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1. SUMAR APLICAŢIE

1.1 Introducere

BCR Plăţi Simple este o aplicaţie ce oferă posibilitatea de a plăti orice fel de drept bănesc (salarii, pensii, 
alocaţii, burse etc.). Aplicaţia poate fi folosită atât pentru plăţi în lei, cât şi în valută. 

1.2 Tipul de aplicaţie 

BCR Plăţi Simple este o aplicaţie care se instalează pe calculatorul propriu (de la sediul companiei) cu 
sistem de operare Windows (2000, XP, 7, 8). Toate operaţiunile se efectuează fără a avea nevoie de acces 
la internet (fişierul de plăţi este generat pe calculatorul propriu, iar plata se realizează în urma prezentării 
fişierului la bancă). 
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2. SPECIFICAŢII FUNCŢIONALE

2.1 Cerinţe tehnice 

Procesor - Minim: 400 MHz | Recomandat: 800 MHz+  

Memorie (RAM) - Minim: 128 MB | Recomandat: 512 MB 

Spaţiu stocare (HDD)  
o Platformă de 32 bits - Minim: 450 MB | Recomandat: 1512 MB (.NET Framework + Aplicaţie)
o Platformă de 64 bits - Minim: 800 MB | Recomandat: 1512 MB (.NET Framework + Aplicaţie)

Ecran - Minim: 800x600 256 culori | Recomandat: 1024 x 768 (High Colors 16-bit)

2.2 Mod de funcţionare 

Aplicaţia a fost creată pentru generarea fişierelor de plăţi salariale sau a altor tipuri de drepturi băneşti  
procesate pe fluxul “offline” (care presupune generare la sediul clientului, export din aplicaţie şi transport pe 
suport electronic la ghişeul BCR, efectuarea propriu-zisă a plăţii realizându-se la unitatea bancară). 

Aplicaţia este configurată doar în limba română, şi oferă următoarele funcţionalităţi: 

Modul de administrare date plătitor (cu profile multiple) 

Modul de administrare date beneficiari (un beneficiar poate avea mai multe conturi şi poate fi 
asociat la mai multe profile de plătitori) 

Modul de administrare plăţi: 

1. Gestiunea plăţilor curente
2. Generarea fişierelor de plăţi
3. Consultarea arhivei de plăţi generate

Ajutor – manualul de utilizare al aplicaţiei 
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3. UTILIZARE

3.1 BCR Plăţi Simple – start aplicaţie 

Fiecare utilizator al aplicaţiei BCR Plăţi Simple va trebui să-şi instaleze aplicaţia pe calculatorul propriu 
(de la sediul companiei).  
După pornirea aplicaţiei se afişează ecranul principal în care avem disponibile următoarele meniuri: 
„Plătitor-profile”, „Beneficiari”, „Plăţi” şi „Ajutor”. Aplicaţia permite gestionarea mai multor plătitori (mai 
multe profile). Plătitorul (profilul) încărcat la pornirea aplicaţiei este ultimul plătitor selectat înainte de oprirea 
aplicaţiei. În orice moment este activ doar un plătitor. 

În meniul „Plătitor-profile” avem următoarele submeniuri: ”Listă plătitori” şi ”Listă profile definite”. 

În meniul ”Beneficiari” avem următoarele submeniuri: ”Listă beneficiari” şi ”Import beneficiari”. 

În meniul ”Plăţi” avem următoarele submeniuri: ”Listă plăţi - sesiunea curentă”, ”Import fişiere de plăţi” 
şi ”Arhivă plăţi”. 

3.2 BCR Plăţi Simple – plătitor profile 

În meniul ”Plătitor-profile” avem următoarele acţiuni disponibile: 

- se pot defini plătitori
- se poate selecta plătitorul activ pe sesiunea curentă de plăţi
- se poate selecta contul IBAN al plătitorului activ utilizat pentru plăţi (dacă acesta are mai multe conturi
definite).
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Notă: se pot şterge toţi plătitorii definiţi, prin click pe eticheta coloanei „Şterge”, urmată de acţionarea 
butonului „Salvează”. 

3.2.1 BCR Plăţi simple – definire plătitor 

Pentru a defini un plătitor se selectează meniul „Listă plătitori” şi se apasă butonul ”Adaugă” plătitor 
nou”. Este adăugată o nouă linie în lista profile plătitori. 

Următoarele câmpuri trebuie completate în aplicaţie: 

- CUI plătitor: trebuie să conţină maxim 12 caractere alfanumerice; nu sunt acceptate caracterele speciale

În caz de necompletare CUI plătitor, la completarea următorului câmp sau la apăsarea butonului „Salvează” 
este afişat un mesaj de eroare: Câmpul CUI plătitor nu poate fi gol sau completat numai cu spaţii! 

Pentru format incorect CUI plătitor se afişează mesajul: „Valoarea completată pentru CUI nu este 
alfanumerică!” 

- Nume plătitor: este limitat la maxim 30 de caractere şi se acceptă şi caractere speciale

În caz de necompletare Nume plătitor la completarea următorului câmp sau la apăsarea butonului 
„Salvează” este afişat un mesaj de eroare: Câmpul Nume plătitor nu poate fi gol sau completat numai cu 
spaţii! 

- Nume scurt: trebuie să aibă maxim patru caractere alfanumerice

În caz de necompletare câmp la apăsarea butonului „Salvează” este afişat un mesaj de eroare: „Câmpul 
Denumire scurtă firmă nu poate fi gol sau completat numai cu spaţii!” 
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În caz de necompletare a celor 4 caractere la apăsarea butonului „Salvează” este afişat un mesaj de eroare: 
„Valoarea completată pentru Nume scurt nu are dimensiunea 4!” 

În caz de completare caractere speciale la apăsarea butonului „Salvează” este afişat un mesaj de eroare: 
„Valoarea completată pentru Nume scurt nu este alfanumerică!” 

- Tip plătitor: are 2 valori posibile „ Casa de pensii” şi „Alte tipuri de plătitori”

Valoarea implicită pentru acest câmp este Alte tipuri de plătitori care se utilizează pentru toate tipurile de 
plătitori, cu excepţia plătitorilor Case de Pensii,  pentru care există o valoare definită în acest sens. 

Pentru valoarea „Casa de Pensii”, în pagina Listă de beneficiari sunt afişate următoarele câmpuri 
suplimentare: Număr dosar de pensie, Total drepturi virate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, Total 
drepturi virate de la bugetul de stat, Total drepturi virate de la fondul de accidente de muncă şi boli 
profesionale. Aceste câmpuri se completează manual. Se recomandă ca plătitorii de tip „Case de Pensii” să 
utilizeze tipul de plătitor special definit pentru aceştia. Dacă o Casă de Pensii va configura ca plătitor de tip 
„Alte tipuri de plătitori” în BCR Plaţi Simple, atunci nu va avea la dispoziţie cele 4 câmpuri suplimentare 
definite mai sus.  

- Plătitor activ: casetă bifare; un singur plătitor poate fi activ pe sesiunea de plăţi.

La apăsarea butonului ”Salvează” se afişează următorul mesaj de eroare: “Adăugaţi contul pentru acest 
plătitor!”. Se apasă butonul ”Adaugă IBAN”. Este adăugată o nouă linie în lista de conturi ale plătitorului. 

Următoarele câmpuri trebuie completate în aplicaţie: 

- IBAN plătitor: trebuie să conţină maxim 30 de caractere alfanumerice

În caz de necompletare IBAN plătitor la completarea următorului câmp sau la apăsarea butonului 
„Salvează” este afişat un mesaj de eroare: Câmpul IBAN plătitor nu poate fi gol sau completat numai cu 
spaţii! 

Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „Valoarea completată pentru IBAN pentru acest plătitor, pe 
linia 1 nu este validă!” pe linia corespunzătoare plătitorului. 

- Eticheta: acceptă orice text şi este folosită pentru denumirea IBAN-urilor; e.g. “Cont de plată salarii”. 
Valoarea maximă este de 244 caractere

În caz de necompletare câmp la apăsarea butonului „Salvează” este afişat un mesaj de eroare: Câmpul 
Eticheta nu poate fi gol sau completat numai cu spaţii! 

- Valută: se selectează printr-o casetă verticală dintr-o listă predefinită în ecranul setări.

Valoarea implicită este RON. 

Pentru orice altă valută diferită de RON, IBAN-ul plătitorului trebuie să fie IBAN BCR. Dacă se încearcă 
adăugarea unui IBAN non BCR cu cont în valută se va afişa următorul mesaj de eroare: „Pentru această 
valută se acceptă doar IBAN-uri BCR”. 

- Cont implicit: casetă bifare; IBAN-ul încărcat pe sesiunea de plăţi pentru un plătitor cu mai multe IBAN-uri 
plătitoare;

Implicit este selectat primul IBAN din lista definită. 
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Odată definit un plătitor şi un cont plătitor (IBAN) se poate adăuga un alt plătitor sau se poate adăuga un nou 
cont plătitor (IBAN) pe plătitorul deja definit. Astfel se pot defini mai multe IBAN-uri plătitoare pentru un 
singur plătitor. După completarea câmpurilor de mai sus se apasă butonul „Salvează” pentru a salva noul 
plătitor cu IBAN-urile aferente. Câmpurile de mai sus sunt obligatorii (mai puţin „Plătitor activ”  care se 
bifează obligatoriu pe o singură înregistrare din ecran) şi noul plătitor nu poate fi salvat fără acestea. 
Numărul de plătitori ce se poate defini este nelimitat.  

Orice profil de plătitor din listă poate fi modificat sau şters. Pentru a modifica un profil plătitor se face dublu 
click pe câmpul respectiv. După modificare se apasă „Salvează”. Utilizatorul are posibilitatea de a renunţa 
la modificările făcute prin apăsarea butonului „Renunţă”. La apăsarea butonului „Renunţă” un mesaj de 
confirmare acţiune este afişat dacă există acţiuni nesalvate. 

Pentru ştergere există posibilitatea ştergerii întregului profil (cu unul sau mai multe IBAN-uri plătitoare) prin 
selecţie casetă bifare şterge (primul şterge din pagină) pentru plătitor şi apăsarea butonului „Salvează”. 
Există şi posibilitatea ştergeri doar a unuia sau mai multor IBAN-uri asociate unui plătitor. Pentru a şterge un 
IBAN se selectează caseta bifare „Ș terge” pentru IBAN (al doilea şterge din pagină) şi se apasă 
„Salvează”. Se poate face şi ştergere multiplă selectând mai mulţi plătitori sau IBAN-uri pentru ştergere.  

Ordonarea plătitorilor în pagină se face cu ajutorul filtrului de ordonare disponibil. Criteriile de ordonare sunt 
următoarele: CUI crescător, CUI descrescător, Nume plătitor alfabetic a-z, Nume plătitor alfabetic z-a, Nume 
scurt alfabetic a-z, Nume scurt alfabetic z-a. 

3.2.2 BCR Plăţi simple – modificare profil activ şi selectare IBAN 

În cazul în care avem definiţi în aplicaţie mai mulţi plătitori lista acestora este afişată în meniul ”Plătitor-
profile”.  
Pentru a modifica plătitorul (profilul) activ pe sesiunea curentă de plăţi se selectează profilul dorit din lista 
afişată prin click pe nume scurt din meniul ”Plătitor-profile”.  
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Pentru plătitorii cu mai multe conturi plătitoare se afişează o listă cu etichetele acestor IBAN-uri. Se poate 
selecta doar un singur IBAN plătitor, deci o sesiune de plăţi (fişier de plăţi) este generată doar pentru un 
singur IBAN plătitor. Selecţia profilului este marcată printr-o casetă bifare la începutul profilului. La fel 
selecţia IBAN-ului activ este marcată printr-o casetă bifare în faţa etichetei IBAN-ului.  
Notă: se pot selecta toate înregistrările din ecran, prin click pe eticheta coloanei „Select”. 

3.3 BCR Plăţi Simple - beneficiari 

Aplicaţia permite adăugarea datelor despre beneficiari în 2 modalităţi distincte: manual şi prin încărcare listă 
beneficiari din fişier. Formatele de fişiere acceptate spre import în aplicaţie sunt: .xls, .xlsx, csv, txt. 
Notă: se pot selecta toate înregistrările din ecran, prin click pe eticheta coloanei „Select”. 
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3.3.1 BCR Plăţi Simple - adăugare beneficiari prin import 

Pentru import beneficiari din fişier se accesează meniul „Import beneficiari”. 

1. Primul pas este încărcarea fişierului cu ajutorul butonului „Încarcă fişier”. Numele fişierului care se
încărcă nu trebuie să aibă spaţii (e.g. denumire corectă: “NumeFisier.xls”, denumire incorectă: “Nume
Fiș ier.xls“).

Aplicaţia permite importul de fişiere de beneficiari în mai multe formate: 

a) Xls, xlsx, csv.

Acest tip de fişier trebuie să aibă următoarea structură: 

- Primul rând de informaţie va conţine capul de tabel. Acest prim rând de informaţie nu este obligatoriu
să fie primul rând din fişier (spre exemplu, în cazul unui fişier .xls, se poate ca primul rând de informaţie –
capul de tabel - să fie pe rândul 7 al .xls-ului).
- Rândurile următoare vor conţine detaliile despre beneficiari.

b) Txt, cu separator de coloane „tab”, „virgula” sau „punct şi virgula”.
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- Primul rând de informaţie va conţine capul de tabel.:
- Rândurile următoare vor conţine detaliile despre beneficiari.

Acest tip de fişier trebuie să aibă următoarea structură: 

La momentul importului în aplicatie, BCR Plaţi Simple va solicita delimitatorul folosit de dvs. în fişier. 

Următoarele detalii despre beneficiari sunt obligatoriu de introdus în fişier: 

- Nume beneficiar: Nu trebuie să depăşească 60 de caractere alfanumerice, poate conţine diacritice
nu se acceptă caractere speciale, altele decât caracterul cratimă „-„ sau caracterul punct „.”; Aplicaţia
permite importul fişierului în care Nume şi Prenume sunt completate în aceeaşi coloană sau în coloane
distincte
- CNP beneficiar. Nu trebuie să depăşească 15 caractere alfanumerice, este obligatoriu şi nu se
acceptă caractere speciale;
- IBAN beneficiar. Nu trebuie să depăşească 24 de caractere alfanumerice, este obligatoriu şi nu se
acceptă caractere speciale;

Neintroducerea acestora în fişier va genera mesaj de eroare în aplicaţie, la import: 
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Următoarele detalii sunt opţionale în fişier: 

- Prenume. Nu trebuie să depăşească 60 de caractere alfanumerice, poate conţine diacritice; nu se
acceptă caractere speciale, altele decât caracterul cratimă „-„ sau caracterul punct „.”;
- CUI Plătitor. Nu trebuie să depăşească 10 caractere alfanumerice, şi nu se acceptă caractere
speciale;
- Valuta. Sunt permise doar valutele predefinite în aplicaţie (RON, EUR, USD).

Dacă informaţiile există în fişierul de import, acestea se vor importa. 

2. După încărcarea fişierului, trebuie asigurată Corespondenţa coloanelor din Aplicaţie cu cele din
Fişierul de import. Dacă în urma încărcarii fişierului nu corespund informaţiile conform caseta
„Corespondenta coloane import” utilizatorul poate modifica ordinea coloanelor din butoanele din coloana
din dreapta, accesând butonul săgeata pentru fiecare câmp.
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Dacă informaţiile opţionale (prenume, CUI, Valuta) nu există în fişierul de import, sau utilizatorul nu doreşte 
să le importe, atunci în tabelul de corespondenţă coloane import, pentru respectiva informaţie se va selecta 
valoarea „Nu exista date”, şi procesul de import va putea continua.  

În cazul în care utilizatorul nu importă nicio informaţie de tip “CUI Plătitor” pentru nici unul 

din beneficiarii din fişier, atunci aplicaţia va asocia automat fiecărui beneficiar în parte, CUI-ul 

plătitorului setat ca Activ în aplicatie, la momentul importului.  

În cazul în care utilizatorul nu importă nicio informaţie de tip “Valuta” pentru nici unul din 

conturile beneficiarilor din fişier, atunci aplicaţia va asocia automat fiecărui cont al 

beneficiarilor în parte, valuta contului plătitorului setat ca Activ în aplicatie, la momentul 

importului.  

Nota: este obligaţia plătitorului să se asigure că valuta contului plătitor setat ca activ în acea 

sesiune de lucru, este şi valuta conturilor beneficiare. Dacă în fişierul prezentat la bancă vor 

exista instrucţiuni de plată în valute diferite de cea a contului plătitor, fişierul nu va putea fi 

procesat.  

3. După ce s-a asigurat corespondenţa coloanelor, se apăsa butonul „Afişează beneficiari din fişier”
şi În fereastra din dreapta sunt afişaţi beneficiarii încărcaţi prin fişierul importat . Coloanele afişate sunt cele
din fişierul încărcat plus o coloană pentru erori şi o coloană pentru ştergere.
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La încărcare, datele din fişier sunt verificate conform validărilor de mai sus. În coloana de erori putem avem 
următoarele mesaje de eroare: 

- nume:

„Acest câmp nu permite introducerea de caractere speciale. Vă rugăm folosiţi doar caractere alfanumerice!” 

- prenume:

„Acest câmp nu permite introducerea de caractere speciale. Vă rugăm folosiţi doar caractere alfanumerice!” 

- CNP:

„Acest CNP nu este valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 

„Câmpul nu poate fi gol!” 

- IBAN:

„Acest IBAN nu este unul valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 

„Câmpul nu poate fi gol!” 

- CUI plătitor:

„Acest CUI nu este unul valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 

- Valuta:

„Cod valută nepermis” 
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„Pentru acest IBAN sursă se acceptă doar IBAN-uri BCR ca destinaţie” 

În ecran se pot modifica sau şterge beneficiari pentru profilul de plătitor curent (sunt afişaţi beneficiarii pentru 
plătitorul activ) 

Salvarea unui beneficiar este posibilă doar după corecţia tuturor mesajelor de eroare prin apăsarea 
butonului „Salvează beneficiari”. Un mesaj de confirmare acţiune este afişat.  

Salvarea fişierelor cu un număr mare de linii (peste 2000) se face în mai multe etape. La prima apăsare a 
butonului „Salvează beneficiari” sunt salvaţi primii 2000 (dacă nu există erori). Butonul „Salvează 
beneficiari” este redenumit în „Continuă salvarea”. Pentru ultima tranşă de beneficiari din fişierul de 
import butonul este redenumit în „Finalizează salvarea”. 

Beneficiarii adăugaţi prin import de fişier sau adăugaţi manual se pot vizualiza intr-o listă, în meniul 
„Beneficiari”, butonul „Lista beneficiari”. 

3.3.2 BCR Plăţi Simple - adăugare beneficiari manual

Pentru a defini manual un beneficiar se selectează meniul “Listă beneficiari” şi se apasă butonul ”Adaugă 
beneficiar nou”. Este adăugată o nouă linie în lista beneficiarilor.  
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Următoarele câmpuri trebuie completate în aplicaţie: 

- Nume beneficiar

În caz de necompletare Nume beneficiar la completarea următorului câmp sau la apăsarea butonului 
„Salvează” este afişat un mesaj de eroare: Câmpul Nume beneficiar nu poate fi gol sau completat numai cu 
spaţii! Aplicaţia permite includerea în acelaşi câmp atât a Numelui cat şi a prenumelui. Sunt permise 
diacritice şi următoarele caractere speciale: „-„ şi „.”Nu trebuie să depăşească 60 de caractere alfanumerice, 
este obligatoriu şi nu se acceptă caractere speciale. 

- Prenume beneficiar – Nu trebuie să depăşească 60 de caractere alfanumerice Sunt permise diacritice şi
următoarele caractere speciale: „-„ şi „.”. Nu este obligatorie completarea acestui câmp.

- CNP beneficiar: trebuie să conţină maxim 15 caractere alfanumerice; nu sunt acceptate caracterele
speciale

În caz de necompletare câmp, la apăsarea butonului „Salvează” este afişat un mesaj de eroare: Câmpul 
CNP nu poate fi gol sau completat numai cu spaţii! 

Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „Câmp CNP nu este valid!” 

- Nerezident: câmp de tip casetă bifare; acest câmp nu este obligatoriu; Dacă este bifat, verificarea de CNP
valid nu se mai face, singura verificare este de maxim 20 caractere

- Număr dosar de pensie: se afişează doar dacă plătitorul este de tip  „Casa de Pensii”; Trebuie să conţină
maxim 10 caractere numerice şi nu este obligatoriu; Acest câmp se precompletează în explicaţiile listă plăţi –
sesiunea curentă din modulul Plăţi.
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Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „Câmp Număr dosar de pensie nu este valid!” 

- Total drepturi virate de la bugetul asigurărilor sociale de stat: se afişează doar dacă plătitorul este de
tip „Casa de Pensii”; Trebuie să conţină maxim 10 caractere numerice şi nu este obligatoriu; Acest câmp se
precompletează în explicaţiile listă plăţi –sesiunea curentă din modulul Plăţi.

Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „Câmp Total drepturi virate de la bugetul asigurărilor 
sociale de stat nu este valid!” 

- Total drepturi virate de la bugetul de stat: se afişează doar dacă plătitorul este de tip  „Casa de Pensii”;
Trebuie să conţină maxim 10 caractere numerice şi nu este obligatoriu; Acest câmp se precompletează în
explicaţiile listă plăţi –sesiunea curentă din modulul Plăţi.

Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „ Câmp Total drepturi virate de la bugetul de stat nu este 
valid!” 

- Total drepturi virate de la fondul de accidente de muncă şi boli profesionale: se afişează doar dacă
plătitorul este de tip „Casa de Pensii”; Trebuie să conţină maxim 10 caractere numerice şi nu este
obligatoriu; Acest câmp se precompletează în explicaţiile listă plăţi –sesiunea curentă din modulul Plăţi.

Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „ Câmp Total drepturi virate de la fondul de accidente de 
muncă şi boli profesionale nu este valid!” 

La apăsarea butonului Salvează se afişează următorul mesaj de eroare: “Adăugaţi contul pentru acest 
beneficiar!”. Se selectează linia pentru beneficiar şi se apasă butonul Adaugă IBAN. Este adăugată o nouă 
linie în lista de conturi ale beneficiarului. 

Următoarele câmpuri trebuie completate în aplicaţie: 

- IBAN: trebuie să conţină maxim 30 de caractere alfanumerice

În caz de necompletare IBAN la completarea următorului câmp sau la apăsarea butonului „Salvează” este 
afişat un mesaj de eroare: Câmpul IBAN nu poate fi gol sau completat numai cu spaţii! 

Pentru format incorect câmp se afişează mesajul: „Valoarea completată pentru IBAN pentru acest plătitor, pe 
linia 1 nu este validă!” pe linia corespunzătoare beneficiarului. 

- Eticheta: acceptă orice text şi este folosită pentru denumirea IBAN-urilor; e.g. “Cont de plată salarii”.
Câmpul nu este obligatoriu.

- Valuta: se selectează dintr-o casetă listă verticală populată cu valori predefinite.

Implicit este selectat RON. 

- Cont implicit: casetă bifare; un beneficiar poate avea un singur cont implicit activ la un moment dat.

Odată definit un beneficiar şi un cont (IBAN) se poate adăuga un alt beneficiar sau se poate adăuga un nou 
cont (IBAN) pentru beneficiarul deja definit. Astfel se pot defini mai multe IBAN-uri pentru un singur 
beneficiar.  

După completarea câmpurilor de mai sus se apasă butonul „Salvează” pentru a salva noul beneficiar cu 
IBAN-urile aferente. Următoarele câmpuri sunt obligatorii pentru salvarea beneficiarului: nume beneficiar, 
CNP, IBAN, şi cont implicit dacă este singurul cont definit pentru beneficiar. Numărul de beneficiari ce se 
poate defini este nelimitat. Pentru a renunţa la modificările făcute în pagină se apasă „Renunţă”. După ce 
se apasă renunţă un mesaj de confirmare este afişat dacă modificările din pagină nu au fost salvate. 
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Câmpurile Număr dosar de pensie, Total drepturi virate de la bugetul asigurărilor sociale de stat, Total 
drepturi virate de la bugetul de stat şi Total drepturi virate de la fondul de accidente de muncă şi boli 
profesionale se afişează doar dacă plătitorul activ este de tip  „Casa de Pensii”. În caz contrar aceste 
câmpuri nu se afişează. 
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Orice beneficiar din listă poate fi modificat sau şters. 

Pentru a modifica un beneficiar se face dublu click pe câmpul respectiv. După modificare se apasă 
„Salvează”. Utilizatorul are posibilitatea de a renunţa la modificările făcute prin apăsarea butonului 
„Renunţă”. 

Pentru ştergere există posibilitatea ştergere beneficiar (cu unul sau mai multe IBAN-uri) prin selecţie 
casetă bifare şterge (primul şterge din pagină) şi apăsarea butonului „Salvează”. Există şi posibilitatea 
ştergerii doar a unuia sau mai multor IBAN-uri asociate unui beneficiar.  Pentru a şterge un IBAN se 
selectează caseta bifare „Ș terge” pentru IBAN (al doilea şterge din pagina) şi se apăsa „Salvează”. Se 
poate face şi ştergere multiplă selectând mai mulţi beneficiari sau IBAN-uri pentru ştergere. Prin apăsarea 
coloanei „Select” se şterg toţi beneficiarii definiţi în listă. 

Pentru a exporta/ printa datele despre beneficiari în format xls se foloseşte butonul „Export/ Listează”. Se 
pot exporta/ printa toţi beneficiarii prin selecţia întregii liste de beneficiari (click pe eticheta coloanei 
„Select”), beneficiarii rezultaţi în urma filtrării sau beneficiarii selectaţi. Dacă nu se selectează unul sau mai 
mulţi beneficiari şi se apasă butonul „Listează” sau „Export” următorul mesaj de eroare este afişat: 
„Selectaţi beneficiarii pe care doriţi să-i exportaţi/printaţi!”. După selecţie beneficiar, dacă se apasă 
„Listează” este afişat un ecran de print preview. 

Beneficiarii pot fi filtraţi folosind filtrul disponibil din pagină. Se selectează criteriul de filtrare „nume 
beneficiar”, „CNP”, „Cont plată” se completează informaţia căutată şi se apasă butonul Caută.  

Ordonarea beneficiarilor în pagină se face cu ajutorul filtrului de ordonare disponibil. Criteriile de ordonare 
sunt următoarele: CNP crescător, CNP descrescător, Nume beneficiar alfabetic a-z, Nume beneficiar 
alfabetic z-a, Prenume beneficiar alfabetic a-z, Prenume beneficiar alfabetic z-a. 
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3.4 BCR Plăţi Simple – plăţi 

Aplicaţia permite adăugarea plăţilor în 3 modalităţi distincte:  prin încărcare listă plăţi prin import fişier xls, 
xlsx, csv sau txt; manual, sau prin încărcarea unei plăţi din arhivă. . 

Notă: se pot şterge toate înregistrările din ecran, prin click pe eticheta coloanei „şterge” urmată de apăsarea 
butonului „şterge”. 

3.4.1 BCR Plăţi Simple - adăugare plăţi prin import

Pentru încărcare fişier plăţi se accesează meniul „Import fişiere de plăţi”. 

Primul pas este încărcarea fişierului cu ajutorul butonului „Încarcă fişier”. Numele fişierului care se încărcă 
nu trebuie să aibă spaţii (e.g. denumire corectă: “NumeFisier.xls”, denumire incorectă: “Nume Fisier.xls“).  

Aplicaţia permite importul de fişiere de plăţi în mai multe formate: 

a) Xls, xlsx, csv.

Acest tip de fişier trebuie să aibă următoarea structură: 

- Primul rând va conţine capul de tabel
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- Rândurile următoare vor conţine detaliile despre plăti.

b) Txt, cu separator de coloane „tab”, „virgula” sau „punct şi virgulă”.

- Primul rând va conţine capul de tabel
- Rândurile următoare vor conţine detaliile despre plăţi.

Acest tip de fişier trebuie să aibă următoarea structură: 

La momentul importului în aplicaţie, BCR Plăţi Simple va solicita delimitatorul folosit de dvs. în fişier. 

Următoarele detalii despre plăţi sunt obligatoriu de introdus în fişier: 

- Nume beneficiar. Nu trebuie să depăşească 60 de caractere alfanumerice, se pot introduce
diacritice, nu se acceptă caractere speciale, altele decât caracterul cratimă „-„ şi caracterul punct „.”;
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Aplicaţia permite importul fişierului în care Nume şi Prenume sunt completate în aceeaşi 

coloană sau în coloane distincte 

- CNP beneficiar. Nu trebuie să depăşească 15 caractere alfanumerice, este obligatoriu şi nu se
acceptă caractere speciale;
- Cont destinaţie. Nu trebuie să depăşească 24 de caractere alfanumerice, este obligatoriu şi nu se
acceptă caractere speciale;
- Suma: Este obligatoriu, numeric şi nu se acceptă caractere speciale;

Neintroducerea acestora în fişier va genera mesaj de eroare în aplicaţie, la import: 

Următoarele detalii sunt opţionale în fişierul de import:: 

- Prenume. Nu trebuie să depăşească 60 de caractere alfanumerice, poate conţine diacritice, nu se
acceptă caractere speciale, altele decât caracterul cratimă „-„ şi caracterul punct „.”;;
- Explicaţii: Se acceptă caractere alfanumerice.

Dacă informaţiile există în fişierul de import, acestea se vor importa. 

Dacă informaţiile nu există în fişierul de import, sau utilizatorul nu doreşte să le importe, atunci în tabelul de 
corespondenţă coloane import, pentru respectiva informaţie se va selecta valoarea „Nu există date”, şi 
procesul de import va putea continua.  

După încărcarea fişierului fiecare coloană din excel este mapată automat în ordinea din Excel. Dacă ordinea 
nu este corectă utilizatorul poate modifica din caseta verticală disponibilă pentru fiecare câmp.  
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După maparea coloanelor se apasă butonul „Afişează plăţi din fişier”. În fereastra din dreapta sunt 
afişate plăţile încărcate din fişier. Coloanele afişate sunt cele din fişierul încărcat plus o coloană pentru erori 
şi o coloană pentru ştergere: 

- nume şi prenume

- CNP

- cont destinaţie

- etichetă

- valută

- plătitor

- cont sursă

- etichetă

- valută

- sumă

- număr document

- explicaţii

- mesaj eroare
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La import datele din fişier sunt verificate. 

În coloana de erori avem următoarele mesaje de eroare: 

- nume şi prenume:

„Acest câmp nu permite introducerea de caractere speciale. Vă rugăm folosiţi doar caractere alfanumerice!” 

„Câmpul nu poate fi gol!” 

- CNP:

„Acest CNP nu este valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 

„Câmpul nu poate fi gol!” 

- IBAN:

„Acest IBAN nu este unul valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 
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„Câmpul nu poate fi gol!” 

- Sumă:

„Acest câmp nu este unul valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 

„Câmpul nu poate fi gol!” 

- Explicaţii:

 „Câmpul nu poate fi gol!” 

„Acest câmp nu este unul valid. Corectaţi valoarea şi salvaţi!” 

Salvarea unei plăţi este posibilă doar după corecţia tuturor mesajelor de eroare prin apăsarea butonului 
„Salvează plăţi”. Un mesaj de confirmare acţiune este afişat: „Datele au fost salvate”.  

Salvarea fişierelor cu un număr mare de linii (peste 2000) se face în mai multe etape. La prima apăsare a 
butonului „Salvează plăţi” sunt salvate primele 2000 de plăţi (dacă nu există erori). Butonul „Salvează 
plăţi” este redenumit în „Continuă salvarea”. Pentru ultima tranşă de plăţi din fişierul de import butonul 
este redenumit în „Finalizează salvarea”. 
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Toate fişierele de plăţi generate din aplicaţie sunt disponibile în ecranul „Arhivă plăţi” din meniul „Plăţi”. 
Plăţile generate pot fi doar vizualizate, exportate sau printate.  

La intrarea în ecran sunt afişate în mod implicit ultimele 1000 de plăţi efectuate. Pentru a afişa doar plăţile 
dintr-o singură arhivă din caseta verticală „Listă arhive” se selectează arhiva dorită. Arhivele sunt ordonate 
în funcţie de dată. 

Pentru a exporta/ printa plăţile efectuate în format xls se foloseşte butonul „Export”/ ”Listează”. Se pot 
exporta/ printa toate plăţile prin selecţia întregii liste de plăţi (click pe eticheta coloanei „Select”), rezultate în 
urma filtrării sau plăţile selectate. La apăsarea butonului „Listează” este afişat un print preview. 

Plăţile pot fi filtrate folosind filtrul disponibil în pagină. Se selectează criteriul de filtrare „Nume beneficiar”, 
„CNP”, „Cont plată”, se completează informaţia căutată şi se apasă butonul ”Caută”.  

Câmpurile afişate în tabelul de arhive plăţi sunt: 

nume prenume,  - CNP, - cont destinaţie,  – etichetă, – valută,  – cont sursă, - etichetă, – valută, – sumă,      
– număr document, – data,  – nume fişier, - explicaţii

3.4.2 BCR Plăţi simple - adăugare plăţi manual 

Pentru a defini manual o plată se selectează meniul “Lista Plăţi sesiune curentă” şi se apasă butonul 
”Adaugă plată nouă”. Este adăugată o nouă linie în lista de plăţi. 
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În ecranul Listă plăţi – Sesiune curentă sunt afişate următoarele informaţii sub formă de tabel: 

- nume şi prenume beneficiar: se preiau beneficiarii definiţi pe profilul activ pe sesiunea curentă de plăţi;
câmpul nu se poate modifica; se poate alege dintr-o casetă verticală (pentru modificare nume beneficiar
trebuie modificat în ecranul Listă beneficiari)

- CNP: se afişează CNP-ul corespunzător numelui beneficiarului selectat; câmpul nu se poate modifica; se
poate selecta prima dată CNP-ul şi restul câmpurilor (inclusiv nume) sunt completate automat.
ATENŢIE: în cazul în care aţi adăugat doi sau mai mulţi salariaţi cu acelaşi Nume şi Prenume (în ecranul
„Beneficiari”), sistemul alege automat primul CNP (aferent primului beneficiar găsit). În cazul în care doriţi
efectuarea unei plăţi către un alt beneficiar, atunci va trebui să selectaţi manual din lista derulantă „CNP”,
CNP-ul aferent.

- cont destinaţie: se afişează conturile disponibile pentru beneficiar; se afişează contul implicit al
beneficiarului; modificarea contului se face prin selecţie cont destinaţie din caseta verticală (dacă există mai
multe IBAN-uri definite pentru beneficiarul selectat);

- eticheta: este afişată eticheta contului selectat; câmpul nu se poate modifica;

- valută: este afişată valuta corespunzătoare contului selectat; valuta conturilor beneficiarilor trebuie să fie
accesaşi pentru o sesiune de plăţi;

- cont sursă; se afişează contul implicit al plătitorului;

- eticheta: este afişată eticheta contului selectat; câmpul nu se poate modifica;

- valută: este afişată valuta corespunzătoare contului plătitorului; câmpul nu se poate modifica;

- suma: nu este precompletat; câmpul se va completa obligatoriu; separatorul de zecimale este „.”

- număr document: este precompletat cu 1; câmpul se poate modifica;

- explicaţii: implicit nu avem explicaţii; câmpul se va completa obligatoriu; dacă plătitorul este de tip  „Casa
de Pensii” şi beneficiarul are câmpurile: Număr dosar de pensie, Total drepturi virate de la bugetul
asigurărilor sociale de stat, Total drepturi virate de la bugetul de stat şi Total drepturi virate de la fondul de
accidente de muncă şi boli profesionale, completate atunci câmpul explicaţii se auto competează cu aceste
informaţii.
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Orice modificare din ecranul „Listă plăţi sesiunea curentă” se salvează apăsând butonul „Salvează”. 

Se poate şterge o plată prin selecţie caseta bifare „Şterge” corespunzător liniei şi apăsarea butonului 
„Şterge”. Se poate renunţa la modificările făcute în ecran prin apăsarea butonului „Renunţă”.  

3.4.3 BCR Plăţi Simple - adăugare plăţi din arhivă

Pentru a încărca o plată din arhivă se accesează meniul „Plăţi”. 

Se poate încărca fişierul de plăţi anterior prin apăsarea butonului „Încarcă plata anterioară”; Tabelul de 
plăţi este populat cu informaţiile din plata anterioară; Aceste informaţii se pot modifica, şterge sau se poate 
adăuga o nouă plată.  

Se poate încărca un fişier din arhivă prin selecţia arhivei dorite din caseta verticală şi apăsarea butonului 
„Încarcă plata din arhivă”;  

Tabelul de plăţi este populat cu informaţiile din plata selectată din arhivă; Aceste informaţii se pot modifica, 
şterge sau se poate adăuga o nouă plată. 
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3.4.4 BCR Plăţi Simple - Generare fişier de plăți

Se pot genera două tipuri de fişier de plăţi: Ghişeu şi Click24Banking BCR prin apăsarea butonului 
„Generează fişier de plăţi”. Tipul fişierului generat se alege din caseta verticală Tip fişier. Fişierele 
generate au extensia .opm. 
Se va folosi tipul de fişier „Ghişeu” dacă utilizatorul nu deţine serviciul de plăti online „Click24 Banking”, şi 
preferă să aducă fişierul generat de BCR Plaţi Simple la ghişeul BCR pentru procesare.  
Se va folosi tipul de fişier „Click24 Banking” dacă utilizatorul deţine serviciul de plăţi online BCR „Click24 
Banking” şi va folosi fişierul astfel generat de BCR Plaţi Simple pentru a fi procesat via Click24 Banking.   

Numele fişierului  de tip ghişeu este de forma DDDDLLZZNghiseu.OPM unde: 

DDDD = Nume scurt companie 

LL = Luna 01,02..12, 

ZZ = Ziua curentă, 01, 02, … 30, 31 

N = Număr lot 

Numele fişierului  de tip Click 24 Banking BCR este de forma DDDDLLZZNClick24.OPM unde: 

DDDD = Nume scurt companie 

LL = Luna 01,02..12, 

ZZ = Ziua curentă, 01, 02, … 30, 31 

N = Număr lot 
Fişierele generate au dimensiunea maximă de 1MB. Dacă numărul de plăţi depăşeşte acestă dimensiune se 
vor genera mai multe fişiere de 1MB. Fişierele generate sunt disponibile în ecranul Arhivă plăţi. 

Nu se poate genera un fişier de plăţi fără a completa o valoare diferită de 0 (zero) în câmpul suma şi fără 
explicaţii. Conţinutul fişierelor nu se vor mai modifica ulterior generării. În cazul în care se modifică fişierul 
după generare din aplicaţie (atât modificare de nume fişier, cât şi orice modificare de dată din conţinutul 
fişierului), atunci fişierul modificat nu va mai putea fi importat în sistemul băncii. Dacă se doreşte modificarea 
unui fişier, aceasta se va face în aplicatie şi fişierul va trebui regenerat. 

Pentru a vedea detalii despre fişierele Click24Banking BCR se apasă pe imaginea din dreapta butonului 
„Generează fişier plăţi”. Imaginea este afişată doar dacă se selectează tip fişier Click24Banking. (detalii  
tip fişiere Click24Banking BCR) 

La apăsarea butonului „Generează fişier de plăţi”, aplicaţia va verifica dacă în sesiunea curentă de plăţi 
există plăţi multiplicate pentru acelaşi CNP beneficiar.  

Dacă există, aplicaţia va afişa un mesaj de atenţionare: 



Mai bine. Pentru c putem.
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Mesajul de atenţionare nu este blocant, utilizatorul putând alege opţiunea “Ignora”, după 

care va putea continua fluxul de selecţie tip fişier şi generare fişier.  

În cazul în care utilizatorul selectează opţiunea “Vizualizare lista” atunci aplicaţia va sorta 

doar beneficiarii multiplicaţi, lăsând utilizatorului opţiunea de a revizui lista. 
Odată ce utilizatorul operează toate modificările necesare (şterge beneficiarii multiplicaţi din 

eroare umană, modifică suma, contul destinaţie, etc.), lista nouă poate fi salvată acţionând 

butonul “Continua”. Dacă se doreşte continuarea fără salvarea modificările, trebuie acţionat 

butonul “Renunţa”.  

Utilizatorul poate oricând vizualiza totalul de rânduri din sesiunea curentă de plăţi, precum şi suma 
totală a plăţilor. Acestea sunt afişate în colţul din dreapta sus a ecranului, şi sunt actualizate în timp real 
dacă se introduc/şterg rânduri noi din sesiunea de plăţi curenta:  
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Ordonarea plăţilor în pagină se face cu ajutorul filtrului de ordonare disponibil. Criteriile de ordonare sunt 
următoarele: CNP crescător, CNP descrescător, Nume şi prenume beneficiar alfabetic a-z, Nume şi 
prenume beneficiar alfabetic z-a, Sumă crescător, Sumă descrescător 

3.5 BCR Plăţi Simple - ajutor 

În ecranul „Ajutor” utilizatorul poate găsi manualul de utilizare al aplicaţiei BCR Plăţi Simple. 
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