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1 Introducere 

Aplicaţia pentru Clienţi Internet Banking 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 BankFlexTM 

 

Clientul se obligă să asigure următoarele cerinţe faţă de tehnica de calcul pentru a 

accesa şi utiliza Sistemul „24 Banking”:  

 un calculator  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 GoogleChrome. 

 Aplicații necesare pentru funcționarea corectă a 24 Banking: 

 Minumum Java JRE  7.0 (Java Runtime Enviroment) 

 Minimum  FlashPlayer 11.8, inclusiv FalshPlugin instalat pe browser-ul utilizat. 

1.1 Scopul 

Acest document conţine instrucţiuni pentru a rula aplicaţia 24 Banking implementată 

pentru clienţii persoane fizice ai BCRC. 
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2 Servicii de logare 

2.1 Conectare 

Acest serviciu va permite conectarea în aplicaţia 24 Banking prin îndeplinirea paşilor 

descrişi mai jos: 

 Deschideţi Internet Explorer. 

 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 (vedeţi cercul) pentru a deschide 

aplicaţia de internet 24 Banking.  

 

 

 Va apărea pagina de logare.  

 În partea de sus a ecranului alegeţi limba dorită selectând drapelul corespunzător. 

2.1.1 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), 
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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”.  

 

Acest serviciu vă permite logarea la aplicaţia 24 Banking prin îndeplinirea paşilor 

menţionaţi mai sus: 

 

 
Altele: 

 

 Apăsaţi 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 este maxim 3 încercări. 

 

2.1.2 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: 
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 ID-ul de logare al utilizatorului: introduceţi valoarea „ID-ul de logare”.  

 Certificatul digital poate fi importat prin răsfoire sau poate fi încărcat de pe 

eToken/Crypto Card. 

 Parola certificatului (vizibilă doar dacă este selectat butonul radio „Fişier”). 

 Parola:  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 este maxim 3 încercări.  
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2.2 Prima logare 

2.2.1 Prima logare (FTL – first time login) pentru utilizatorii cu nivel standard de securitate   

Pentru prima logare în cazul unui utilizator cu nivel standard de Securitate, faceţi clic 

pe hyperlink-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. Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran: 
 

 
 

 Introduceţi ID-ul de logare al utilizatorului.  

 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 trimitere a parolei stabilite pentru cont, şi va fi afişat următorul 

ecran: 
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 Introduceţi Parola de unică folosinţă generată de sistem, primită prin SMS/email.  

 Introduceţi noua parolă. Parola trebuie să corespundă cu politica Băncii de creare a 

parolelor.  

 Introduceţi parola confirmată.  

 Apăsaţi butonul „Continuă”. Se va afişa următorul ecran: 
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2.2.2 FTL pentru utilizatorii cu securitatea Semnăturii Digitale  

 Pentru prima logare în cazul unui utilizator cu nivel standard de securitate, faceţi clic 

pe hyperlink-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: 

 
 Introduceţi ID-ul de logare al utilizatorului. 

 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, şi va fi afişat următorul ecran: 
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 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.  

 Introduceţi parola confirmată.  

 Selectaţi următoarele opţiuni pentru a încărca semnătura digitală. 

 

2.2.2.1 Clientul dispune deja de un certificat digital  

 

 Opţiunea Încărcaţi Software-ul de Descărcare: 

 Selectaţi opţiunea „Încărcare Software de Descărcare” – dacă aveţi deja 

semnătura digitală disponibilă, puteţi alege să încărcaţi fişierul care vă 

permite să vă conectaţi la sistemul de Internet Banking. 

 Tastaţi butonul „Continuă”. Următorul ecran va fi afişat: 
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 Tastaţi butonul „Selectează” pentru a localiza fişierul pe care trebuie să-l 

încărcaţi. 

 Alegeţi fişierul care conţine cheia publică (fişierul cu extensia .cer) 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.  

 

În cazul în care certificatul încărcat este emis de către o parte terţă, atunci 

certificatul va fi prezentat spre aprobarea Băncii. Clientul va primi o notificare la 

momentul în care certificatul este aprobat sau respins. Odată aprobat, clientul 

va 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. 
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2.2.2.2 Clientul nu dispune de un certificat digital 

 Continuaţi fără a selecta opţiunea „Încărcare Software de Descărcare”. Procesul 

primei logări a avut loc cu succes şi contul este activat 

 Clientul va avea posibilitatea să utilizeze 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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Clientul va primi acces doar la serviciile de solicitare şi încărcare a certificatului. Vă 

rugăm să consultaţi secţiunea „9.2 Solicitarea certificatelor” şi secţiunea „9.3 Încărcarea 

certificatelor”. După încărcarea certificatului, clientul trebuie să se delogheze şi să se 

logheze din nou, pentru a putea accesa aplicaţia în deplină funcţionalitate.   

2.3 Am uitat parola 

 Tastaţi butonul „Parolă uitată” de pe pagina de logare, în cazul în care utilizatorul a uitat 

parola de logare sau parola certificatului digital. 

 

Dacă utilizatorul a uitat parola de logare, urmarea următorilor paşi este obligatorie:  
 

 

 
 

 Introduceţi ID-ul de logare al utilizatorului. 

 Introduceţi Prenumele. 

 Introduceţi Numele. 

 Introduceţi Numărul de identificare. (IDNP) 

 Selectaţi „Parola pentru logare” din lista derulantă.  

 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 utilizatorul are activată opţiunea privind securitatea Certificatului Digital şi a uitat 

parola certificatului digital, următori paşi trebuie efectuaţi:  
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 Introduceţi ID-ul de logare al utilizatorului. 

 Introduceţi Prenumele. 

 Introduceţi Numele. 

 Introduceţi Numărul de identificare. (IDNP) 

 Selectaţi opţiunea „Parola Certificatului” din lista derulantă.  

 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.  
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 Dacă parola a fost verificată, utilizatorul va vedea afişat următorul mesaj.  

 

 
 

 Acum utilizatorul se poate loga folosind opţiunea „Solicitare Certificat” din 

lista derulantă „Securitate” de pe pagina de logare. Odată logat, utilizatorul 

va avea acces doar la serviciile de solicitare şi încărcare certificate.  

 

Vă rugăm să consultaţi secţiunea „9.2 Solicitarea Certificatelor” şi secţiunea 

„9.3 Încărcarea Certificatului” din acest ghid pentru a vedea paşii de urmat. 

După ce aţi încărcat certificatul trebuie să vă delogaţi şi să vă logaţi din nou, 

folosind noul certificat pentru a accesa aplicaţia în deplină funcţionalitate.  

 

2.4 Pagina principală 

Odată logat cu succes, utilizatorul va vedea afişat serviciile şi pagina principală a 

utilizatorului în zona de lucru. Pagina principală prezintă următoarea 

informaţie/funcţionalitate. 

 

 Data şi ora ultimei logări a utilizatorului. 

 Conturile preferate ale utilizatorului. 

 Mesajele din inbox. 

 

 
 

 Link-ul cu Numărul contului din tabelul „Conturile mele preferate” vă direcţionează 

la pagina cu istoria tranzacţiilor în cont. 

 Link-ul „Menţine Conturile Preferate” vă permite să vă configuraţi conturile care vor 

fi vizibile pe pagina principală.   

 Link-ul „Vezi toate conturile” va deschide Sumarul tuturor tipurilor de conturi 

disponibile din profilul de 24 banking al utilizatorului.  
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Alte link-uri disponibile în aplicaţie sunt: 

 Link-ul „Pagina principală” de pe bara de sus permite Utilizatorului să ajungă pe 

pagina principală de oriunde s-ar afla în aplicaţie.  

 Link-urile de pe bara de sus, precum „Ajutor”, „Întrebări Frecvente” şi „Contactaţi-

ne”, şi cele de pe bara de jos, cum sunt „Confidenţialitate”, „Securitate Online”, 

„Termeni şi Condiţii” şi „Precizări legale” direcţionează spre o pagină statică.  

  Utilizatorul poate, de asemenea, tipări informaţia din zona de lucru făcând clic pe 

link-ul „Tipar”. 

2.5 Deconectare/Ieşire din sistem 

Acest serviciu permite utilizatorului să se deconecteze urmând paşii menţionaţi mai 

jos:   

 

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

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide fereastra browser-ului. 

 

 
 

Următoarele link-uri nu sunt utilizate în această aplicaţie: 

 Securitatea Cybercafe  

 Despre frauda prin e-mail 

 

3 Informaţie despre conturi 
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3.1 Sold la Conturi 

Acest serviciu permite clienţilor 24 Banking să vizualizeze soldul tuturor conturilor 

acestora din profilul de 24 Banking. Pentru a vizualiza soldul tuturor conturilor din 

profilul de 24 banking al utilizatorului urmaţi paşii descrişi mai jos:  

 

De pe pagina principală: 

 Faceţi clic pe link-ul „Toate conturile”.  

 

Din Meniu: 

 Faceţi clic pe Meniul “Informaţie Conturi”. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Sold la Conturi”. 

 Se va afişa următorul ecran: 

 

 

 

 
 

 Pentru  a vizualiza tranzacţia efectuată pe un anumit cont, faceţi clic pe link-ul cu 

numărul contului. Va apărea următoarea fereastră:  
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 Pentru a descărca istoria disponibilă a tranzacţiilor, selectaţi formatul/tipul în care se va 

descărca şi tastaţi butonul „Descărcare”.  

 Tastaţi butonul x pentru a închide fereastra deschisă şi pentru a naviga înapoi la Sumarul 

Contului.   
 

 Tastaţi butoanele pentru alte tipuri de conturi cum ar fi cele de depozit, de credit şi 

carduri corporative pentru a vizualiza alte conturi. Atunci când veţi face clic pe butonul 

„Conturi de Depozit” se va afişa următorul ecran:  

 

 
 

Pentru a vizualiza opţiunea „Grafic Rambursare Cont Depozit” pentru un anumit cont faceţi 

clic  pe link-ul cu numărul contului. Va apărea următoarea fereastră: 
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 Tastaţi butonul x pentru a închide fereastra deschisă şi pentru a naviga către Soldul 

contului.  

 

 Atunci când faceţi clic pe butonul „Conturi de împrumut” se va afişa următorul ecran: 
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 Pentru a vizualiza opţiunea „Grafic Rambursare Cont Împrumut” pentru un anumit cont 

faceţi clic pe link-ul cu numărul contului. Se va deschide următoarea fereastră: 
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 Tastaţi butonul x pentru a închide fereastra deschisă şi a naviga înapoi către Sumarul 

Contului.  

 

 Când faceţi clic pe „Carduri de Debit" va fi afişat următorul ecran: 
 

 

 
 

 Pentru a vizualiza tranzacţia efectuată pe parcursul zilei pe un anumit card, faceţi clic pe 

link-ul cu numărul contului. Se va deschide următoarea fereastră: 
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 Pentru a descărca istoria disponibilă a tranzacţiilor, selectaţi tipul/formatul fişierului şi 

tastaţi butonul „Descărcare”.  

 

 Tastaţi butonul x pentru a închide fereastra deschisă şi a naviga înapoi către Soldul 

contului.   

 

3.2 Extrasul de cont 

Acest serviciu permite clientului serviciilor de 24 banking să vizualizeze istoria 

tranzacţiilor pentru conturile curente şi cele de depozit. 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)). Clientul este 

în măsură, de asemenea, să vizualizeze, să descarce sau să tipărească istoria 

tranzacţiilor pe calculatorul său în format Word, Excel sau PDF.  

Pentru a efectua o căutare în istoria tranzacţiilor, faceţi clic pe sub-opţiunea „Extras de 

cont” din meniul “Informaţie Conturi”. 

 

 
Specificaţi următoarele detalii de căutare: 

 Selectaţi numărul contului pentru a vizualiza istoria tranzacţiilor în limita 

perioadei stabilite, de exemplu, perioada „până la 30 de zile”. Specificaţi: 

o De la data: nu mai devreme de 30 de zile 

o Până la data: nu mai târziu decât data curentă 

 

Notă pentru utilizatori: tranzacţiile pot fi disponibile doar pentru câteva zile din an. 

Astfel, pentru a vizualiza tranzacţiile, tastaţi butonul radio „14 luni” şi specificaţi 

perioada pentru anul precedent.  

 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge Istoria Tranzacţiilor – Parametrii de 

căutare.   

 Tastaţi butonul „Anulare” pentru a anula operaţiunea de accesare a „Istoriei 

Tranzacţiilor” şi a reveni la pagina principală 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a vizualiza detaliile istoriei disponibile a 

tranzacţiilor, în baza criteriilor de căutare, după cum este prezentat pe 

următorul ecran: 
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 Faceţi clic pe opţiunea „Meniu principal” pentru a închide pagina „Istoria 

Tranzacţiilor” şi a naviga spre pagina principală.  

 Pentru a descărca extrasul disponibil, selectaţi formatul/tipul de fişier pentru 

descărcare şi tastaţi butonul „Descărcare”.   

 Tastaţi butonul „Tipar” pentru a tipări detaliile tranzacţiei.  

 Pentru a vă întoarce pe pagina cu criteriile de Căutare, tastaţi butonul „Înapoi”.  

3.3 Conturi bancare personale 

Acest serviciu permite clienţilor 24 Banking să vizualizeze propria informaţie bancară în 

cazul în care orice contraparte doreşte să facă un transfer pe numele clientului.  

Deoarece un client poate avea mai multe conturi curente/de card şi acestea pot fi în 

diferite valute, conturile vor fi grupate conform valutei respective. În acelaşi timp, 

utilizatorul va primi o listă a Conturilor Curente şi o listă a Conturilor de Card. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Conturile bancare personale” din meniul “Informaţie 

Conturi”.  Se va afişa următorul ecran:  
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3.4 Conturi blocate 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să vizualizeze detaliile conturilor 

blocate ale acestora.  

Un cont poate fi blocat de la indicația mai multor instituţii din diferite motive. Un câmp 

pentru o astfel de blocare va apărea pentru fiecare cont. Conturile vor fi grupate după 

valută.  

Informaţia va fi afişată în ordine descrescătoare de la Data Blocării.   

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Detalii conturi blocate” din meniul “Informaţie 

Conturi”.  Va fi afişat următorul ecran: 
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3.5 Extrasul de pe card 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să vizualizeze istoria 

tranzacţiilor pe conturile de card prin sistemul de 24 banking. Istoria tranzacţiilor 

reprezintă istoria tranzacţiilor financiare efectuate pe un cont şi pentru perioada 

specificată, la moment până la 60 de zile (configurabilă). Clientul poate vizualiza, 

descărca sau tipări istoria tranzacţiilor în format Word, Excel sau PDF.  

 

Pentru a efectua căutarea istoriei tranzacţiilor, faceţi clic pe sub-opţiunea „Extrasul de 

pe Card” din meniul “Informaţie Conturi”.  

 

 

 
 

Specificaţi următoarele detalii de căutare:  

 

 Selectaţi numărul contului pentru a vizualiza istoria tranzacţiilor în limita 

perioadei stabilite 

o De la data: nu mai devreme de 60 de zile 

o Până la data: nu mai târziu decât data curentă 

o Diferenţa dintre date nu trebuie să fie mai mare de 60 de zile.    

 

 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge Istoria Tranzacţiilor – Parametrii de 

căutare.   

 Tastaţi butonul „Anulare” pentru a anula  operaţiunea de accesare a „Istoriei 

Tranzacţiilor” şi a reveni la pagina principală.  

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a vizualiza detaliile istoriei disponibile a 

tranzacţiilor, în baza criteriilor de căutare, după cum este arătat pe următorul 

ecran: 
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 Pentru a descărca istoria disponibilă a tranzacţiilor, selectaţi formatul/tipul 

fişierului pentru descărcare şi tastaţi butonul „Descărcare”. 

 Pentru a tipări tranzacţia afişată, tastaţi butonul „Tipar”.  

 Faceţi clic pe opţiunea „Meniu principal” pentru a închide Istoria Tranzacţiilor şi 

a naviga înapoi spre Pagina principală,  

 Pentru a reveni la pagina cu Criteriile de Căutare, tastaţi butonul „Înapoi”.   

3.6 Documentele clienţilor 

Acest serviciu permite clienţilor individuali ai serviciilor de 24 banking să descarce 

documentele ataşate profilului lor.  

 

Din meniu: 

 Faceţi clic pe meniul “Informaţie Conturi”.   

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Documente”. 

 Va fi afişat următorul ecran:  

 

 

 
Specificaţi perioada pentru care clientul vrea să-şi descarce documentele.  

Tastaţi butonul „Caută” pentru a vizualiza lista documentelor disponibile ale clientului, 

după criteriile de căutare, după cum vedeţi pe următorul ecran: 
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 Selectaţi documentul şi tastaţi butonul „Descărcare”. Va fi afişată următoarea 

fereastră ce va permite utilizatorului să deschidă sau să salveze fişierul.  
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4 Transferuri 

 

4.1 Transfer către părţi terţe - Ordinare 

 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să transfere fonduri de pe 

unul dintre conturile lor din profilul de 24 Banking către un Beneficiar Ordinar Intern. 

Aceasta se poate efectua doar în valuta de bază. Clientul poate efectua transferul în 

limita disponibilă a clientului pentru acest serviciu, la data efectuării transferului.  

Clientul poate efectua transferul de fonduri imediat sau poate programa 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 permite utilizatorului să transfere bani din unul dintre Conturile sale 

Operaţionale către un alt cont din altă bancă. Pentru a efectua transferul de bani către 

un beneficiar intern urmaţi paşii descrişi mai jos:  

 

 Faceţi clic pe link-ul Transfer de fonduri din meniu.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea “ Transfer către părţi terţe - Ordinare”. 

  

 
 

 

 

i. Specificaţi Contul de Plăți. 

ii. Specificaţi Contul Beneficiar (Puteţi crea mai multe conturi beneficiare 

tastând link-ul „Definire Beneficiar Ordinar” din meniul Transfer de fonduri.) 
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iii. Specificaţi o sumă care nu trebuie să depăşească limita disponibilă afişată pe 

ecran.   

iv. Specificaţi Tipul Plăţii – Urgent sau Normal. 

v. Specificaţi detaliile plăţii. 

vi. Specificaţi tipul transferului ca fiind imediat sau viitor. În cazul transferului 

imediat suma va fi debitată imediat din contul utilizatorului.  

vii. sau 

viii. Selectaţi Tipul Transferului ca fiind programat şi specificaţi data viitoare a 

transferului (suma va fi debitată din contul utilizatorului la data specificată).  

 Tastaţi butonul „Transmite”. Următoarea pagină de confirmare va fi afişată: 

 

 

 
 

 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea „Transfer de fonduri-

Beneficiar Ordinar” şi pentru a naviga înapoi spre Pagina principală. 

 Tastaţi butonul „Confirmare”.  

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau prin e-mail. Clientul va 

vedea afişat următorul ecran pentru a introduce Parola de Unică Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism 

de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de 

autorizare în cazul acestui tip de securitate.   
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Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând Ecranul „Lista Transferurilor”.   

 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a finaliza tranzacţia. Un e-mail şi un SMS va 

fi trimis clientului informându-l despre detaliile tranzacţiei.   

 

 
 

 Tastaţi butonul „Tipar” pentru a tipări detaliile afişate.  
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4.2 Cumpărarea valutei 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să cumpere valută. Valuta 

poate fi cumpărată din conturile MDL. Valuta străină nu poate fi cumpărată dintr-un 
cont în altă valută.  

 Faceţi clic pe sub-punctul „Cumpărare Valută” din meniul „Transfer de fonduri”. 

Se va afişa următorul ecran: 

 

 

 

 Pentru valută (EUR/USD), dacă utilizatorul specifică o sumă mai mare decât 

echivalentul a 5000 EUR, atunci acesta va putea specifica rata de schimb. La 

efectuarea acţiunii „Aplică Rata de Schimb” suma vânzării va fi calculată în baza 

ratei introduse de către utilizator.  

 Selectaţi Contul de cumpărare (Cont cumpărare (FX) este contul de cumpărare 

a valutei). 

 Introduceţi suma de cumpărare.  

 Selectaţi Contul de vânzare (Cont vânzare (MDL) este contul din care vor fi 

transferaţi banii). 

 Tastaţi „Aplică Rata de Schimb”. Rata de schimb şi Suma vânzare vor fi 

completate.  

 Selectaţi Scopul procurării.  

 Introduceţi detaliile Scopului procurării.  
 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va afişa următoarea pagină de confirmare: 
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 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide operaţiunea de Cumpărare a Valutei 

şi pentru a naviga înapoi spre Pagina principală.      

 Tastaţi butonul „Confirmare”. 

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail. Clientul va 

vedea afişat următorul ecran pentru a introduce Parola de Unică Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca 

mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea 

paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate.    

 

Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Lista Transferurilor”. 

 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a confirma tranzacţia. Va fi afişată pagina de 

finalizare: 



 
24 Banking Persoane fizice 

© 2013 Eon Technologies 
 

      

USER GUIDE 

31 

 

4.3 Vânzarea valutei 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să vândă valută. Valuta 

poate fi vândută către conturile MDL.  

 Faceţi clic pe sub-punctul „Vânzare valută” din meniul „Transfer de fonduri”. Se 

va afişa următorul ecran:   

 

 

 Pentru valută (EUR/USD), dacă utilizatorul specifică o sumă mai mare decât 

5000 EUR, atunci acesta va putea specifica rata de schimb. La efectuarea 

acţiunii „Aplică Rata de Schimb” suma cumpărării va fi calculată în baza ratei de 

schimb introduse de către utilizator.  
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 Selectaţi Contul de vânzare (Contul de vânzare (FX) este contul de vânzare a 

valutei).  

 Introduceţi suma de vânzare.  

 Selectaţi Contul de cumpărare (Contul de cumpărare (MDL) este contul din care 

vor fi transferaţi banii). 

 Faceţi clic pe „Aplică Rata de Schimb”. Rata de schimb şi Suma de cumpărare 

vor fi completate.  
 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va afişa următoarea pagină de confirmare: 

 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide operaţiunea de Cumpărare a Valutei 

şi pentru a naviga înapoi spre Pagina principală.      
 Tastaţi butonul „Confirmare”. 

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail. Clientul va afişat 

următorul ecran unde  va introduce Parola de Unică Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca 

mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea 
paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate.  

 

Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Anulare” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie utilizând ecranul „Menţinere Transferuri.   
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 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a confirma tranzacţia. Se va afişa pagina de 

finalizare: 

 

4.4 Convertirea valutei 

Acest serviciu permite utilizatorilor serviciilor de 24 banking să convertească valută. 

Contul de vânzare şi cel de cumpărare nu sunt în MDL.  

 Faceţi clic pe sub-punctul „Conversie Valută” din meniul „Transfer de fonduri”. 

Se va afişa următorul ecran: 

 

 
 Selectaţi opţiunea „Cont Cumpărare” (Contul de cumpărare (FX) este contul 

pentru cumpărarea valutei). 

 Selectaţi opţiunea „Cont vânzare” (Contul de vânzare  (FX) este contul din care 

se transferă bani). 

 Introduceţi suma de cumpărare. 
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 Introduceţi rata de schimb. 

 Tastaţi butonul „Aplică Rata de Schimb”. Suma de vânzare va fi completată. 

 Selectaţi Scopul procurării. 

 Introduceţi detaliile Scopului procurării. 
 Tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare: 

 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide  operaţiunea de Cumpărare a Valutei 

şi pentru a naviga înapoi spre Pagina principală. 

 hide 

 Tastaţi butonul „Confirmare”.  

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate de bază ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat următorul ecran unde va introduce ulterior Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca 

mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a 

vedea paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate.   
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Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Anulare” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Lista Transferurilor”.   

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a confirma tranzacţia. Va fi afişată pagina de 

finalizare: 

 

 
 

4.5 Plăţi internaţionale 

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 „Transfer de 

fonduri”. 

 Se va afişa 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 de Fonduri :  

o Numărul Contului Plătitorului – selectaţi „Contul Plătitorului” din listă.  

o Contul Beneficiarului – selectaţi „Contul Beneficiarului” din listă. 

o Adresa beneficiarului 

o Banca Beneficiara 

Detaliile de mai sus vor fi completate automat când va fi selectat 

Contul Beneficiarului.  

o Introduceţi „Contul corespondent”. 

o 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.  

o Suma – introduceţi suma care trebuie să fie transferată.  

o Selectaţi Tipul comisionului. 

o Introduceţi Detaliile Plăţii care vor apărea în Istoria Tranzacţiilor în 

Cont.  

o Introduceţi Alte Informaţii (obligatoriu doar dacă în „Detaliile Plăţii” se 

indică „Cheltuieli de familie”, în caz contrar este opţional). 

o  Introduceţi descrierea operaţiunii (opţional). 

 Tipul transferului:  

Selectaţi Tipul Transferului după necesitate.  
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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.   
 Tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişată pagina de confirmare de mai jos: 

 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide operaţiunea de Plată Internaţională şi 

pentru a naviga înapoi spre Pagina principală. 

 Tastaţi butonul „Confirmare”.  

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard în 

calitate de mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” 

clientul va primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  

Clientul va vedea afişat următorul ecran, unde ulterior va introduce Parola de 

Unică Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca 

mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea 
paşii de autorizare în cazul acestui tip de securitate.   
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Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Lista Transferurilor”.   

 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a finaliza tranzacţia. Un e-mail sau SMS va fi 

trimis clientului informându-l cu privire la detaliile tranzacţiei. Tastaţi butonul 

„Transmite” pentru a confirma tranzacţia. Va fi afişată pagina de finalizare:  
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4.6 Transferul între Conturi Proprii 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să transfere fonduri între 

conturile pe care le deţin în profilul 24 Banking. Fondurile pot fi transferate doar în 
valuta contului de debit.  

Clientul poate efectua transferul de bani imediat sau poate 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 „Transfer de fonduri” din meniu.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Transfer între conturi proprii”.  

 Se va afişa următorul ecran: 

 

 
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).  

 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va afişa următoarea pagină de confirmare: 

 

 

 
 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  
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 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea de „Transfer între Conturi” 

şi pentru a naviga spre Pagina principală. 

 Tastaţi butonul „Confirmare”.  

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

recepţiona o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat următorul ecran, unde ulterior va introduce Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism  

de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de 

autorizare în cazul acestui tip de securitate.   

 

 

 
 

Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie utilizând ecranul „Lista Transferurilor”.   

 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a finaliza tranzacţia. Un e-mail sau SMS va fi 

trimis clientului pentru a-l informa cu privire la detaliile tranzacţiei.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula „Transferul între Conturi” şi a naviga 

înapoi spre Pagina Principală. 
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 Tastaţi butonul „Tipar” pentru a tipări detaliile afişate.   

4.7 Transferul către un Beneficiar Trezorerial 

 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor 24 Banking să transfere fonduri din unul 

dintre conturile acestora din profilul de 24 Banking către un Beneficiar Trezorerial 

Intern. Acesta poate fi efectuat doar în valuta de bază. Clientul poate efectua un 

transfer de bani în limita disponibilă clientului pentru acest serviciu, pentru data 

transferului.  

 

Clientul poate efectua transferul de fonduri sau poate 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.   

 

Acest serviciu permite utilizatorului să transfere fonduri din unul dintre conturile sale 

într-un alt cont de decontare din altă bancă. Pentru a transfera fonduri către un 

beneficiar trezorerial trebuie să fie efectuaţi următorii paşi: 

 

 Faceţi click pe link-ul „Transfer fonduri” din meniu. 

 Faceţi click pe sub-opţiunea „Transfer către părți terțe - Bugetare”.  
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v. Specificaţi Contul Plătitorului. 

vi. Specificaţi Contul Beneficiarului (puteţi crea mai multe conturi beneficiare 

făcând clic pe link-ul „Definire Beneficiar Trezorerial” din meniul „Transfer de 

fonduri”). 

vii. Specificaţi o sumă care nu trebuie să depăşească limita disponibilă afişată pe 

ecran.   

viii. Specificaţi Tipul Plăţii – Urgent sau Normal. 

ix. Specificaţi detaliile plăţii. 

x. Specificaţi tipul transferului ca fiind imediat sau programat. În cazul 

transferului imediat suma va fi debitată imediat din contul utilizatorului.  

xi. sau 

xii. Selectaţi Tipul Transferului ca fiind Programat şi specificaţi data viitoare a 

transferului (suma va fi debitată din contul utilizatorului la data specificată).  

  Tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare: 

 

 

 
 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina anterioară cu valorile 

selectate.  

 Tastaţi butonul „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 un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat ecranul de mai jos, în care va introduce ulterior Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism 

de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de 

autorizare în cazul acestui tip de securitate.    
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Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Lista Transferurilor”.   

 

 

 
 

 Tastaţi butonul „Tipar” pentru a tipări detaliile afişate.   
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4.8 Lista Transferurilor 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să vizualizeze/editeze/şteargă 

transferurile de fonduri create din diferite canale. 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 şi Canalul. 

 

Pentru a menţine transferul efectuaţi paşii următori:   

 Faceţi clic pe link-ul „Transfer de  fonduri” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Lista Transferurilor”. 

 Se va afişa următorul ecran:  

 

 
 

 Selectaţi Statutul „În aşteptare” pentru a vizualiza transferul de fonduri care 

este programat pentru o dată ulterioară sau care este în aşteptarea autorizării 

utilizând Parola Unică şi tastând butonul „Vizualizare/Şterge” pentru a vizualiza 

şi şterge transferul. Pagina va fi diferită pentru diferite tipuri de transferuri. 
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 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge transferul de bani selectat.   

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina precedentă.   

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a naviga înapoi spre Pagina principală.   

 Selectaţi „Transfer de fonduri” din listă. 

 Tastaţi butonul „Editare” pentru a modifica transferul de fonduri programat. Se 

va afişa ecranul de mai jos: 

 

 
i. Modificaţi câmpul sumei (dacă este necesar). 

ii. Tastaţi butonul „Transmite”. 

iii. Pagina de Confirmare va fi afişată. Tastaţi butonul „Confirmare”.  

iv. În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul 

va recepţiona o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  

Clientul va vedea afişat ecranul de mai jos, în care va introduce ulterior 

Parola de Unică Folosinţă.   

 În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală 

ca mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A 

pentru a vedea paşii de autorizare în cazul acestui tip de 

securitate. 

v. Tastaţi butonul „Înapoi” din meniul „Lista Transferurilor” pentru a reveni la 

pagina precedentă fără a efectua modificări.   

vi. Tastaţi butonul „Transmite”. 

 Tastaţi butonul „Parolă de Unică Folosinţă” pentru a specifica detaliile Parolei de 

Unică Folosinţă dacă Transferul de fonduri selectat are statutul „În aşteptarea” 

Parolei de Unică Folosinţă. Se va deschide fereastra pentru a specifica detaliile 

Parolei de Unică Folosinţă aşa cum au fost primite de către client prin e-mail 

şi/sau SMS.  

 Tastaţi butonul „Închide” pe pagina „Lista Transferurilor” pentru a naviga înapoi 

spre Pagina Principală. 
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 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a transmite Parola de Unică Folosinţă. 

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea. 

 

5 Beneficiari 

 

5.1 Crearea unui Beneficiar Ordinar 

Acest serviciu permite utilizatorului să creeze un nou beneficiar ordinar.  

 

 Faceţi clic pe link-ul Beneficiari din meniu.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Definire Beneficiari Ordinari”.  

Se va afişa următorul ecran:  
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 Specificaţi detaliile Beneficiarului: 

i. Introduceţi „Numele”. 

ii. Selectaţi statutul beneficiarului ca rezident sau nerezident. 

iii. Introduceţi „Codul fiscal”. 

iv. Introduceţi „Numărul contului”. 

v. Introduceţi „Codul Băncii”. Specificaţi câteva caractere şi tastaţi butonul 

„Caută” pentru a obţine o listă. Selectaţi o bancă din listă şi codul şi 

denumirea băncii vor fi completate. 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a crea un beneficiar ordinar. Va fi afişat 

următorul ecran:  

 

 

 
 

5.2 Modificare Beneficiari Ordinari 

Aceasta permite utilizatorului să menţină beneficiarul ordinar.   

 

 Faceţi clic pe link-ul Beneficiari din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Definire Beneficiari Ordinari”.  

 Se va afişa următorul ecran:  

  

 
i. Pentru a căuta beneficiarul după Numele Beneficiarului:  

o Specificaţi numele Beneficiarului (poate fi specificat numele parţial) 

pentru a efectua căutarea.  

ii. Pentru căutarea Beneficiarului după Numărul Contului: 

o Introduceţi Numărul Contului (poate fi specificat numărul parţial) pentru 

a efectua căutarea. 

 

iii. Pot fi specificate ambele. Dacă nu este introdus nici un criteriu, vor fi afişaţi toţi 

beneficiarii.  

iv. Tastaţi butonul „Caută”. 
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 Selectaţi un Beneficiar din listă şi tastaţi butonul „Vizualizare” pentru a vizualiza 

detaliile beneficiarului selectat. 

 Selectaţi un beneficiar şi tastaţi butonul „Editare” pentru a actualiza detaliile 

beneficiarului selectat.   

 Selectaţi un Beneficiar din listă şi tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge 

beneficiarul selectat.  

 Pentru a crea un nou beneficiar ordinar tastaţi butonul „Nou”. Pentru detalii 

urmaţi pasul menţionat la 8.4.  

5.3 Crearea unui Beneficiar Bugetar 

Aceasta permite utilizatorului să creeze un nou beneficiar trezorerial.   

 

 Faceţi clic pe link-ul Beneficiari din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Definire Beneficiari Bugetari”.  

 Se va afişa următorul ecran:  

 
 

 Specificaţi detaliile Beneficiarului: 

vi. Introduceţi Numărul contului. 

i. Introduceţi Numărul Contului Trezorerial. 

ii. Introduceţi Codul Băncii. 

 

 Tastaţi butonul „Validare Trezorerie” pentru a valida beneficiarul trezorerial. 

Următoarele valori vor fi completate. 

 Denumirea Beneficiarului 

 Denumirea Contului Beneficiarului 
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 Codul fiscal 

 Descrierea 

 Denumirea băncii 

 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a crea Beneficiarul Bugetar. Se va afişa 

următorul ecran:   

 

 
 

5.4 Modificare Beneficiar Bugetar 

Aceasta permite utilizatorului să menţină disponibil beneficiarul trezorerial. 

 

 Faceţi clic pe link-ul „Beneficiari” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Modificare Beneficiari Bugetari”  

 Se va afişa următorul ecran:  

 
v. Pentru a căuta beneficiarul după Numele Beneficiarului:  

o Specificaţi numele Beneficiarului (poate fi specificat numele parţial) 

pentru a efectua căutarea.  

vi. Pentru căutarea Beneficiarului după Numărul Contului: 

o Introduceţi Numărul Contului (poate fi specificat numărul parţial) pentru 

a efectua căutarea. 

vii. Pot fi specificate ambele. Dacă nu este introdus nici un criteriu, vor fi afişaţi toţi 

beneficiarii.  

o Tastaţi butonul „Caută”.  
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 Selectaţi un Beneficiar din listă şi tastaţi butonul „Vizualizare” pentru a vizualiza 

detaliile beneficiarului selectat. 

 Selectaţi un Beneficiar din listă şi tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge 

beneficiarul selectat.  

 Pentru a crea un nou beneficiar ordinar tastaţi butonul „Nou”. Pentru detalii 

urmaţi pasul menţionat la 8.6.  

 Selectaţi un beneficiar şi tastaţi butonul „Editare” pentru a actualiza detaliile 

beneficiarului selectat. Se va afişa următorul ecran: 

 

 

 
 

 Modificaţi detaliile necesare şi tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişat următorul 

ecran: 
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5.5 Crearea unui Beneficiar Extern 

Acest serviciu permite utilizatorului să creeze un nou beneficiar extern. 

 

 Faceţi clic pe sub-punctul „Definire Beneficiari Externi” din meniul „Beneficiari”. 

Se va afişa următorul ecran:  

 

 
 Specificaţi detaliile Beneficiarului: 

o Introduceţi Numele beneficiarului. 

o Introduceţi Numărul Contului. 

o Specificaţi indicatorul rezidentului corespunzător.  

o Introduceţi Codul ţării. Facilitatea de căutare poate fi utilizată prin 

tastarea butonului „^”. Căutarea va derula doar dacă se specifică cel 
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puţin 1 caracter din codul ţării. Selectaţi o ţară din lista oferită şi codul 

ţării şi denumirea ţării sunt completate în rândul selectat.  

o Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge codul ţării şi denumirea ţării în 

cazul unei greşeli.   

o Introduceţi  Oraşul/Localitatea. 

o Introduceţi Adresa. 

 Specificaţi detaliile bancare ale Beneficiarului: 

o Specificaţi dacă facilitatea de căutare poate fi utilizată pentru a oferi 

detalii bancare sau dacă detaliile trebuie să fie introduse manual. 

Selectaţi butonul „Căutare” sau butonul radio „Manual”, după caz.  

o Pentru opţiunea „Căutare” introduceţi primele 6 litere din SWIFT BIC şi 

tastaţi butonul „^”. Selectaţi o bancă din lista oferită şi câmpurile 

precum: Denumirea Băncii, Codul ţării, Oraşul/localitatea şi Adresa se 

vor completa în mod automat în baza băncii selectate din listă.  

o Tastaţi butonul „Şterge” pentru a reseta detaliile în cazul unei greşeli. 

Pentru opţiunea manuală introduceţi detaliile: 

 Introduceţi Denumirea băncii. 

 Introduceţi Codul ţării. Facilitatea de căutare poate fi utilizată prin 

tastarea butonului „^”. Totuşi, căutarea va derula doar dacă 

minimum 1 caracter din codul ţării este specificat. Selectaţi o ţară 

din lista oferită şi codul ţării şi denumirea ţării vor fi completate 

din rândul selectat.  

 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge codul ţării şi denumirea 

ţării în cazul efectuării unei greşeli.   

 Introduceţi Oraşul/Localitatea. 

 Introduceţi Adresa. 

o Modificaţi opţiunea între „Căutare” şi „Manual” dacă detaliile trebuie să 

fie introduse în mod diferit.  

o Introduceţi Contul corespondent. 

 Specificaţi Detaliile Băncii Intermediare:  

o Specificaţi dacă facilitatea de căutare poate fi utilizată pentru a oferi 

detaliile băncii sau dacă detaliile urmează a fi introduse manual. 

Selectaţi butonul radio „Caută” sau „Introduce Manual”, după caz.  

o Pentru opţiunea de „Căutare” introduceţi primele şase litere din codul 

SWIFT şi tastaţi butonul „^”. Selectaţi o bancă din lista oferită şi 

denumirea băncii va fi completată automat în baza băncii selectate din 

listă.   

o Tastaţi butonul „Şterge” pentru a reseta detaliile în cazul efectuării unei 

greşeli. Pentru opţiunea introducerii datelor în mod manual, introduceţi 

Denumirea Băncii manual.  

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a crea un Beneficiar Extern.  

Se va afişa următorul ecran de finalizare: 
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5.6 Modificare Beneficiari Externi 

Aceasta permite utilizatorilor să menţină beneficiarul străin disponibil.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Modificare Beneficiari Externi”.  

 Se va afişa ecranul de mai jos.  

 Specificaţi criteriile de căutare şi tastaţi butonul „Caută”.  

 

 
 

 Vor fi afişaţi toţi beneficiarii străini care corespund criteriilor. 
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 Pentru a crea un nou beneficiar străin tastaţi butonul „Nou”. Detaliile pot fi 

specificate după cum este indicat în secţiunea 8.8. 

 Selectaţi un beneficiar şi tastaţi butonul „Editare”. Detaliile pot fi modificate. 

 Selectaţi un beneficiar şi tastaţi butonul „Vizualizare”. Detaliile pot fi vizualizate. 

 Selectaţi un beneficiar şi tastaţi  butonul „Şterge” pentru a şterge beneficiarul 

selectat. 

 

6 Depozite 

 

6.1 Alimentare depozit 

Acest serviciu vă permite să faceţi transferuri între conturile Dvs. în aceeaşi valută. O 

operaţiune de depunere a contului de depozit poate fi efectuată doar dintr-un cont curent.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Alimentare depozit” din meniul „Depozite”. Va fi 

afişat următorul ecran: 
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 Detaliile operaţiunii de alimentare:  

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.  

 Tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişată următoarea pagină de confirmare:  

 

 
 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina precedentă cu valorile 

selectate.   

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide operaţiunea de alimentare a 

depozitului şi a naviga înapoi spre pagina principală.  

 Tastaţi butonul „Confirmare”. 

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate de bază ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

recepţiona o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat ecranul de mai jos, în care va introduce ulterior Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism 

de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de 

autorizare în cazul acestui tip de securitate. 
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Dacă clientul nu recepţionează detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Lista Transferurilor”. 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a confirma tranzacţia. Se va afişa 

următoarea pagină de finalizare: 

 

 

6.2 Retrageri parțială depozitului 

Acest serviciu vă permite să efectuaţi transferuri între conturile Dvs. în aceeaşi valută. O 

operaţiune de retragere din contul de depozit poate fi efectuată doar într-un cont curent. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Retrageri Parțiale Depozit” din meniul „Depozite”. 

Se va afişa următorul ecran: 
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 Detaliile retragerii:  

o Contul de depozit – selectaţi din listă contul care urmează a fi debitat.  

o Contul curent – selectaţi din listă contul care urmează a fi creditat. 

o Suma – introduceţi suma care urmează a fi transferată.  

o Detaliile plăţii.  

 

 Tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişată pagina de confirmare de mai jos:  

 

 
 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina precedentă cu valorile 

selectate.   

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a Retrage Depozitul şi a naviga înapoi spre 

Pagina Principală.  

 Tastaţi butonul „Confirmare”. 

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

recepţiona o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat ecranul de mai jos, în care va introduce ulterior Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ca mecanism 

de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a vedea paşii de 

autorizare în cazul acestui tip de securitate. 
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Dacă clientul nu primeşte detaliile Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Lista Transferurilor”. 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a confirma tranzacţia. Va fi afişată 

următoarea pagină de finalizare:  

 

6.3 Tranzacţii Depozite 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să vizualizeze/şteargă 

Alimentarea/Retragerea Depozitului creată din diferite canale. 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 „Tranzacții Depozite”. 

 Se va afişa următorul ecran:  
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 Selectaţi statutul „În aşteptare” pentru a vizualiza transferurile care sunt în 

aşteptare de autorizare, utilizând Parola de Unică Folosinţă, şi tastaţi butonul 

„Vizualizare/Şterge” pentru a vizualiza şi şterge transferurile.  

 

 
 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge transferul de depozit selectat. 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina precedentă.  

 Selectaţi Transferul de depozit din listă. 

 Tastaţi butonul „Parolă de Unică Folosinţă” pentru a specifica detaliile Parolei de 

Unică Folosinţă dacă transferul de depozit selectat are statutul „În aşteptarea” 

Parolei de Unică Folosinţă. Se va deschide un panou pentru a specifica detaliile 

Parolei de Unică Folosinţă primite de către client prin e-mail sau SMS.  

 Tastaţi butonul „Închide” de pe pagina „Tranzacții Depozite” pentru a naviga 

înapoi spre pagina principală.  
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 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a transmite Parola de Unică Folosinţă. 

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea. 

 

7 Configurare Preferinţe 

 

7.1 Setare Conturi Preferate 

Clienţii serviciilor de 24 banking ar putea dori să-şi vadă cele mai utilizate conturi pe 

pagina principală. Acestea vor fi numite „Conturi Preferate”. Acest serviciu permite 

utilizatorilor de servicii de 24 banking să specifice care sunt conturile lor preferate.   

Acest serviciu poate fi utilizat pentru a configura orice număr de conturi în profilul de 

24 Banking al utilizatorului. Pentru a menţine conturile preferate urmaţi paşii descrişi 

mai jos: 

 

 Faceţi clic pe link-ul „Configurare Preferinţe” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Setare Conturi Preferate” care direcţionează 

utilizatorul la pagina unde sunt afişate toate conturile din profilul de 24 Banking 

al utilizatorului şi pot fi configurate ca fiind conturi preferate (adică pentru a fi 

afişate pe pagina principală). 
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 Bifaţi căsuţele de selectare pentru „Conturi Preferate” şi tastaţi butonul 

„Transmite”. Preferinţele utilizatorului sunt salvate şi se închide pagina dată 

pentru a afişa pagina principală.   

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea „Setare Conturi Preferate” 

şi a naviga înapoi spre pagina principală. 

7.2 Atribuirea Alias-ului unui cont 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să atribuie alias-uri numai 

conturilor operaţionale ale acestora. Alias-ul ajută clienţii să-şi identifice conturile cu 

uşurinţă. Alias-ul este unic pentru fiecare cont, adică două conturi ale unui client nu pot 

avea acelaşi alias-uri. 

 

Pentru a atribui alias-uri tuturor conturilor utilizatorului din profilul de 24 Banking, 

faceţi clic pe sub-opţiunea „Atribuie Alias Cont” din meniul „Configurare Preferinţe”. Se 

va afişa următorul ecran: 

 

 
 

 Lista Alias-urilor atribuite pentru diferite conturi ale utilizatorului va fi afişată cu 

o casetă de selectare în dreptul fiecărui cont.   

 Bifaţi caseta de selectare pentru contul al cărui Alias trebuie să fie schimbat.  
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 Schimbaţi textul din câmpul Alias-ul contului şi salvaţi pagina. Tastaţi butonul 

„Transmite” pentru a atribui Alias-ul. Pagina de finalizare va fi afişată după cum 

este arătat mai jos. 

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea de „Atribuire Alias Cont” şi 

a naviga înapoi spre pagina principală. 

 

 

 
 

 

7.3 Setare Vizibilitate Conturi 

Clienţii serviciilor de 24 banking ar putea să nu dorească să-şi vadă vizualizate toate 

conturile acestora pe profilul de 24 Banking. Aceştia pot face acest lucru specificând 

conturile din profilul acestora de 24 Banking. Doar acele conturi menţionate în profilul 

de 24 Banking vor fi disponibile pentru diferite servicii de 24 banking. Acest serviciu 

permite clienţilor să-şi menţină profilul de 24 Banking prin atribuirea sau anularea 
conturilor din profilul lor.   

Pentru a menţine profilul de 24 Banking pentru toate conturile, urmaţi paşii descrişi 

mai jos: 

 

 Faceţi clic pe meniul „Configurare Preferinţe”. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Setare Vizibilitate Conturi”. 

 Aplicaţia va vizualiza toate conturile active ale utilizatorului care sunt disponibile 

pentru servicii de 24 banking. Puteţi anula selecţia conturilor astfel încât acestea 

să devină non-disponibile pentru alte servicii de 24 banking.   

 

 

 



 
24 Banking Persoane fizice 

© 2013 Eon Technologies 
 

      

USER GUIDE 

63 

 

 Tastaţi butonul „Selectează toate” pentru a selecta toate casetele vizibile. 

 Tastaţi butonul „Deselectează toate” pentru a elibera toate casetele vizibile. 

 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va deschide următorul ecran care arată toate 

conturile vizibile:  

 

 
 

 Tastaţi butonul „Confirmare” pentru a aplica modificările. 

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea „Setare Vizibilitate Conturi” 

şi pentru a naviga înapoi spre pagina principală. 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a vă întoarce la pagina cu valorile selectate.  
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7.4 Setare Limite pe Tip Tranzacţii 

Clienţii serviciilor 24 Banking pot stabili limite pentru fiecare serviciu legat de 

tranzacţii. Menţinerea Limitelor Serviciilor permite clienţilor să stabilească limite pentru 

diferite servicii. Pentru a „Seta Limite pe Tip Tranzacţie” urmaţi paşii menţionaţi mai 

jos:   

 

 Faceţi clic pe link-ul „Configurare Preferinţe” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-meniul „Setare limite pe Tip Tranzacţii”. 

 Se va afişa următorul ecran cu următoarele limite ale serviciilor:  

 

 
 

 Schimbaţi limita curentă din caseta de text „Limita curentă”; aceasta nu poate fi 

mai mare decât limita maximă a Băncii.  

 Faceţi clic pe butonul „Transmite”. Se va deschide pagina de confirmare 

„Menţinere Limite Servicii.  

 

 
 Tastaţi butonul „Confirmare” pentru a schimba limita stabilită a serviciului.  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea „Menţinere Limite Servicii” 

şi a naviga înapoi spre pagina principală. 
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Notă: Dacă utilizatorul reduce limita curentă, atunci aplicaţia nu solicită autentificarea, 

dar dacă limita curentă este mărită, atunci sistemul solicită autentificarea detaliilor şi 

va solicita Parola de Unică Folosinţă (specificaţi Parola de Unică Folosinţă primită fie 

prin e-mail, fie prin SMS) în dependenţă de metoda de autentificare selectată de către 

client. Pentru alte metode de autentificare vedeţi Anexa A.  

7.5 Setare Limite pe Conturi 

Clienţii serviciilor de 24 banking pot stabili limitele resurselor. Limitarea resurselor le 

permite să stabilească limitele resurselor pentru diferite conturi. Pentru a Seta Limite 

pe Conturi urmaţi paşii menţionaţi mai jos:   

 

 Faceţi clic pe link-ul „Configurare Preferinţe” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-meniul „Setare Limite pe Conturi”. 

 Se va afişa următorul ecran cu următoarele limite ale resurselor:  

 

 

 
 

 Schimbaţi limita curentă din caseta de text „Limita Curentă”; aceasta nu poate 

fi mai mare decât limita maximă a Băncii. 

 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va deschide pagina de confirmare „Menţinere 

Limite Resurse.  

 

 
 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a stabili limita modificată a resurselor.   

 Tastaţi butonul „Anulare” pentru a anula operaţiunea „Menţinere Limite 

Resurse” şi a naviga înapoi spre pagina principală. 
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Notă: Dacă utilizatorul reduce limita curentă, atunci aplicaţia nu solicită autentificarea, dar 

dacă limita curentă este mărită, atunci sistemul solicită autentificarea detaliilor şi va solicita 

Parola de Unică Folosinţă (specificaţi Parola de Unică Folosinţă primită fie prin e-mail, fie prin 

SMS) în dependenţă de metoda de autentificare selectată de către client. Pentru alte metode 

de autentificare vedeţi Anexa A. 

7.6 Setare Preferinţe Profil 

Acest serviciu permite clientului să recepţioneze sau să nu recepţioneze alerte de la IB prin 

e-mail şi/sau SMS, în dependenţă de înregistrarea clientului în baza cererii de conectare la 

sistem depuse la bancă. Acesta permite clientului să suspende temporar primirea alertelor 

fără solicitarea modificării înregistrării. Pentru a stabili Preferinţele Utilizatorilor îndepliniţi 

paşii următori:  

 

 Faceţi clic pe link-ul „Configurare Preferințe” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-meniu „Setare Preferinţe Utilizator”. 

 Se va afişa următorul ecran: 

 

 

 
 

 Bifaţi caseta de selectare aleasă, actualizaţi lista preferată dacă este necesar şi 

tastaţi butonul „Transmite”. 

 

 
 



 
24 Banking Persoane fizice 

© 2013 Eon Technologies 
 

      

USER GUIDE 

67 

7.7 Solicitări către bancă 

Acest serviciu permite clienţilor să vizualizeze detaliile solicitărilor depuse de către aceştia. 

Pentru a vedea detaliile solicitării depuse, urmaţi paşii descrişi mai jos:  

 Faceţi clic pe link-ul „Configurare preferințe” din meniu.   

 Faceţi clic pe sub-meniul „Solicitări către bancă”. 

 Se va afişa următorul ecran: 

 
 Vor fi afişate următoarele detalii: 

o Data solicitării 

o Statutul 

 Selectaţi o resursă şi tastaţi butonul „Vizualizare”. Vor fi prezentate detaliile 

solicitărilor.  

 

 
 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea „Solicitări către bancă” şi a 

naviga înapoi către pagina principală. 

 

8 Plata utilităţilor 

 

8.1 Plata serviciilor 

Cu ajutorul acestui serviciu, utilizatorii de 24 Banking au posibilitatea să achite facturi 

către diferiţi furnizori de servicii, care au încheiat un contract cu BCRC. Clienţii pot 

specifica contul-sursă din profilul lor de 24 Banking. Achitarea facturilor se va efectua 

numai în valută naţională. Se presupune că contul furnizorului este un cont în valută 

naţională. Dacă se efectuează o plată către un furnizor de servicii care nu are nici un 

contract semnat cu BCRC, atunci plata poate fi efectuată prin opţiunea “Plăţi 

momentane a facturilor”. Clientul poate efectua plata în limita disponibila acestui 
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serviciu. Aveţi posibilitatea sa 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 „Plata facturilor”.  

 Se afişează o listă a furnizorilor de servicii, cu detaliile aferente acestora:  

o Organizaţia - numele organizaţiei beneficiare 

o Numărul Contractului - numărul Dvs. de referinţă în organizaţia furnizorului de 
servicii 

Număr Cont - contul Dvs. bancar de pe care se va efectua achitarea plăţii (la 

necesitate aveţi posibilitatea sa selectaţi si un alt cont pentru efectuarea plăţii) 

 
 

 Utilizatorul poate efectua o plată, specificând următoarele detalii: 

 

i. Selectaţi furnizorii de servicii pentru care intenţionaţi sa achitaţi facturile. 

ii. Tastaţi butonul „Solicitare Factură”. 

Sistemul va afişa lista de facturi disponibile pentru furnizorii selectaţi . 
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 Selectaţi factura necesară şi tastaţi butonul „Mai departe”. Se afişează spre 

vizualizare ecranul cu detaliile privind factura înaintată spre plată: 

 

 
 Se va deschide pagina care conţine Detaliile referitoare la plată şi la limita 

acesteia, permiţând specificarea detaliilor după cum este necesar.  

 Specificaţi următoarele: 

o Suma plăţii (doar dacă contul de plată permite plata parţială)  

o Selectaţi Numărul Contului din care se va efectua plata. 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a continua. Se afişează spre vizualizare 

pagina de confirmare: 
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 Tastaţi butonul „Înapoi” de pe Pagina de Confirmare pentru a reveni pe pagina 

precedentă cu valorile selectate. 

 Tastaţi butonul „Închide” de pe pagina de Confirmare a Plăţii pentru a anula 

operaţiunea de Plată şi a naviga înapoi către pagina principală.  

 Tastaţi butonul „Confirmare” de pe pagina de confirmare.  

 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate de bază ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare”, clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat ecranul de mai jos, în care va introduce ulterior Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală sau Smart 

Card ca mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi Anexa A pentru a 

vedea paşii de autorizare în cazul acestor tipuri de securitate.  

 
Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile aferente Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate 

tasta butonul „Anulare” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă mai târziu pentru 

această tranzacţie, utilizând ecranul „Menţinere Plăţi. 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a confirma plăţile. Pagina de finalizare se 

deschide indicând ID-ul de referinţă şi statutul.   
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8.2 Alte plăți 

 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să efectueze Alte Plăți ale Facturilor 

prin efectuarea următorilor paşi:  

 

 Faceţi clic pe link-ul „Plata serviciilor” din meniu. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Alte plăți”. 

 

 

 
 

 Specificaţi următoarele detalii pentru Plăţile momentane ale facturilor:  

i. Selectaţi o organizaţie. 

ii. Va fi afişat următorul ecran: 
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i. Specificaţi contul din care doriţi că efectuaţi plata.  

ii. Specificaţi suma spre plată.  

Specificaţi câmpurile Plăţii specifice organizaţiei selectate, dacă acestea există.   

iii. Selectaţi Tipul Plăţii ca fiind imediat (suma va fi debitată imediat din contul 

utilizatorului ) 

sau 

iv. Selectaţi Tipul Plăţii ca fiind programat pentru o dată viitoare şi specificaţi 

data viitoare (suma va fi debitată din contul utilizatorului la data 

specificată). 

 

 Tastaţi butonul „Transmite”. Se va afişa următoarea pagină de confirmare: 

 

 

 
 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina precedentă cu valorile 

selectate  

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea “Alte plăți” şi a naviga 

înapoi spre pagina principală. 

 Tastaţi butonul „Confirmare”.  
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 În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă  pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientul va 

vedea afişat ecranul de mai jos, în care va introduce ulterior Parola de Unică 

Folosinţă.   

o În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală sau Smart 

Card ca mecanism de autentificare în profilul său, vedeţi „Anexa A” pentru a 

vedea paşii de autorizare în cazul acestor tipuri de securitate.   

  

 
Dacă utilizatorul nu primeşte detaliile aferente Parolei de Unică Folosinţă, acesta poate tasta 

butonul „Închide” şi poate introduce Parola de Unică Folosinţă  mai târziu pentru această 

tranzacţie, utilizând ecranul:  

 

 

 

8.3 Lista plăților 

Acest serviciu permite clienţilor să editeze plăţile. Plata conţine detaliile plăţii, cum ar fi 

ID-ul tranzacţiei, Contul, Tipul Tranzacţiei, Data Plăţii, Suma, Statutul tranzacţiei şi 

canalul. Pentru a menţine plăţile urmaţi paşii descrişi mai jos: 

 Faceţi clic pe link-ul „Plata serviciilor” din meniu.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Lista plăților”. 

 Spre vizualizare se va afişa următorul ecran: 
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 Selectaţi statutul „În aşteptare” pentru a vizualiza plăţile ad-hoc care sunt 

programate pentru o dată viitoare sau plăţile care au statut „În aşteptare” unei 

parole de unică folosinţă (selectaţi statutul „Istorice” pentru a vizualiza/şterge 

plăţile respinse de către Bancă sau selectaţi statutul „Expirat” pentru a 

vizualiza/şterge plăţile care sunt fie expirate, fie şterse.). 

 Selectaţi o Plată din listă. 

 Tastaţi butonul „Vizualizare/Şterge”. Se va afişa următorul ecran. Ecranul va fi 

diferit în dependenţă de tipul de plată selectat.  

 
 Tastaţi butonul „Şterge”. Va apărea următoarea casetă de confirmare. 
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 Tastaţi „No” pentru a anula ştergerea sau tastaţi „Yes” pentru a confirma 

ştergerea. În caz de confirmare va apărea următorul mesaj, care vă va informa 

cu privire la reuşita operaţiunii.  

 

 
 

 Tastaţi butonul „Parolă de Unică Folosinţă” pe ecranul „Lista Plăților” pentru a 

specifica detaliile Parolei de Unică Folosinţă dacă plata selectată este cu statut 

„În aşteptare” Parolei de Unică Folosinţă. Se va deschide panoul pentru a 

specifica detaliile Parolei de Unică Folosinţă aşa cum au fost primite de către 

client prin e-mail şi/sau SMS.   

 

 
 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a introduce Parola de Unică Folosinţă. 

 Tastaţi butonul „Închide” de pe pagina „Lista Plăților” pentru a naviga înapoi 

spre pagina principală. 
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 Tastaţi butonul „Editare” de pe ecranul „Lista Plăților” pentru a modifica Plata 

facturii (plăţile autorizate de către client). Spre vizualizare va fi afişat următorul 

ecran:   

 

 
 

i. Modificaţi câmpul care indică suma (dacă este necesar). 

ii. Modificaţi câmpul care indică Data Plăţii (dacă este necesar). 

iii. Tastaţi butonul „Transmite”. Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran:   

 

 

 
 

iv. Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide pagina şi a naviga înapoi spre pagina 

principală.  

v. Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni pe pagina precedentă fără a efectua 

modificări.  
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vi. Tastaţi butonul „Confirmare”. 

vii. În cazul în care un client s-a înregistrat cu nivelul de securitate standard ca 

mecanism de autentificare, atunci la tastarea butonului „Confirmare” clientul va 

primi o Parolă de Unică Folosinţă pe telefonul mobil sau e-mail.  Clientului va vedea 

afişat următorul ecran pentru a introduce Parola de Unică Folosinţă.   

a. În cazul în care clientul s-a înregistrat pentru Semnătură Digitală ,vedeţi 

Anexa A pentru a vedea paşii de autorizare în cazul acestui tip de 

securitate. 

 
viii. Tastaţi butonul „Închide” pentru a închide pagina şi a naviga înapoi către pagina 

principală.   

ix. Tastaţi butonul „Transmite”. Va fi afişat următorul ecran: 
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8.4 Definire Furnizori de Servicii 

În unele cazuri clienţii ai 24 banking pot efectua plăţi destul de des în favoarea unui şi 

aceluiaşi furnizor de servicii, de pe un cont operaţional specific sau un cont de card 

credit. În astfel de cazuri, clientul poate 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 defini 

furnizori de servicii, urmaţi paşii de mai jos: 

 

 Faceţi clic pe link-ul „Plata serviciilor” din meniu.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Definire Furnizor de Servicii”. 

 Va fi afişat următorul ecran: 

 

 
 

 Introduceţi 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). 

 Tastaţi butonul „Transmite”. 

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a părăsi ecranul curent. Sunteţi direcţionaţi 

către pagina ”Acasă”. 

8.5 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 vizualiza /modifica /şterge furnizorii de servicii 

existenţi. Pentru a menţine furnizorii de servicii definiţi, urmaţi paşii de mai jos: 
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 Faceţi clic pe link-ul „Plata serviciilor” din meniu.  

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Modificare furnizori de servicii”. 

 Se va afişa următorul ecran: 

 

 
 

 Selectaţi furnizorul de servicii necesar şi tastaţi butonul „Şterge”. 

 În fereastra de dialog care apare, tastaţi butonul „Da”,pentru confirmarea 

acţiunii. Tastaţi butonul „Nu” dacă doriţi să renunţaţi la acţiunea de ştergere. 

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a părăsi ecranul curent. Sunteţi direcţionaţi 

către pagina ”Acasă”. 

 Selectaţi furnizorul de servicii din lista afişată şi faceţi clic pe „Editare” pentru a 

modifica furnizorul de servicii selectat. Se va afişa următorul ecran.  

 
 Modificaţi detaliile necesare şi faceţi clic pe butonul „Transmite”.   

9 Securitate 

 

9.1 Gestionare Securitate 

Acest serviciu permite clienţilor serviciilor de 24 banking să gestioneze informaţia lor 

de securitate, de exemplu, să-şi schimbe Parola de Logare.  

 

 
 



 
24 Banking Persoane fizice 

© 2013 Eon Technologies 
 

      

USER GUIDE 

80 

Utilizatorul va trebui să selecteze un buton radio şi să tasteze butonul „Transmite” 

pentru a îndeplini funcţia dorită.  

 

 
Pentru a accesa şi utiliza aceste servicii urmaţi paşii de mai jos:    

 

9.1.1 Modificarea Parolei de Logare 

 Introduceţi vechea parolă. 

 Introduceţi noua parolă. 

 Confirmaţi noua parolă. 

 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge informaţia din câmp.   

 Tastaţi butonul „Închide” pentru a anula operaţiunea de modificare a parolei şi 

pentru a naviga înapoi spre pagina principală. 

 Tastaţi butonul „Înapoi” pentru a reveni la pagina precedentă fără a efectua 

modificări. 

 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a procesa solicitarea de modificare a parolei 

de logare.  

 

 

9.1.2  Solicitarea schimbării autentificării prin login. 

 Utilizatorul este în măsură să selecteze opţiunile de securitate 

Autentificare/Autorizare fie prin Parola de Unică Folosinţă, fie prin semnătură 

digitală. Parola de Unică Folosinţă înseamnă că utilizatorului i se cere să se 

conecteze utilizând nivelul de securitate de bază şi autorizarea tranzacţiilor ar 

necesita Parolă de Unică Folosinţă. Însă pentru semnătura digitală utilizatorul 

trebuie să se conecteze utilizând semnătura lui digitală pentru a autoriza 

tranzacţiile. Schimbarea securităţii va avea loc atunci când solicitarea este 

acceptată şi procesată de către Bancă şi este încărcat profilul clientului. 

Solicitarea autorizării/autentificării va fi vizibilă în sub-meniul „Menţinere 

Solicitări”.  
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 Tastaţi butonul „Transmite” pentru a procesa solicitarea de 

autorizare/autentificare.   

 Tastaţi butonul „Şterge” pentru a şterge informaţia din câmp.   

 

 

9.2 Solicitarea Certificatelor 

Semnătura digitală reprezintă o modalitate de  asigurare a originalităţii documentului 

electronic (e-mail, foaie de calcul, text etc.). 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.  

 

Clientul 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 calculator.  

 

Din meniu: 

 Faceţi clic pe meniul „Securitate”. 

 Faceţi clic pe sub-opţiunea „Solicitare Certificat”. 

Trebuie să fie afişat următorul ecran, care va enumera solicitările de certificate 

împreună cu solicitările depuse de către client în 

trecut.

 
 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 către client de pe server.   

 Revocat – Certificatul a fost revocat de către bancă. 

 

 Clientul poate solicita un nou certificat doar dacă nu există o solicitare cu 

statutul „În aşteptare” sau „Acceptată”.  
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 Tastaţi opţiunea „Solicită Certificat” pentru a solicita un nou certificat. Poate 

apărea fereastra de mai jos, iar clientul trebuie să tasteze „Da”.  

 
 

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. 

 

 
 

În cazul browser-ului Opera, procedura de solicitare a certificatului constă, de 

asemenea, din 2 etape. Utilizatorul urmează să facă clic pe „Pas 1 – Cerere Certificat”.  

 

 
 

Utilizatorului va vedea afişată fereastra de dialog reprezentată mai jos pentru a selecta 

lungimea cheii. După selecţie urmează să facă clic pe „Pas 2 – Cerere Certificat” pentru 

a finaliza procedura de solicitare. 
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 Solicitarea creată va fi afişată în partea de sus a tabelului.   

 

 
 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 putem vedea în ecranul de mai 

jos. 

 

 
 Clientul poate descărca certificatul în browser-ul lui prin tastarea butonului 

„Descărcare Certificat”. Clientului va 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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9.3 Încărcarea Certificatului 

Semnătura digitală reprezintă o modalitate de asigurare a originalităţii documentului 

electronic (e-mail, foaie de calcul, text etc.). 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.  

 

Din Meniu: 

 Faceţi clic pe meniul „Securitate”. 

 Faceţi clic pe sub-meniul „Încărcarea Certificat”. 

 Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran: 

 

 
 

 

 Specificaţi detaliile: 

o Căutaţi certificatul pentru Descărcare. 

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 aprobarea Băncii. Clientul va primi o notificare la 

momentul în care certificatul este aprobat sau respins. Odată aprobat, clientul 

va putea utiliza certificatul în scopuri de logare sau autorizare. 

10 Ratele de schimb 

 

10.1 Ratele de schimb ale BNM 

Acest serviciu permite clienţilor să vizualizeze ratele de schimb ale BNM.  

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”. 
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10.2 Ratele comerciale ale BCRC  

 

Acest serviciu permite clienţilor să vizualizeze ultimele rate de schimb care urmează a fi 

aplicate pentru tranzacţii financiare. Pentru a vizualiza ratele de schimb, urmaţi paşii 

menţionaţi mai jos:  

 

 Faceţi clic pe link-ul „Rate de schimb ” din meniu.  

 Faceţi clic pe meniul „Rate comerciale ale BCR”. 

 Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran: 

 

 
 

11 Mesaje securizate 

Acest serviciu permite utilizatorilor să vizualizeze mesajele primite în căsuţa poştală. Tastaţi 

link-ul „X (Numărul de mesaje necitite) Mesaje noi” 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.  
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 Pentru a şterge un mesaj: 

o Selectaţi unul sau mai multe mesaje prin bifarea casetelor de selectare. 

Tastaţi butonul „Şterge”.  

o Confirmaţi tastând butonul „Da” sau butonul „Nu”– în caz contrar. 

 

 Tastaţi butonul „Mesaje şterse” pentru a vizualiza toate mesajele şterse.  

 

 
 Pentru a şterge mesajul permanent: 

o Selectaţi din Coş unul sau mai multe mesaje. 

o Tastaţi butonul „Şterge”. 

o Tastaţi „Da” pentru a confirma ştergerea şi „Nu”– în cazul în care doriţi 

să anulaţi ştergerea.   

o Mesajele vor fi şterse şi nu vor fi vizibile.  

 Tastaţi butonul „Mesaj Nou” pentru a crea şi a expedia un mesaj nou. 

 Spre vizualizare va fi afişat următorul ecran:  

 

 
 

 Specificaţi următoarele detalii:  

 

o Selectaţi Numărul Contului cu care doriţi să fie asociat mesajul.  

o Selectaţi Subiectul pentru mail.  

o Introduceţi mesajul. 

o Tastaţi butonul „Transmite” pentru a trimite mail-ul către numărul 

specificat. Tastaţi opţiunea „Primite” pentru a reveni la Inbox-ul Dvs. 

fără a expedia mesajul creat.  

 

 Tastaţi butonul „Mesaje Expediate” pentru a vizualiza toate mesajele expediate.   
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Anexă 

A. Autorizarea tranzacţiei 

A.1. Utilizarea semnăturii digitale 

În cazul în care un client a optat pentru mecanismul de autentificare prin semnătură digitală 

în profilul său, clientul va vedea afişat următorul ecran pentru selectarea certificatului digital 

şi pentru specificarea parolei certificatului.  

 

După specificarea detaliilor certificatului, clientul trebuie să tasteze butonul „Transmite” 

pentru a trimite transferul/plata spre procesare.   

Dacă clientul tastează butonul „Anulare”, acesta va întrerupe operaţiunea de transfer/plată.  

 

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:   

- Utilizatorul tastează butonul „înapoi/înainte” sau butonul „reîncarcă” al browser-ului. 

- Utilizatorul încearcă să se relogheze din altă sesiune de browser.  

- Nu există nici o activitate pentru perioada configurată (la moment 5 de minute). 

- Utilizatorul încearcă să selecteze 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.  
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Vă rugăm să consultaţi secţiunea 2.4 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. 0-22-852040 sau 0-

22-265040, pentru a vă reseta parola. 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 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” 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 „9.2 Cereri Certificate” şi secţiunea „9.3 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 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 C.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” 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 „9.2 Cereri Certificate” şi secţiunea „9.3 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.  
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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.  
 

 

 
 

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. 0-22-852040 sau 0-22-265040. 
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