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  Ore limită1 de procesare operaţiuni – Persoane Fizice    
   

   

Tip operaţiune  Ghişeu  George şi Phone Banking BCR  

Plăţi în lei intrabancare  
≤ 17:00  
debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în 
aceeaşi zi calendaristică  

până la sfârşitul zilei bancare  
debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în 
aceeaşi zi calendaristică  

Plăţi în lei interbancare 

domestice, de mică valoare  
(<50.000 lei)   

≤ 11:00  
debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în 
aceeaşi zi lucrătoare2  
11:00-17:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi, creditare cont 
beneficiar în următoarea zi lucrătoare  

≤ 14:30  
debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în 

aceeaşi zi lucrătoare  
>14:30  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare, 
creditare cont beneficiar în următoarea zi 
lucrătoare 

Plăţi în lei interbancare 
domestice, de mare valoare 
(>50.000 lei) şi/sau plăţi 
urgente (indiferent de 
valoare)  

≤ 13:00  
debitare cont  plătitor şi creditare cont beneficiar 

în aceeaşi zi lucrătoare 13:00-17:00  
debitare cont  plătitor în aceeaşi zi, creditare cont  
beneficiar în următoarea zi lucrătoare  

≤ 15:30  
debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în 

aceeaşi zi lucrătoare  
>15:30  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare, 
creditare cont beneficiar în următoarea zi 
lucrătoare 
  
Plăţile urgente nu se aplică serviciului Digital 
Banking George si Phone Banking  

Plăţi în valută - intrabancare 

≤ 17:00  debitare cont  plătitor şi efectuare plată cu 
data valutei3 

în aceeaşi zi  

până la sfârşitul zilei bancare  
 debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în  

aceeaşi zi calendaristică  

Plăţi în valută interbancare 
normale  

Ordine de plată SEPA  
≤17:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 

efectuare plată cu data valutei în următoarea zi 

lucrătoare  
Ordine de plată non-SEPA  
≤17:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei peste două zile 
lucrătoare  

≤21:30  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 

efectuare plată cu data valutei în următoarea 

zi lucrătoare >21:30  
debitare cont plătitor în următoarea zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei peste două zile 
lucrătoare  

Plăţi interbancare urgente 
(EUR)  

≤ 14:00  
debitare cont plătitor şi efectuare plată cu data valutei 

în aceeaşi zi lucrătoare  
>14:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei în următoarea zi 
lucrătoare  

Nu este cazul  

Plăţi interbancare urgente 
(USD, CAD)  

≤ 13:00  
debitare cont plătitor şi efectuare plată cu data valutei 

în aceeaşi zi lucrătoare  
>13:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei în următoarea zi 
lucrătoare  

Nu este cazul  
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Plăţi interbancare urgente 
(GBP, CHF)  

≤ 10:00  
debitare cont  plătitor şi efectuare plată cu data valutei 

în aceeaşi zi lucrătoare  
>10:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei în următoarea zi 
lucrătoare  

Nu este cazul  

Plăţi interbancare urgente  
(CZK, DKK, HUF, NOK, PLN, 
SEK, TRY, AED, BRL, CNY,  
EGP, INR, KRW, MXN, NZD,  
RSD, ZAR, AUD, JPY, BGN,  
MDL)  

≤17:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi  

 efectuare plată cu data valutei în următoarea zi  
lucrătoare 
>17:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei peste două zile 
lucrătoare  

Nu este cazul  

Plăţi interbancare 
transfrontaliere urgente  
(RON)  

≤ 13:00  
debitare cont plătitor şi efectuare plată cu data valutei 

în aceeaşi zi lucrătoare  
>13:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi lucrătoare şi 
efectuare plată cu data valutei în următoarea zi 
lucrătoare  

Nu este cazul  

Plăţi intra/interbancare în 
lei sau valuta dintr-un/într-
un cont denominat în altă 
valută decât valuta 
tranzacţiei (Cross 
Currency) 

≤ 15:00 
debitare cont plătitor in aceeaşi zi lucrătoare şi 

efectuare plată cu data valutei stabilita în funcţie de 

valuta plăţii şi de regimul normal/urgent 
>15:00 
debitare cont plătitor în următoarea zi lucrătoare şi 

efectuare plată cu data valutei stabilită în funcţie de 

valuta plăţii şi de regimul normal/urgent 

până la ora 17.00 
in zile bancare  

 

Plati rapide intragrup Erste 
în valuta (FIT Payments)  

≤ 14:00  
debitare cont plătitor şi efectuare plată cu data valutei 

în aceeaşi zi lucrătoare  
>14:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi şi efectuare plată cu 
data valutei în următoarea zi lucrătoare  

≤ 15:00  
debitare cont plătitor şi efectuare plată cu data 

valutei în aceeaşi zi lucrătoare  
>15:00  
debitare cont plătitor în aceeaşi zi şi efectuare plată 
cu data valutei în următoarea zi lucrătoare  

Constituire/lichidare 
depozite  

≤ 18:00  
În aceeaşi zi  

≤ 20:00  
În aceeaşi zi 
>20:00  
În următoarea zi  

Efectuare schimb valutar  ≤ 17:30  
În aceeaşi zi  

până la sfârşitul zilei bancare  
debitare cont plătitor şi creditare cont beneficiar în 
aceeaşi zi  

Plata rată credit  

≤ 19:00  
creditare cont în aceeaşi zi lucrătoare și rambursare 

credit în aceeaşi zi/ la scadență*  
>19:00  
creditare cont în aceeaşi zi lucrătoare și rambursare 

credit în ziua urmatoare/la scadență*  

  
*Inclusiv depunerile la echipamentele self-services  
Masina Multifunctionala si Ghiseu Automat  

≤ 19:00  
Creditare cont în aceeaşi zi lucrătoare și 

rambursare credit în aceeaşi zi/ la scadență >19:00  
Creditare cont în aceeaşi zi lucrătoare și 
rambursare credit in ziua urmatoare/la scadenta  

   

   

http://www.bcr.ro/
mailto:contact.center@bcr.ro


Banca Comercială Română S.A. 
Societate administrată în sistem dualist 
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden 
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,  
sector 6, București, cod poștal 060013 
www.bcr.ro 

contact.center@bcr.ro  
InfoBCR: *2227 apelabil din 
rețelele Vodafone, Orange, RCS 
RDS, Telekom;  
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din 
România sau din străinătate 

Înmatriculată la Registrul Comerţului: 
J40/90/1991 
 

Înmatriculată la Registrul 
Instituțiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757 
 

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei 
 

SWIFT: RNCB RO BU 

 

________________________________  
1Ora limită reprezintă momentul din zi în funcţie de care banca marchează o operaţiune ca fiind recepționată în ziua lucrătoare curentă sau ziua lucrătoare 

următoare. Orele limită sunt indicate conform orei oficiale a României GMT+2. În preajma Sărbătorilor Legale orele limită de procesare pot suferi modificări. 

Orele limită sunt definite pentru zilele lucrătoare, excepţie făcând operaţiunile de plaţi intrabancare în lei sau valută, unde orele limită sunt definite pentru zile 

calendaristice.  
2Zi lucrătoare reprezintă orice zi în care băncile din România sunt deschise pentru afaceri şi tranzacţii interbancare încheiate în România. În cazul în care 

efectuarea plăţii se face într-o monedă alta decât cea naţională, o Zi lucrătoare va însemna orice zi în care băncile sunt deschise pentru afaceri/tranzacţii de 

schimb valutar încheiate în România şi în centrul financiar principal cu privire la moneda în care sunt efectuate plăţile respective.  
3Data valutei reprezintă data la care suma transferată ar trebui să fie recepționată de către banca beneficiarului, cu menţiunea ca banca beneficiarului 

poate să nu crediteze contul beneficiarului în aceeaşi zi în care aceasta a fost recepţionată.   
Mențiuni:  
  
A. În funcţie de capabilităţile tehnice şi/sau orele limită practicate de băncile partenere, BCR poate, dar nu are obligaţia să proceseze anumite operaţiuni 

recepţionate după ora limita (similar celor recepţionate înainte de ora limită).  
B. BCR îşi rezervă dreptul de a modifica orele limită pentru efectuarea operaţiunilor bancare şi a regulilor de procesare aferente prin afişare la sediul 

entităţilor funcţionale ale băncii şi/sau prin transmiterea unui mesaj de informare prin intermediul serviciilor electronic banking.  
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