clic pe butonul Transmite. Următorul ecran va fi afișat 

 
iv. Faceți clic pe butonul Închide pentru a reveni la pagina anterioară fără a efectua nicio modificare 
v. Faceți clic pe butonul de Confirmare 
vi. În cazul în care ați subscris pentru securitatea de bază ca mecanism de autentificare în profil, 

atunci când faceți clic pe butonul de confirmare, se va trimite OTP pe telefonul mobil și/sau prin e-
mail. Va fi afișat ecranul de mai jos pentru a introduce acel OTP 
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a. În cazul în care ați subscris pentru securitatea semnăturii digitale ca mecanism de 
autentificare în profil, consultați Anexa A pentru etapele de autorizare a acestor valori 
mobiliare 

 
vii. Faceți clic pe butonul X (închide) pentru a închide pagina 

 Faceți clic pe butonul Transmite. Următorul ecran va fi afișat 
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 Faceți clic pe acțiunea rapidă Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 
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  Selectați fila Expirate pentru a vedea plățile cu statutul respins de bancă, expirat, șters 

sau șters din sistem 

 

 Faceți clic pe butonul pentru a vedea diverse operațiuni de acces rapid care pot fi 
efectuate în cadrul unei plăți 

 Pentru plata cu oricare dintre statutul menționat mai sus, sub fila Expirate, se afișează 
Vizualizează 
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 Faceți clic pe Vizualizează pentru a vedea detaliile unei plăți 

 
 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină, dacă există, pentru a naviga printre pagini 
 Modificați valoarea din lista Afișează pentru a afișa numărul dorit de plăți pe o singură pagină. 

La schimbare, navigarea pe pagini se va ajusta respectiv 
 Puteți adăuga sau ascunde unele coloane pentru a afișa detaliile de plată făcând clic pe butonul 

. Aceasta va deschide un pop-up ca mai jos pentru a alege coloanele. Unele coloane nu pot 
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fi deselectate, dar altele da, deci puteți selecta sau deselecta coloanele permise conform 
necesității 

 

 
 
10.4 Definire furnizori de servicii 

Puteți efectua plăţi destul de des în favoarea unui şi aceluiaşi furnizor de servicii, de pe un cont curent 
sau un cont de card. În astfel de cazuri, puteți defini un furnizor de servicii, specificând contul bancar de 
pe care se va efectua achitarea, organizaţia si detaliile aferente plăţii. Ulterior acesta poate fi utilizat la 
achitarea facturilor. 
Aveţi posibilitatea să definiţi furnizori numai pentru acele organizaţii care au încheiat un contract cu 
BCRC - aceasta listă se va afişa la definirea furnizorului.  
Acest serviciu vă oferă posibilitatea să definiţi furnizorii de servicii. Pentru a define furnizori de servicii, 

urmaţi paşii de mai jos: 
 Faceți clic pe meniul Plata servicii 
 Faceți clic pe fila Nou  

 Va fi afişat următorul ecran 
 

 
 Specificați detaliile cu privire la furnizor  

o Organizaţia - selectaţi organizaţia din lista disponibilă (acesta conţine organizaţiile care 
au încheiat contracte cu BCRC şi pentru care veţi putea efectua achitări de facturi)  
o Număr Contract - numărul dvs. de referinţă în organizaţia furnizorului de servicii  
o Alias - acesta se va folosi la efectuarea plăţilor, în mod special pentru identificarea 
furnizorului  
o Număr Cont - contul dvs. bancar de pe care se va efectua achitarea plăţii (la necesitate, 
la achitarea facturilor aveţi posibilitatea sa selectaţi şi un alt cont de pe care se va efectua 
transferul)  
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 Tastaţi butonul Transmite  
 Tastaţi butonul X (închide) pentru a părăsi ecranul curent. Sunteţi direcţionaţi către pagina 

Acasă  
 

10.5 Modificare furnizori de servicii 
Cu ajutorul acestui serviciu aveţi posibilitatea să vizualizaţi sau să ştergeţi furnizorii de servicii definiţi 
de dvs. Pe ecran sunt afişate detaliile cu privire la furnizorul de servicii, aşa ca organizaţie, număr 
contract, număr cont si alias. 
 
Ştergerea unui furnizor de servicii definit de către utilizator nu afectează ştergerea plăţii programate, 
definite cu ajutorul acestui furnizor de servicii. 
 
Acest serviciu este utilizat pentru a căuta/ vizualiza /modifica /şterge furnizorii de servicii existenţi. Pentru 
a menţine furnizorii de servicii definiţi, urmaţi paşii de mai jos: 
 

 Faceţi clic pe link-ul Plata serviciilor din meniu  
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Buton nou  
 Va fi afişat următorul ecran  
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 Puteți introduce criteriile de filtrare în bara de căutare, iar lista modalităților de plată va fi 

filtrată corespunzător 

 Faceți clic pe butonul pentru  a vedea operațiunile de acces rapid care pot fi 
efectuate pe un aranjament de plată  

 Faceți clic pe link-urile de navigare pe pagină, dacă există, pentru a naviga printre pagini 
 Modificați valoarea pentru Afișează pentru a afișa numărul dorit de modalități de plată pe o 

singură pagină. La schimbare, navigarea pe pagini se va ajusta în consecință 
 Selectați orice număr de acorduri de plată existente pentru ștergere și faceți clic pe 

butonul Ștergeți pentru a șterge aranjamentele de plată specificate după confirmare 
 Selectați din listă oricare dintre aranjamentele de plată existente și faceți clic pe Editați 

pentru a modifica aranjamentul de plată selectat. Următorul ecran va fi afișat: 
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 Modificați detaliile necesare și faceți clic pe butonul Transmite 

 

11  Securitate 
 

 
 
11.1 Securitate 

Acest serviciu permite gestionarea informaţiei dvs. de securitate, de exemplu ca modificarea Parolei de Logare 
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Va fi necesar să selectați un buton şi să tastați butonul Transmite pentru a îndeplini funcţia dorită. 
 
11.1.1 Modificarea parolei 

 
 Tastați pe meniul Securitate 
 Tastați pe Ordin Permanent -> butonul Schimbare parolă 
 va fi afișat următorul ecran 

 

 
 Introduceţi parola veche  
 Introduceţi parola nouă 
 Confirmaţi parola nouă  
 Tastaţi butonul Şterge pentru a şterge informaţia din câmp  

 Tastaţi butonul Transmite pentru a procesa solicitarea de modificare a parolei de logare 
 

11.1.2 Solicitarea schimbării autentificării prin login 
 Puteți selecta opţiunile de securitate Autentificare/Autorizare fie prin Parola de Unică 

Folosinţă, fie prin semnătură digitală. Parola de Unică Folosinţă înseamnă că dvs. vi se 
cere să vă conectați utilizând nivelul de securitate de bază şi autorizarea tranzacţiilor ar 
necesita Parolă de Unică Folosinţă. Însă pentru semnătura digitală trebuie să vă conectați 
utilizând semnătura dvs. digitală, pentru a autoriza tranzacţiile. Schimbarea securităţii va 
avea loc atunci când solicitarea este acceptată şi procesată de către bancă şi este 
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încărcat profilul dvs. Solicitarea autorizării/autentificării va fi vizibilă în sub-meniul 
Menţinere Solicitări  

 
 

 
 Tastaţi butonul Transmite pentru a procesa solicitarea de autorizare/autentificare  
 Tastaţi butonul Transmite din nou, după introducerea OTP 

 
 

 
 
Va fi afișată o nouă opțiune de securitate pentru autentificare/autorizație și starea solicitarii 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Securitate 

 

169 

 
 
11.2 Solicitarea Certificatelor digitale 

 
Semnătura digitală reprezintă o modalitate de asigurare a originalităţii documentului electronic. Originalitatea 
înseamnă că se ştie cine a creat acest document şi că acesta nu a fost modificat în nici un fel din momentul 
în care a fost creat de către persoana respectivă.  
 
Utilizatorul poate solicita un certificat digital de la autoritatea băncii de eliberare a certificatelor. Acest serviciu 
permite utilizatorului să solicite, să vizualizeze, să descarce şi să citească instrucţiunile de exportare a 
certificatului într-un fişier din computer. Pentru detalii consultați secțiunea 11.3 Încărcare certificat digital. 

 
 Faceţi clic pe meniul Securitate  
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Solicitare certificat digital 
 Va fi afişat următorul ecran, care va enumera solicitările de certificate împreună cu solicitările 

depuse de dvs. în trecut 
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 O cerere poate avea unul dintre următoarele statute: 
 În aşteptare – Solicitarea de eliberare a certificatului urmează a fi analizată de către bancă 

 Acceptată – Solicitarea de eliberare a certificatului este aprobată de către bancă şi 
certificatul este disponibil pentru a fi descărcat de pe serverul autorităţii de eliberare a 
certificatelor 

 Respinsă – Solicitarea de eliberare a certificatului este respinsă de către bancă 

 Descărcare – Certificatul a fost descărcat de client de pe server  

 Revocat – Certificatul a fost revocat de către bancă  
 Puteți solicita un nou certificat doar dacă nu există o solicitare cu statutul „În aşteptare” sau 

„Acceptată”  
 Tastaţi opţiunea Solicită certificat nou pentru a solicita un nou certificat. Poate apărea 

fereastra de mai jos, iar dvs. trebuie să tastați Da 
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Atenţie: În Firefox solicitarea certificatului este un proces efectuat în doi paşi. Clientul trebuie întâi să tasteze 
„Pas 1 – Cerere Certificat”, care generează cheile solicitării de a semna, apoi face clic pe „Pas 2 – Cerere 
Certificat, pentru a genera solicitarea după cum este prezentat în ecranul de mai jos. 

 
 

 
 

 Solicitarea creată va fi afișată în tabel: 
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 Solicitarea va fi procesată manual de către bancă prin sistemul autorităţii de eliberare a 

certificatelor. În cazul în care solicitarea este acceptată de către bancă, va fi afişat statutul 
Acceptată, după cun putem vedea în ecranul de mai jos 

 Puteți descărca certificatul în browser prin tastarea butonului Descărcă certificat. Veți vedea 
afişată fereastra de mai jos la momentul în care certificatul se află în browser: 
 

 
 Pentru a exporta cheile publice şi private ale certificatului în mapa din calculator, tastaţi Export 

şi Salvare Chei Certificat. Se va deschide fereastra de mai jos, care oferă clientului instrucţiuni 
cu privire la modul de a exporta cheile din certificatul salvat în sistemul/browser-ul acestuia 
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11.3 Încărcarea Certificatului Digital 

Semnătura digitală reprezintă o modalitate de asigurare a originalităţii documentului electronic. Originalitatea 
înseamnă că se ştie cine a creat acest document şi că acesta nu a fost modificat în nici un fel din momentul 
în care a fost creat de persoana respectivă.  

 
 Faceţi clic pe meniul Securitate  
 Faceţi clic pe sub-meniul Încărcare certificate digital  

 Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran  
 

 
 

 Specificaţi detaliile  
o  Căutaţi certificatul pentru Descărcare prin tastarea butonului Selecteaza 
o Tastaţi butonul Citeşte Certificat  

 
După ce este încărcat certificatul şi sunt completate câmpurile cu seria, persoana, denumirea autorităţii şi data 
de expirare a cheii, în câmpul de text vor apărea valorile. 
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 Tastaţi butonul Încarcă pentru a încărca certificatul  

În cazul în care certificatul încărcat este emis de către o parte terţă, atunci certificatul va fi prezentat spre 
aprobare băncii. Veți primi o notificare la momentul în care certificatul este aprobat sau respins. Odată aprobat, 
veți putea utiliza certificatul în scopuri de logare sau autorizare 

 Autorizarea plăților și/sau 
 Autentificare dacă mecanismul de autentificare în profilul dvs. este cu Certificat Digital 

 

12  Rate de schimb 
 

 
 
12.1 Rate de schimb  
Acest serviciu vă permite să vizualizați ultimele rate de schimb.  
 
Pentru a vedea ratele de schimb ale BNM, urmaţi paşii de mai jos: 

 Faceţi clic pe meniul Rate de schimb 
 Faceţi clic pe sub-opţiunea Rate schimb valutar BNM 
 Următorul ecran va fi afișat 
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Pentru a vedea ratele comerciale BCRC aplicabile tranzacțiilor financiare, urmați pașii menționați mai jos: 
 

 Faceţi clic pe link-ul Rate de schimb din meniu  
 Faceţi clic pe meniul Rate comerciale ale BCRC  

 Următorul ecran va fi afișat  
 
 



 
 

GHIDUL UTILIZATORULUI persoane fizice: Rate de schimb 

 

176 

 
 Selectați Tipar și tastați Transmite 
 Tastați Tipar pentru a tipări ratele de schimb 
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13  Mesaje securizate  

Acest serviciu vă permite să vizualizeze mesajele primite în căsuţa poştală. Tastaţi link-ul  de pe pagina 
principală. Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran: 
 

 
 Detaliile mesajului pot fi vizualizate prin tastarea link-ului „Subiect”, după cum este arătat mai 

jos: 
 

 
 

 Pentru a şterge un mesaj  
o Selectaţi un mesaj și tastaţi butonul Şterge  
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o Confirmaţi tastând butonul Da sau butonul Nu – în caz contrar  
 

 Selectati optiunea Mesaje şterse pentru a vizualiza toate mesajele şterse  
 

 
 

 Pentru a şterge mesajul permanent  
o Selectaţi mesajul 
o Tastaţi butonul Şterge  
o Tastaţi Da pentru a confirma ştergerea şi Nu– în cazul în care doriţi să anulaţi ştergerea 
o Mesajul va fi şters şi nu va fi vizibil 

 Tastaţi butonul Mesaj nou pentru a crea şi a expedia un mesaj nou  

 Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran:  

 
Specificaţi următoarele detalii: 

 Selectaţi Numărul contului cu care doriţi să fie asociat mesajul  
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 Selectaţi Subiectul pentru mesaj  
 Introduceţi mesajul  
 Tastaţi butonul Transmite pentru a trimite mesajul către bancă 
 Tastaţi opţiunea Primite pentru a reveni la mesaje fără a expedia mesajul creat  

 
 Selectați opțiunea Mesaje expediate pentru a vizualiza toate mesajele expediate  
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14 Anexă 
 

A. Autorizarea tranzacţiei 
 

A.1. Utilizarea semnăturii digitale 
În cazul în care ați optat pentru mecanismul de autentificare prin semnătură digitală în profil și ați încărcat 
certificatul digital în conformitate cu secțiunea 11.3 Încărcare certificat digital, veți vedea afişat ecranul pentru 
selectarea certificatului digital şi pentru specificarea parolei certificatului.  
 
După specificarea detaliilor certificatului, tastați butonul Transmite pentru a trimite transferul/plata spre 
procesare.  
 
Din motive de securitate, utilizarea semnăturii digitale necesită instalarea programului Java JRE pe dispozitivul 
dvs. Vă rugăm să consultaţi anexa D – „Cerinţe de Setare pentru Semnătura Digitală” din Ghidul utilizatorului. 

 
 

B. Managementul sesiunii 
Sesiunea aplicaţiei poate expira în următoarele cazuri:  

- Dacă tastați butonul „înapoi/înainte” sau butonul „reîncarcă” al browser-ului 

- Dacă înceați să vă logați din nou din altă sesiune de browser 

- Nu există nicio activitate pentru perioada configurată (la moment 15 minute) 

- Dacă încercați să selectați un alt serviciu în timp ce un serviciu este în curs de executare  
 

C. Întrebări frecvente 
 

C.1. Ce trebuie să fac dacă am uitat parola de logare? 
Dacă aţi uitat parola de logare, trebuie să urmaţi instrucţiunile de mai jos, pentru a genera o nouă parolă de 
logare.  

 
a) Selectaţi opţiunea Am uitat Parola de pe pagina de logare 24 Banking  
 
Vă rugăm să consultaţi secţiunea 4.2 Am uitat Parola din acest ghid pentru a urma paşii. Sistemul va genera 
o nouă parolă şi o va expedia prin e-mail sau prin SMS. Puteţi utiliza parola pentru logare. Sistemul vă va 
solicita să vă schimbaţi parola atunci când vă veţi loga. 

 
b) Cereţi angajaţilor de la serviciul suport clienţi ai băncii să reseteze parola 

 
Puteţi apela angajaţii de la serviciul suport clienţi al băncii, la nr. de tel. 022 85 20 40 sau 022 26 50 40, pentru 
a vă reseta parola, în timpul orelor de lucru ale bancii sau la email helpdesk@24banking.md. Angajaţii băncii 
vă vor reseta parola. Sistemul va genera o nouă parolă şi o va expedia prin e-mail sau prin SMS. Puteţi utiliza 
parola pentru a vă loga. Sistemul vă va solicita să schimbaţi parola atunci când vă veţi loga. 
 
C.2. Ce trebuie să fac dacă am uitat parola certificatului digital 
 
Dacă aţi uitat parola certificatului digital, trebuie să accesaţi opţiunea „Parolă uitată” de pe pagina de logare 
24 Banking, să verificaţi detaliile necesare şi să selectaţi „Parolă Certificat” din lista derulantă. Sistemul va 
genera o nouă parolă şi o va expedia prin e-mail sau prin SMS, sau prin ambele metode (pe părţi), în funcţie 

mailto:helpdesk@24banking.md
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de metoda de recepţionare a parolei, setată pentru contul dvs. de logare. Pe ecranul următor veţi introduce 
parola generată de sistem.  
 
Vă puteţi loga folosind opţiunea „Solicitare Certificat Digital” din lista derulantă „Securitate” de pe pagina de 
logare. După logare veţi avea acces doar la serviciile de solicitare şi încărcare a certificatelor.  
 
Vă rugăm să consultaţi secţiunea „11.2 Cereri Certificate” şi secţiunea „11.3 Încărcare Certificat” din acest 
ghid pentru a urma paşii necesari. După încărcare, trebuie să vă delogaţi şi să vă logaţi din nou pentru a 
accesa aplicaţia în deplină funcţionalitate. 
 
C.3. Ce trebuie să fac dacă mi-am blocat serviciul 24 Banking? 
 
Da, serviciul 24 Banking se va bloca dacă veţi face un număr anumit de încercări, la moment 3, de a vă loga 
cu credenţiale de logare incorecte. În acest caz vă rugăm să contactaţi personalul de la serviciul suport clienţi 
pentru a debloca serviciul 24 Banking. Dacă aţi uitat parola de logare, trebuie să urmaţi paşii menţionaţi la B.1 
pentru a obţine parola nouă. 
 
C.4. Ce trebuie să fac dacă certificatul meu digital a expirat sau a fost revocat? 
 

Dacă la încercarea de a vă loga folosiţi un certificat expirat sau revocat, sistemul vă va informa despre acest 
fapt. În acest caz logaţi-vă folosind opţiunea „Solicitare Certificat Digital” din lista derulantă „Securitate” de pe 
pagina de logare. După logare veţi avea acces doar la serviciile de solicitare şi încărcare a certificatelor.  
 
Vă rugăm să consultaţi secţiunea „11.2 Cereri Certificate” şi secţiunea „11.3 Încărcare Certificat” din acest 
ghid pentru a urma paşii necesari. După încărcare trebuie să vă delogaţi şi să vă logaţi din nou pentru a accesa 
aplicaţia în deplină funcţionalitate. 
 

D. Cerinţe de Setare pentru semnătura digitală 
 
Pentru a utiliza certificatul digital prin opţiunea „Selectează” cu scop de Logare sau Autorizare, sistemul va 
verifica dacă dispozitivul Dvs. are instalat programul Java JRE. Dacă programul nu este detectat, vi se va 
sugera automat să încărcaţi programul. Urmaţi instrucţiunile de pe pagina web Java pentru instrucţiunile de 
instalare, după care restartaţi browser-ul dvs.  
 
După ce aţi instalat Java JRE pe dispozitivul Dvs. şi aţi deschis browser-ul, sistemul v-ar putea sugera să 
activaţi aplicaţiile Java add-in de mai jos. Vă rugăm să tastaţi butonul Allow. 
 

 
 
Acum, după ce faceţi clic pe opţiunea Fişier pentru a specifica locaţia fişierului cu semnătura Dvs. digitală, 
sistemul ar putea genera anumite ferestre pop-up de avertizare de securitate. Pentru a folosi semnătura 
digitală pentru Logare sau Autorizare, va trebui să continuaţi paşii indicaţi de avertizarea de securitate şi să 
acceptaţi pornirea programului Java Applet pe dispozitivul dvs.  
În dependenţă de programul JRE şi de browser, aceste ferestre pop-up de avertizare de securitate ar putea 
să difere. Mai jos aveţi un exemplu de fereastră pop-up care ar putea să apară.  
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Tastaţi butonul Run pentru a continua, apoi selectaţi opţiunea Selectează pentru a specifica locaţia fişierului 
cu semnătura digitală.  
 
 
 

Pentru alte informaţii, vă rugăm să contactaţi serviciul suport 24 Banking, la adresa de email 
helpdesk@24banking.md  sau la numerele de tel. 022 85-20-40 sau 022 26-50-40.  
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