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Aprobate la ședința Comitetului Executiv 
PV nr.33 din 13.05.2016 în vigoare din 13.05.2016 
PV nr.19 din 22.05.2017 în vigoare din 23.05.2017 
PV nr.17 din 26.03.2018 în vigoare din 26.05.2018 
PV nr.83 din 28.12.2018 în vigoare din 01.01.2019 
PV nr.22 din 24.04.2019 în vigoare din 24.05.2019 
PV nr.36 din 28.06.2019 în vigoare din 28.08.2019 
PV nr.52 din 12.09.2019 în vigoare din 18.11.2019 
PV nr. 72 din 19.12.2019 în vigoare din 01.01.2020 
PV nr. 15 din 30.03.2020 în vigoare din 01.06.2020 
PV nr. 47 din 06.08.2021 în vigoare din 11.10.2021 
PV nr. 63 din 27.10.2022 în vigoare din 11.11.2022 
PV nr. 71 din 28.11.2022 în vigoare din 01.12.2022 

 
 DENUMIREA OPERAŢIUNII BANCARE TARIF APLICAT MENŢIUNI 

1. DESCHIDEREA ŞI ADMINISTRAREA CONTURILOR 

1.1. 
Deschidere cont curent persoanelor fizice 
rezidente 

20 MDL 
per cont, conturi curente pot fi 
deschise doar in valutele 
GBP, RON, RUB, CHF 

1.2. 
Deschidere cont curent persoanelor fizice 
nerezidente 

50 MDL 
per cont, conturi curente pot fi 
deschise doar in valutele 
GBP, RON, RUB, CHF 

1.3. Închidere cont curent   

1.3.1. - La cererea Clientului 
soldul din cont, max. 50 
lei sau echivalent per 

cont 
în limita soldului disponibil 

1.3.2. 
- La inițiativa Băncii, ca urmare a lipsei 
operațiunilor în cont  

soldul din cont, max. 300 
lei sau echivalent per 

cont 
în limita soldului disponibil 

1.4. Depunerea numerarului în cont curent   

1.4.1. 

- până la și inclusiv suma de 20’000 MDL /  
1’000 EUR / USD (per tranzacție); 

 

 

1% min. 20 MDL 

max. 100 MDL  

 

pentru operațiunile efectuate 
la ghișeele din cadrul 
Sucursalelor/ Agențiilor din 
Municipiul Chișinău; 

nu se aplică pentru conturile 
în RON/RUB  

gratis 

pentru operațiunile efectuate 
la ghișeele Sucursalelor/ 
Agențiilor din afara 
Municipiului Chișinău 

1.4.2. - mai mult de 20’000 MDL / 1’000 EUR / USD gratis  

1.5. Depunerea numerarului în favoarea persoanei juridice pentru servicii / bunuri 

1.5.1. - În favoarea Ambasadelor și a Consulatelor 
2 EUR (echivalent în 

MDL conform cursului 
BNM) 

valoarea comisionului poate 
să difere în baza contractului 
semnat de către Bancă cu 
persoana juridică 1.5.2. - În favoarea altor persoane juridice 1% min. 50 MDL  

1.6. Ridicarea la ghișeu a numerarului din cont de depozit la vedere fără dobândă, inclusiv cont curent 

1.6.1. 

Numerar provenit din:  

a) conturile de depozit la termen (păstrate min. 1 lună) și dobânda aferentă  

b) credite  

c) investiții în VMS 

d) numerar incasat in scopul conversiei valutare 

1.6.1.1. 
- până la și inclusiv suma de 20’000 MDL /  
1’000 EUR / USD (per tranzacție); 

 

1% min. 20 MDL 

max. 100 MDL  

pentru operațiunile efectuate 
la ghișeele din cadrul 
Sucursalelor/ Agențiilor din 
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 Municipiul Chișinău 

                gratis 

pentru operațiunile efectuate 
la ghișeele Sucursalelor/ 
Agențiilor din afara 
Municipiului Chișinău 

1.6.1.2. - mai mult de 20’000 MDL / 1’000 EUR / USD gratis  

1.6.2. 
Numerar provenit din alte surse decat cele 
enumerate la pct. 1.6.1. 

1%  

1.7. 

Ridicarea neprogramată cu cel puțin 2 zile 
lucrătoare înainte a numerarului din cont 
curent, pentru sume mai mari de 100’000 MDL 
(sau echivalent) 

0.5% 
se aplică suplimentar la 
comisionul din p.1.6. 

1.8. 
Ridicarea numerarului la POS de pe cardurile 
emise de alte bănci 

1.5%  

2. DECONTĂRI ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ 

2.1. Executarea ordinelor de plată   

2.1.1. 
Transfer în interiorul băncii în adresa altui 
client 

 

per ordin de plată 

2.1.1.1. - pe suport hârtie 20 MDL 

2.1.1.2. - prin 24 Banking 2 MDL 

2.1.2 
Transfer în favoarea clienților altor bănci și/sau transfer în conturi proprii 
deschise în alte bănci 

2.1.2.1. - pe suport de hârtie 20 MDL 

2.1.2.2. - prin 24 Banking 3 MDL 

2.1.3. Executarea în regim de urgenta  

2.1.3.1 - pe suport de hârtie 40 MDL 

2.1.3.2. - prin 24 Banking 20 MDL 

2.2. 
Modificarea sau anularea ordinului de plată în 
așteptare către BNM 

40 MDL 

2.3. 
Asistenta în căutarea transferului ce nu a ajuns 
la destinație 

30 MDL per cerere 

2.4. 
Transfer în interiorul băncii între conturile 
proprii ale clientului 

gratis  

3. DECONTĂRI ÎN VALUTĂ* 

3.1. Executarea ordinelor de plată   

3.1.1. Transfer în favoarea clienților altor bănci 

0.25% 

min. 25 USD/EUR max. 
200 USD/EUR 

per operațiune (comision 
calculat în EUR pentru 
celelalte valute); suplimentar 
se percepe comisionul pentru 
transmiterea mesajelor 
SWIFT din p.3.1.5. 

3.1.2. 
Transfer în interiorul băncii în adresa altui 
client 

10 USD/EUR 
per operațiune (comision 
calculat în EUR pentru 
celelalte valute) 

3.1.3. 
Transfer în euro pentru sume până la 10’000 
EUR (FIT Payments 3.0) 

10 EUR 
se aplică doar în cazul plăților 
în cadrul Grupului ERSTE; 
suplimentar se percepe 
comisionul pentru 
transmiterea mesajelor 
SWIFT din p.3.1.5. 

3.1.4. 
Transfer în euro pentru sume mai mari de 
10’000 EUR (FIT Payments 3.0) 

0.1% 

min. 10 EUR 

max. 100 EUR 

3.1.5. Compensarea cheltuielilor SWIFT, fax, telex 10 USD/EUR per mesaj 

3.2. Investigarea, înlocuirea, modificarea sau anularea ordinului de plată  

3.2.1. Ordin de plată în dolari SUA 50 USD  

3.2.2. Ordin de plată în euro şi alte valute 50 EUR  

3.3. 
Încasarea mijloacelor în cazul 

rechizitelor eronate în mesajul de 
5 EUR per ordin de plată 
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încasare SWIFT 

3.4. 
Transfer în interiorul băncii între conturile 
proprii ale clientului 

gratis  

3.5. 
Routing al plăţii remise eronat de banca 
corespondentă 

25 USD/EUR per ordin de plată 

3.6. Returnarea mijloacelor bănești   

3.6.1. în dolari SUA 50 USD 
inclusiv a sumelor cu caracter 
neidentificat.  
pentru sumele mai mici de 
100 USD/EUR comision nu 
se retine. 

per ordin 
3.6.2. în euro şi alte valute 50 EUR 

4. CREDITE 

4.1.  Comision pentru analiza dosarului                                          

4.1.1. 

Credite pentru procurarea locuințelor, a 
terenurilor cu destinație de construcție, 
construcția/reconstrucția/reparația/amenajarea 
bunurilor imobile cu destinație locativă 

0 MDL 
încasat la momentul depunerii 
setului de documente spre 
analiză 4.1.2. Credite pentru necesități de consum  0 MDL 

4.1.3. 
Credit de consum la card BCR și Produsele 
Overdraft 

0 MDL 

4.2. Comision pentru acordare    

4.2.1. 

Credite pentru procurarea locuințelor, a 
terenurilor cu destinație de construcție, 
construcția/reconstrucția/reparația/amenajarea 
bunurilor imobile cu destinație locativă  

0% / 

0% pentru creditele 
refinanțate 

 

 

 

din suma acordată 

 

 

 

4.2.2. Credite pentru necesități de consum 0% 

4.2.3. 
Credit de consum la card BCR si Produsele 
Overdraft 

0% 

4.3. Comision de gestiune    

4.3.1. 

Credite pentru procurarea locuințelor, a 
terenurilor cu destinație de construcție, 
construcția/reconstrucția/reparația/amenajarea 
bunurilor imobile cu destinație locativă 

0% 
se calculează lunar în 
dependență de soldul 
creditului 4.3.2. Credite pentru necesități de consum 

0% 
4.3.3. 

Credit de consum la card BCR si Produsele 
Overdraft 

4.4. 

Comision de rambursare anticipată (dacă 
perioada de timp dintre rambursarea anticipată 
şi rezilierea contractului de credit este mai 
mare de 1 an) 

1.0% 

calculat la suma creditului 
rambursat anticipat Comision de rambursare anticipată (dacă 

perioada de timp dintre rambursarea anticipată 
şi rezilierea contractului de credit nu este mai 
mare de 1 an) 

0.5% 

4.5. 
Comision pentru degrevarea parțială de 
gaj/ipotecă 

500 MDL 
încasat la momentul 
degrevării 

4.6. 

Penalitate pentru neplata în termen a sumelor 
datorate la credit conform graficului 

0.1% 
aplicat la suma restantă 
calculată pentru fiecare zi de 
întârziere 

Penalitate pentru neplata în termen a sumelor 
datorate la dobânda conform graficului (nu se 
aplică pentru produsele de tip Overdraft și 
Credit de consum la card BCR) 

4.7. 
Comision pentru emiterea acordului de 
constituire a gajului/ipotecii ulterioare în 
favoarea altui credit 

1.5%, min.1000 MDL 
calculat din soldul creditului la 
data emiterii permisiunii 
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4.8. Comision de restructurare 1%, min.300 MDL 

calculat din soldul creditului la 
momentul restructurării, nu se 
aplică în cazul modificării 
datei de scadență cu cel mult 
30 zile 

4.9. 
Comision pentru eliberare extras din cont de 
credit/dobândă 

50 MDL 
aplicabil începând cu a doua 
cerere efectuată pe parcursul 
aceluiași an calendaristic 

4.10. 
Comision pentru eliberare certificat aferent 
gestiunii creditului 

150 MDL per certificat 

5. ALTE COMISIOANE LEGATE DE ACTIVITATEA DE CREDITARE 

5.1.  Compensarea cheltuielilor de evaluare a garanțiilor  

5.1.1. Bunuri imobile cu destinație rezidențială 

per raport de evaluare 

5.1.1.1 Apartamente 950 

5.1.1.2 Garaj, loc de parcare 800 

5.1.1.3 Garsoniere 800 

5.1.1.4 Căsuțe de vacanță 1340 

5.1.1.5 Case de locuit individuale 1600 

5.1.2. Bunuri imobile cu destinație comercială1                   **                   ***  

 

până la 100 m.p. 1,500 2,200 

Per raport de evaluare 
**încăperi izolate 

***loturi de teren și 
construcțiile de pe el 

101-200 m.p. 2,000 2,700 

201-400 m.p. 2,700 3,400 

401-600 m.p. 2,900 3,800 

601-800 m.p. 4,000 4,500 

801-1000 m.p. 4,400 5,000 

1001-2000 m.p. 4,900 5,500 

2001-3000 m.p. 5,700 6,500 

3001-4000 m.p. 6,700 7,500 

4001-5000 m.p. 7,400 8,500 

5001-6000 m.p. 8,000 9,500 

6001- 7000 m.p. 8,700 9,500 

7001- 8000 m.p. 9,300 10,000 

8001-9000 m.p. 9,780 11,000 

9001-10000 m.p. 10,000 12,000 

10001 - 11000 m.p. 10,450 12,500 

11001 - 12000 m.p. 11,000 13,000 

12001 - 15000 m.p. 12,000 14,000 

15001- 18000 m.p. 12,800 14,000 

18001- 21000 m.p. 14,000 15,500 

mai mare de 21001 m.p. negociabil 

5.1.2.1 
Stații de alimentare cu Produse Etilate cu Cifra 
Octanică  

 5000-7000  

5.1.2.2 Stații de alimentare cu Gaz 4000-7000  

5.1.3. Loturi de teren  

per raport de evaluare 

5.1.3.1 Destinație rezidențială 950 

5.1.3.2 

Destinație comercială, pînă la 10 ari 1300 

Destinație comercială, mai mari de 10 ari 
1100+100 lei/ar, cel mult 

2700 lei 

5.1.3.3 Agricole, pînă la 1 ha 950 

                                                 
1 Tarifele propuse au fost stabilite pentru bunurile imobile cu destinație comercială. Pentru bunurile care au 

destinația de bază - industrială, de producere, de depozitare se aplică un coeficient de ajustare de 0.95 de la 
tariful de bază 
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Agricole, mai mari de 1 ha 

910+100 lei/ha; sau 100 
lei/ nr. cad (daca un nr. 

cad este m. mic de 1 ha) 

5.1.3.4 

Livezi, 1-2 nr. Cad 2000 

Livezi, 3-6 nr. Cad 3100 

Livezi, 7-10 nr. Cad 4000 

Livezi, 11-15 nr. Cad 5000 

Livezi, 16-20 nr. Cad 6000 

Livezi mai mari de 20 ha 330 lei/ha 

5.1.4. Mașini, echipamente, instalații  

per raport de evaluare 

5.1.4.1 Autoturisme 950 

5.1.4.2 Remorci  670 

5.1.4.3 Camion + remorca 1700 

5.1.4.4 Autobuse, camioane, autotractoare, tractoare 1200 

5.1.4.5 Vehicule speciale (excavatoare, macarale, etc) 1200 

5.1.4.6 Linii de producere, utilaj de la 2680 lei 

5.1.4.7 Echipament, per unitate 220-450 

6. SERVICII PE PIAŢA VALORILOR MOBILIARE DE STAT (VMS) 

6.1. 
Deschiderea contului pentru efectuarea 
operațiunilor cu VMS 

50 MDL  

6.2. Cumpărarea VMS   

6.2.1. Până la 100’000 MDL 0.20%  

6.2.2. De la 100’001 MDL până la 500’000 MDL 0.15%  

6.2.3. Mai mult de 500’000 MDL 0.10%  

7. SERVICIUL ESCROW IMOBILIAR 

7.1. Gestiunea contului Escrow Imobiliar 
0.3% min. 

500 MDL 

se calculează la suma 
contractului și se percepe la 
data semnării contractului 

8. DESERVIREA LA DISTANŢĂ PRIN 24 BANKING 

8.1. Conectarea/reconectarea la sistem Gratis  

8.2. Deservirea lunară Gratis  

8.3. Plata facturilor de utilități prin 24 Banking Gratis  

9. ALTE SERVICII 

9.1. 
Eliberarea certificatului privind existenta 
conturilor și disponibilitățile din conturi 
(curente, depozit, card) si alte certificate 

100 MDL per certificat 

9.2. 
Eliberarea certificatului privind activitatea 
bancară a clientului (scrisoare de bonitate) 

200 MDL per certificat 

9.3. 
Eliberarea certificatului ce tine de lucru cu 
arhiva băncii, cu ridicarea copiei documentului 
din arhivă 

300 MDL per certificat 

9.4. 
Comercializarea monedelor jubiliare și 
comemorative emise de Banca Națională a 
Moldovei 

preț stabilit de BNM + 3% 
prețul BNM din ziua 
tranzacției 

9.5. Verificarea autenticității bancnotelor 1 MDL 
per bancnotă 

 9.6. 
Eliberarea extrasului de cont în format 
electronic prin serviciul InfoCont 

Gratis 

9.7. 
Eliberarea extrasului de cont și a documentelor 
de plată pe suport hârtie, inclusiv a duplicatelor 
sau a copiei documentului SWIFT 

30 MDL per document  

9.8 
Perfectarea și imprimarea ordinelor de plată în 
monedă națională 

100 MDL per ordin 
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9.9 
Perfectarea și imprimarea ordinelor de plată în 
valută străină 

200 MDL 

 
*    Comisioanele percepute de băncile corespondente vor fi recuperate de la ordonator. 
 


