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1. CONTURI  

 
1.1. Sumar conturi 

Optiunea „Sumar conturi“ din meniu va afisa o pagina care contine o lista cu toate conturile clientului, 

precum si depozitele sale, liniile de credit, restantele de credit, daca acestea exista. Pentru fiecare cont in 

parte va fi specificat: numele, tipul contului, soldul precum si actiuni specifice contului: „Constituie depozit”, 

„Ordin de plata”, „Vezi istoric”. In cazul depozitelor se va specifica codul acestora, suma, data de creare a 

depozitului, data expirarii, perioada, precum si dobanda aferenta. 

 

Actualizarea datelor se realizeaza in timp real. 
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1.2. Extras nou 

La selectarea acestei optiuni se va deschide o pagina care va permite selectarea contului pentru care 

doriti generarea extrasului de cont, pentru perioada aleasa. 

 
 

 
 

Dupa selectarea datelor apasati butonul „Genereaza extras”; cererea de extras nou introdusa 

urmeaza sa fie procesata de catre sistem si puteti urmari statusul ei in sectiunea Istoric extrase. 

 
 

1.3. Istoric extrase 

Informatiile privind extrasele generate pot fi vizualizate selectiv, in functie de data de generare a 

extrasului prin selectarea intervalului de timp dorit in cadrul optiunii “Data generare extras”. 

 

Pentru filtrarea rezultatelor dupa datele primelor sau ultimelor tranzactii, se completeaza cu data de 

inceput si data de final optiunile de filtrare “Tranzactii incepand cu” si “Tranzactii pana la”. 

 

Selectarea in vederea afisarii unui anumit tip de extrase (vizualizate sau nevizualizate) se realizeaza 

prin alegerea optiunii dorite in cadtul filtrului “Status extras”. 

 

Optiunea de cautare in baza unor cuvinte cheie ofera posibilitatea afisarii extraselor care le contin. 

 
In plus, datele pot fi ordonate in functie de filtrul selectat printr-un click pe oricare dintre optiunile “Data 

generare extras”, “Tranzactii incepand cu”, “Tranzactii pana la” sau “Status extras”. 
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Dupa generarea extrasului, acesta va putea fi vizualizat prin accesarea sectiunii „Istoric Extrase” aflata 

in meniul CONTURI. Pentru fiecare cont in parte, puteti vizualiza istoricul extraselor aferente. 

 

 

Alaturi de acest nou extras, sistemul va afisa si lista celorlalte extrase solicitate anterior pentru contul 
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selectat. Status-ul extraselor nevizualizate va fi „Extras nou generat, nevizualizat”. 

Fiecarui extras generat ii corespund optiunile: „Printeaza”, „Genereaza XLS” si „Vizualizeaza”. 

 
La click pe „Printeaza”, extrasul se deschide in format .pdf si poate fi salvat si tiparit in forma 

autorizata cu semnatura si stampila bancii. 

 

La click pe „Genereaza XLS”, extrasul de cont se va deschide in format .xls editabil si va putea fi 

salvat, tiparit sau folosit pentru preluarea datelor din el in aplicatiile si evidentele proprii ale clientului. 

 

 

1.4. Sumar tranzactii 

La selectarea acestei optiuni se va deschide o pagina care va permite selectarea contului pentru care 

doriti generarea sumarului de tranzactii, pentru perioada aleasa. 

Permite vizualizarea sumarului de tranzactii efectuate la POS-ul detinut de client intr-un interval de 

timp selectat de client. 

 

 

 

Selecteaza contul – se va alege contul caruia la care este legat terminalul POS. 

Alege perioada – se va alege intervalul de timp pentru care se doreste generarea tranzactiilor. 

Selecteaza terminalul – terminalul poate fi ales dupa selectarea contului. 
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Tranzactiile se pot filtra dupa beneficiar.  

Exista posibilitatea printarii sau exportului tranzactiilor afisate in excel.  
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1.5. Alias Conturi 

Permite atasarea unei denumiri specifice – alias - pentru fiecare cont curent al clientului. Aceasta 

denumire va apare in campul corespunzator contului ce urmeaza a fi debitat in paginile prin care sunt 

ordonate tranzactii. 

 

ATENTIE! Aceasta denumire nu se suprapune peste IBAN–ul contului respectiv si nu il modifica. 
 

 

 
In momentul deschiderii unui cont curent, sistemul atasaza in mod automat, pe langa IBAN si un alias, 

care descrie categoria din care face parte contul curent respectiv. Utilizatorii aplicatiei au posibilitatea 

configurarii / modificarii acestui alias. Accesati meniul “CONTURI”, optiunea “Alias conturi”. In dreptul 

contului curent al carui alias doriti sa il modificati, introduceti noua denumire. Pentru a salva modificarile 

apasati butonul ’’Salveaza modificarile ’’. 

 

In cazul ordonarii de tranzactii (ordine de plata, schimburi valutare, depozite), ordinea conturilor ce 

urmeaza a fi debitate va fi afisata in cadrul listei derulante, in functie de ordinea alfabetica a aliasurilor, iar 

contul implicit va fi primul din aceasta lista. 

 

Daca se doreste setarea unui cont implicit pentru ordonarea tranzactiilor, acest lucru se poate realiza 

prin modificarea aliasului respectivului cont, astfel incat acesta sa fie primul in ordinea alfabetica a aliasurilor 

tuturor conturilor curente. 

 

1.6. Extras card 

Pentru a solicita un extras de card de credit se va accesa optiunea ”Extras card”, disponibila in cadrul 

meniului ”CONTURI”. Pentru a obtine extrasul pentru cardul de credit se va selecta optiunea „Genereaza 

extras”, dupa ce in prealabil a fost selectat anul si luna pentru care se doreste extrasul. 

Extrasul pentru cardul de credit poate fi generat doar pentru luna anterioara. 
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Sistemul va genera un extras pentru cardul de credit: 
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1.7. Deschidere cont curent suplimentar 

Pentru deschiderea unui cont curent suplimentar in lei sau valuta, selectati meniul “CONTURI” si apoi 

optiunea “Deschide cont curent”. Sistemul va afisa o pagina care va permite selectarea valutei contului. 

Pentru transmiterea ordinului de deschidere, apasati butonul “Deschide cont”. 

 

Vi se afiseaza automat pagina „Autorizare ordine” din meniul „AUTORIZARI”, unde este necesar sa 

semnati cererea de deschidere de cont, intocmai ca pe un OP, pentru a putea fi procesata de banca. In 

aceeasi pagina, folositi optiunea „Refresh” pentru a urmari starea cererii, pana la stadiul „procesat cu 

succes”. 

 

Apoi puteti vizualiza, in prima pagina a sectiunii „CONTURI”, noul cont curent suplimentar cu codul 

IBAN alocat si puteti incepe sa derulati operatiuni aferente acestuia (alimentarea noului cont din alte conturi, 

plati etc). 
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1.8. Grafic rambursare credit 

Pentru a genera grafice de rambursare aferente facilitatilor de creditare acordate de Libra Internet 

Bank (cu exceptia cardurilor de credit si a facilitatilor overdraft), parcurgeti acesti pasi: 

1. Intrati in meniul Conturi, in sectiunea Grafic nou. 

 
2. Bifati numarul contractului de credit si optiunea pentru care doriti grafic: angajament sau tragere. 

Apasati butonul "Genereaza". 
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3. Automat, sunteti directionat in sectiunea Istoric grafice, unde selectati din lista ultimul grafic generat. 

Folositi optiunea "Refresh" pentru a urmari stadiul cererii dumneavoastra. 
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4. In stadiul "Grafic de rambursare nou generat, nevizualizat", folositi optiunea "Printeaza" pentru a 

deschide documentul si a-l tipari sau salva. 

Graficul care se afiseaza difera in functie de natura facilitatii de creditare de care beneficiati de la Libra 

Internet Bank, astfel: 

 

- Pentru credit cu rambursare in rate, sunt afisate ratele prestabilite, convenite cu banca. Pentru 

"Angajamente", coloana "Sold principal" reprezinta dreptul de utilizare. 

 
 

 

- Daca ati generat grafic pentru "Tragere" aferenta unui credit, acesta se afiseaza astfel: 

 

 
 

- Pentru linie de credit, graficul prezinta istoricul dobanzilor si valori orientative viitoare ale acestora. 

Pentru "Angajamente", coloana "Sold principal" reprezinta dreptul de utilizare. 
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- In cazul unui grafic de rambursare pentru "Tragere" aferenta liniei de credit, valorile scadente in 

viitor, dupa data listarii, sunt doar orientative si se pot modifica in functie de utilizarile/rambursarile facute de 

client pana la urmatoarea scadenta. 

 
 

 
 
 

Important: 

 

a) Valorile afisate online sunt similare cu cele din graficele de rambursare semnate de dumneavoastra 

si nu cuprind alte eventuale obligatii datorate (taxe FNGCIMM, AEGRM, rate asigurare viata etc). 

 

b) In cazul creditelor cu dobanzi variabile legate la ROBOR/EURIBOR/LIBOR, sumele scadente se 

actualizeaza in functie de evolutia acestor indici. 

 

c) In cazul utilizarilor si rambursarilor, inclusiv pentru liniile de credit, sumele scadente se actualizeaza 

automat, iar dumneavoastra puteti tipari noile grafice, insa sumele sunt valabile pana la urmatoarea 

utilizare/rambursare. 

d) In cazul creditelor atipice (cu perioade de gratie/utilizare, cu acte aditionale cu modificari realizabile 

numai la o anumita scadenta etc.), graficele se vizualizeaza in Internet Banking dupa expirarea perioadei de 

gratie/utilizare, dupa prima scadenta la modificari prin act aditional etc. Inaintea acestor date, informatiile 
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sunt doar orientative. 

 

e) Informatii privind sumele scadente (principal, dobanda, comisioane) sunt evidentiate atat pentru 

"Angajament", cat si pentru "Tragere". 

 

f) In cazul "Angajamentelor", coloana "Sold principal" reflecta dreptul de utilizare; daca aveti debite 

restante, utilizarea nu mai este posibila. 

 

1.9. Restrictii conturi 

Pentru a vizualiza eventualele blocaje instituite pe conturi, se acceseaza sectiunea "Restrictii pe cont" 

din meniul "Conturi". 

 

Coloana Restrictie pe cont va contine blocajele existente, dupa caz: 

 
- Daca exista blocari pe o anumita suma, se va afisa valoarea sumei blocate, diferenta de disponibil 

fiind accesibila clientului. 

 
 

 
 

- Daca exista blocari instituite ca urmare a anumitor evenimente, se va afisa tipul blocarii, de 

exemplu: "Blocare TOTALA" (caz in care sunt restrictionate orice operatiuni pe contul respectiv in baza unor 

restrictii juridice sau operationale) sau "Blocare DEBIT" (caz in care nu se pot opera plati din contul 

respectiv). 

 

- Daca exista mai multe blocari pe suma / evenimente acestea se vor afisa unele sub altele in dreptul 

respectivului cont blocat. 

 
 

Coloana Tip Blocaj va contine descrierea blocajului. Daca exista blocari pe evenimente (Total sau 

Debit) se va afisa descrierea blocarii. Iar daca exista blocari pe suma, se va afisa suma blocata. 

 

In coloana Balanta disponibila, daca blocajul este pe debit sau total, balanta disponibila afisata in 

coloana va fi "0". Daca blocajul este pe suma, se face diferenta intre soldul curent si suma totala a 

blocajelor. Daca este blocat si pe eveniment, valoarea este 0. In cazul in care un cont este blocat atat pe 

evenimente, cat si pe suma, valoarea din balanta disponibila va fi "0". 
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2. CARDURI  

 
In meniul „Carduri” se poate comanda un card si se pot realiza anumite actiuni pe cardurile existente. 

Meniul „Carduri” are trei submeniuri: Administrare Carduri, Comanda card si Programul Libra Enjoy. 

 

2.1. Administrare Carduri 

 
In aceasta sectiune sunt listate cardurile detinute si: 

 
Caracteristicile fiecarui card: 

- Tip card; 

- Posesor card; 

- Numar card/IBAN; 

- Sold disponibil; 

- Status; 

- Actiuni. 

 
Actiunile posibile pentru fiecare: 

- Blocare card; 
- Schimba PIN; 
- Modificare limite; 
- Stare utilizare internet; 
- Regenerare PIN; 
- Setare alerte card. 

 

 
 
 

2.1.1. Blocare card 

 

Aceasta optiune ofera posibilitatea blocarii cardului, temporar sau definitiv, prin selectarea uneia 

dintre cele patru optiuni: „Card furat”, „Card fraudat”, „Card pierdut” (blocare definitiva) sau „Blocare 

temporara”. 
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Prin accesarea butonului „Blocare card”, se deschide pagina in care se poate realiza blocarea 

cardului. In aceasta pagina sunt afisate, precompletate, caracteristicile cardului: 

- Tip card; 

- Posesor card; 
- Numar card; 
- IBAN; 
- Valuta. 

 

 
 

Pentru a finaliza actiunea de blocare a cardului, este necesara alegerea unui motiv, din lista de motive 

ce se va afisa la click pe – Alege motivul blocarii cardului– 

- Card furat (blocare definitiva); 

- Card pierdut (blocare definitiva); 

- Card fraudat (blocare definitiva); 

- Blocare temporara. 
Dupa alegerea motivului, se da click pe butonul „Blocheaza card”. 
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In cazul in care actiunea de blocare a fost realizata cu succes, va aparea un mesaj de confirmare: 

 

 
 

2.1.2. Deblocare card 

 
In cazul in care a fost ales motivul „Blocare temporara”, cardul se va bloca temporar si poate fi 

reactivat din sectiunea Lista carduri, actionand butonul „Deblocare card”. 

 

 

 

Pentru blocarea definitiva, se va accesa butonul “Blocare definitiva card” selectand unul dintre 

motivele: „Card furat”, „Card fraudat”, „Card pierdut”. In acest caz, va fi necesara reemiterea lui. 

 

ATENTIE! 

 
Trebuie sa existe un interval minim de 5 minute intre actiunile de blocare/deblocare card. 

 
In cazul in care se incearca o noua modificare de blocare/deblocare card in mai putin de 5 minute de 

la ultima actiune, va aparea mesajul de mai jos: 

 

 
 

2.1.3. Reemitere 

 
Aceasta optiune ofera posibilitatea reemiterii cardului, dupa ce acesta a fost anterior blocat definitiv. 
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Prin accesarea butonului „Reemitere”, se deschide pagina in care se poate realiza blocarea cardului. 

In aceasta pagina sunt afisate, precompletate, caracteristicile cardului: 

- Livrare la adresa de domiciliu – adresa afisata corespunde adresei oficiale din certificatul de inregistrare si este 
needitabila; 

- Defineste o alta adresa. 
 

 

 

2.1.4. Schimba PIN 

 

Aceasta optiune ofera posibilitatea schimbarii PIN-ului cu conditia cunoasterii codului PIN existent. 

Dupa modificarea acestuia este necesara efectuarea unei prime tranzactii la un ATM. 

In cazul in care codul PIN a fost introdus gresit de 3 ori, poate fi deblocat apeland la Call Center, la 

numarul de telefon 021 2 088 088. 
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Dupa completarea noului cod PIN, se va da click pe butonul “Schimba PIN”. 

 

 

 

In cazul in care codul PIN nu a fost modificat cu succes, clientului ii va fi afisat mesajul: 

 

 

2.1.5. Modificare limite 

 
In aceasta sectiune se pot modifica limitele stabilite pentru plati POS, retrageri ATM cumparaturi 

online, Romania sau international. 

 

 

 
Prin accesarea butonului „Modificare limite”, se deschide pagina in care se pot modifica limitele 

cardului. In aceasta pagina sunt afisate caracteristicile cardului si tabelul ce contine numarul de tranzactii 

permise si limitele setate pe card: 
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1. Caracteristici ale cardului precompletate: 
- Tip card 
- Posesor card 
- Numar card 
- IBAN 
- Valuta 

 
2. Tabel ce contine urmatoarele coloane: 
- Tip limita 
- Numar tranzactii/zi 
- Valoare tranzactii/zi 
- Valori standard 

 
Aceste valori se pot modifica astfel: 

 Click pe casuta ce cuprinde numarul sau valoarea tranzactiilor (exemplul de mai jos: 10 sau 10000); 

 Se sterge valoarea actuala (exemplul de mai jos: 10 sau 10000); 

 Se introduce noua valoare dorita (numar sau valoare); 

 Click pe butonul ”Salveaza modificari”. 
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Daca modificarile au fost salvate cu succes, va aparea mesaj de confirmare: 

 

 
 

Daca modificarile nu au fost salvate cu succes, va aparea mesaj de avertizare, in functie de fiecare 

caz in parte, mesajul comunicand cauza. 

 

Pentru persoane fizice: *Valoarea maxima admisa care se poate stabili prin Internet Banking, pentru 

cumparaturi si retrageri de la ATM sau POS este de 20.000 RON/zi sau echivalentul in valuta. Numarul 

maxim de tranzactii admis, care se poate stabili prin Internet Banking, este 30. 

 

Pentru persoane juridice: **Valoarea maxima admisa care se poate stabili prin Internet Banking, 

pentru retragerile de la ATM sau POS, este de 10.000 RON/zi sau echivalentul in valuta, iar pentru 

cumparaturi este de 100.000 RON/zi sau echivalentul in valuta. Numarul maxim de tranzactii admis, care se 

poate stabili prin Internet Banking este 30. 

Limitele maxime difera in functie de tipul de produs. 

 

ATENTIE! 

 
Trebuie sa existe un interval minim de 5 minute intre actiunile de modificare ale limitelor cardului. 

 

In cazul in care se incearca o noua modificare de limite ale cardului card in mai putin de 5 minute de 

la ultima actiune, va aparea mesajul de mai jos, iar utilizatorul nu va putea efectua modificarile dorite decat 

dupa acest interval: 

 

 

 

2.1.6. Stare utilizare internet 
 

In aceasta sectiune se poate activa/dezactiva cardul pentru utilizare pe internet. 
 

 
 

Prin accesarea butonului „Stare utilizare Internet”, se deschide pagina in care se poate realiza 

actiunea de modificare a starii de utilizare a cardului pe internet. In aceasta pagina: 

 

1. Apar caracteristicile cardului: 
- Tip card 
- Posesor card 
- Numar card 
- IBAN 
 -  Valuta 
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2. Apare una dintre cele doua optiuni: 

 
A) Dezactiveaza: in cazul in care cardul are „Stare utilizare internet: Activ” 
B) Activeaza: in cazul in care cardul are „Stare utilizare internet: Inactiv” 

 

 
 

Pentru a finaliza actiunea, se da click pe butonul activ. Daca modificarile au fost salvate cu succes, va 

aparea mesaj de confirmare: 
 

 

 

ATENTIE! 

 

Trebuie sa existe un interval minim de 5 minute intre actiunile de modificare ale statusului pentru 

utilizare pe internet. 

 

Butonul “Activeaza”/”Dezactiveaza” nu va fi activ in cazul in care se incearca o noua modificare a 

statusului pentru utilizare pe internet in mai putin de 5 minute de la ultima actiune. 

 

2.1.7. Regenerare PIN 

 
Aceasta optiune ofera posibilitatea regenerarii PIN-ului Dupa modificarea acestuia este necesara 

efectuarea unei prime tranzactii la un bancomat si tastarea noului codului PIN regenerat. 

In cazul in care codul PIN vechi a fost introdus gresit de 3 ori, poate fi deblocat apeland la Call 

Center, la numarul de telefon 021 2 088 088. 
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Dupa completarea noului cod PIN, se va da click pe butonul “Regenereaza PIN”. 

 

 
La apasarea butonului “Regenereaza PIN”, va fi afisat mesajul de confirmare de mai jos: 

 
 
ATENTIE! 

 
Codul PIN se trimite prin SMS la numarul de telefon declarat bancii.  

Nu se va trimite SMS in cazul in care nu exista numar de telefon in baza de date a bancii. 
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2.1.8. Setare alerte card 

 
Prin accesarea optiunii “Setare alerte card”, aveti posibilitatea de a activa sau dezactiva serviciul de 

notificari.Utilizatorul este astfel redirectionat in meniul “Configurari”, submeniu “Setari alerte”. 

Regasiti mai multe detalii in meniul “Configurari”, submeniu “Alerte” din prezentul manual. 

 

 
 

2.2. Comanda card 

 
Prin accesarea meniului ”Comanda card”, se poate comanda un card online, prin 4 pasi simpli: 

 
1. Click pe butonul ”Comanda card” din dreptul cardului dorit; 
2. Completarea formularului cu datele personale, datele cardului si datele de contact; 
3. Citirea si agrearea termenilor si Lista taxei de tarife si comisioane; 

4. Semnarea cererii in Autorizari; 
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2.2.1. Cardul Radio Guerrilla si Cardul Enjoy – MasterCard Gold 
 

Acest tip de card este valabil doar pentru Persoanele Fizice. Pentru a emite un card Radio Guerrilla 

Camuflaj, Radio Guerrilla Roz sau Card Enjoy se va da click pe butonul ‘’Comanda card’’ din dreptul 

acestuia.  

Pentru emiterea lui, clientul trebuie sa indeplineasca una din conditiile de eligibilitate de mai jos: 

1. Solicitantul este client Libra Internet Bank de mai mult de 6 luni sau 

2. Solicitantul este actionar/ administrator al unui client Libra Internet Bank sau 

3. Solicitantul detine credit fara restante la Libra Internet Bank sau 

4. Numele solicitantului se gaseste pe unul dintre site-urile de profil ale categoriei profesii liberale sau 

5. Detine depozite mai mari de 5.000 lei (sau echivalent) sau 

6. Solicitantul are aprobata/ initiata o cerere pentru overdraft (descoperit de cont). 
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Actiunea click pe ‘’Comanda card’’ din dreptul cardului va deschide formularul ce cuprinde datele 

necesare pentru emiterea cardului. 

 

In cazul acestui card, formularul contine, in prima parte, caracteristici ale produsului si este impartit in 

3 sectiuni: 

 

a) Detalii personale - in care apar urmatoarele campuri precompletate, ce nu pot fi modificate: 

- Numele posesorului;
- Prenumele posesorului;
- CNP-ul posesorului.

 

b) Detalii card - in care apar urmatoarele campuri: 

- Contul atasat cardului – optiunea de a deschide un cont nou si de a atasa cardul pe acesta, sau de 

a atasa cardul pe un cont deja existent, in cazul in care nu exista deja un alt card atasat;

 

- Numele afisat pe card - acesta va fi ales din lista derulanta ce contine toate combinatiile posibile de 

nume si prenume;

- Utilizare online – acest camp se refera la optiunea de a face plati online cu cardul sau de a nu face 

plati online cu cardul. Va fi setat by default cu „NU”. Clientul poate modifica aceasta optiune in „DA”.

 

- Limitele de utilizare ale cardului la: ATM in Romania/international; POS Romania/international; 

online Romania /international. Aceasta sectiune are doar scop informativ. Nu se completeaza de 

client, este setat automat de banca. Clientul poate modifica limitele de utilizare ale cardului online, 

dupa activarea cardului, prin Internet Banking > meniu “Carduri” > tab “Administrare Carduri”, prin 

Call Center sau intr-o sucursala.

 

- Preferinta de ridicare/primire a cardului in care clientul are 2 optiuni:

 
1. La adresa de domiciliu – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute. Campurile aferente 

adresei sunt precompletate si nu pot fi modificate de client; 

2. La o adresa nou definita – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute si prin definirea 

acesteia, completand campurile din tabel: Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament. 
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c) Contact - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Telefon titular cont – acest camp va fi precompletat cu numarul de telefon folosit de titular pentru 

logare IBK. Poate fi modificat de catre client prin actualizarea datelor, online prin Internet Banking > 

meniu “Configurari” > tab “Actualizare Date” sau in orice sucursala Libra Internet Bank.

 

- E-mail titular cont – acest camp se va completa cu adresa de e-mail. Poate fi modificat accesand 

casuta si completand o noua adresa de mail valida.



 

Pentru continuarea cererii, click pe butonul ”Continua” sau click pe butonul ”renunta” pentru a renunta 

la cerere. 

Urmatorul pas obligatoriu este acela de a citi Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane prin 

click pe linkul ‘’Conditii contractuale si Lista de taxe si comisioane‘’ ce se vor deschide in alt tab. Dupa citirea 

lor se inchide acest tab si se activeaza automat casuta ”Sunt de acord cu Conditiile contractuale si Lista de 

taxe si comisioane”. Aceasta trebuie bifata si ulterior se da click pe butonul ‘’Emite card’’. 
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ATENTIE! Accesarea link-ului ce contine Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane este 

obligatorie. In cazul in care acestea nu sunt accesate, casuta ‘’Sunt de acord cu Conditiile contractuale si 

Lista de taxe si comisioane’’ si butonul ‘’Emite card’’ nu pot fi actionate, nu sunt active si cererea de emitere 

card nu poate fi continuata si finalizata. 

 

 

 

 

Pentru modificarea anumitor detalii din formular, se da click pe butonul ‘’Modifica’’ si se reiau pasii 

descrisi anterior urmat de click pe butonul ‘’Continua’’. Se acceseaza ulterior Conditiile contractuale si Lista 

de taxe si comisioane, click pe casuta ‘’Sunt de acord cu’’ si in final click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 

Pentru stergerea cererii de emitere card, se da click pe butonul ‘’Sterge’’. 
 
Pentru finalizarea cererii, se semneaza cererea de Emitere card, prin click pe ’’Semneaza’’. 
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Dupa ce cererea a fost semnata cu succes, statusul acesteia poate fi urmarit in meniul ‘’Autorizari’’, 

submeniul ‘’Autorizari Ordine’’, coloana ‘’Stare’’. 
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2.2.2. Cardul Libra Free - MasterCard 

 
Acest tip de card este valabil doar pentru Persoanele Fizice. Pentru a emite un card Libra Free se va 

da click pe butonul ‘’Comanda card’’ din dreptul acestuia. 

 

 
 

Actiunea click pe ‘’Comanda card’’ din dreptul cardului Libra Free va deschide formularul ce cuprinde 

datele necesare pentru emiterea cardului. 

 

In cazul acestui card, formularul contine, in prima parte, caracteristici ale produsului si este impartit in 

3 sectiuni: 

 

d) Detalii personale - in care apar urmatoarele campuri precompletate, ce nu pot fi modificate: 

- Numele posesorului;
- Prenumele posesorului;
- CNP-ul posesorului.

 

e) Detalii card - in care apar urmatoarele campuri: 

- Contul atasat cardului – optiunea de a deschide un cont nou si de a atasa cardul pe acesta, sau de 

a atasa cardul pe un cont deja existent, in cazul in care nu exista deja un alt card atasat;

 

- Numele afisat pe card - acesta va fi ales din lista derulanta ce contine toate combinatiile posibile de 

nume si prenume;

- Utilizare online – acest camp se refera la optiunea de a face plati online cu cardul sau de a nu face 

plati online cu cardul. Va fi setat by default cu „NU”. Clientul poate modifica aceasta optiune in „DA”.

 

- Limitele de utilizare ale cardului la: ATM in Romania/international; POS Romania/international; 

online Romania /international. Aceasta sectiune are doar scop informativ. Nu se completeaza de 

client, este setat automat de banca. Clientul poate modifica limitele de utilizare ale cardului online, 

dupa activarea cardului, prin Internet Banking > meniu “Carduri” > tab “Administrare Carduri”, prin 

Call Center sau intr-o sucursala.

 

- Preferinta de ridicare/primire a cardului in care clientul are 2 optiuni:
 

1. La adresa de domiciliu – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute. Campurile aferente 

adresei sunt precompletate si nu pot fi modificate de client; 

2. La o adresa nou definita – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute si prin definirea 

acesteia, completand campurile din tabel: Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, 

Apartament. 
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f) Contact - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Telefon titular cont – acest camp va fi precompletat cu numarul de telefon folosit de titular pentru 

logare IBK. Poate fi modificat de catre client prin actualizarea datelor, online prin Internet Banking > 

meniu “Configurari” > tab “Actualizare Date” sau in orice sucursala Libra Internet Bank.

 

- E-mail titular cont – acest camp se va completa cu adresa de e-mail. Poate fi modificat accesand 

casuta si completand o noua adresa de mail valida.



 

Pentru continuarea cererii, click pe butonul ”Continua” sau click pe butonul ”renunta” pentru a renunta 

la cerere. 

Urmatorul pas obligatoriu este acela de a citi Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane prin 

click pe linkul ‘’Conditii contractuale si Lista de taxe si comisioane‘’ ce se vor deschide in alt tab. Dupa citirea 

lor se inchide acest tab si se activeaza automat casuta ”Sunt de acord cu Conditiile contractuale si Lista de 

taxe si comisioane”. Aceasta trebuie bifata si ulterior se da click pe butonul ‘’Emite card’’. 
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ATENTIE! Accesarea link-ului ce contine Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane este 

obligatorie. In cazul in care acestea nu sunt accesate, casuta ‘’Sunt de acord cu Conditiile contractuale si 

Lista de taxe si comisioane’’ si butonul ‘’Emite card’’ nu pot fi actionate, nu sunt active si cererea de emitere 

card nu poate fi continuata si finalizata. 

 

 
 

 

Pentru modificarea anumitor detalii din formular, se da click pe butonul ‘’Modifica’’ si se reiau pasii 

descrisi anterior urmat de click pe butonul ‘’Continua’’. Se acceseaza ulterior Conditiile contractuale si Lista 

de taxe si comisioane, click pe casuta ‘’Sunt de acord cu’’ si in final click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 

Pentru stergerea cererii de emitere card, se da click pe butonul ‘’Sterge’’. 
 
Pentru finalizarea cererii, se semneaza cererea de Emitere card, prin click pe ’’Semneaza’’. 
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Dupa ce cererea a fost semnata cu succes, statusul acesteia poate fi urmarit in meniul ‘’Autorizari’’, 

submeniul ‘’Autorizari Ordine’’, coloana ‘’Stare’’. 
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2.2.3. Cardul Libra Junior - MasterCard 

 
 

Pentru a emite un card Libra Junior, este necesar ca parintele sa aiba deja un card emis pe numele sau.  
In aceasta pagina se da click pe butonul “Comanda card’’ din dreptul acestuia. 

 

 
 

Actiunea click pe ‘’Comanda card’’ din dreptul cardului Libra Junior va directiona clientul in formularul 

ce cuprinde datele necesare pentru emiterea cardului. 

 

In cazul acestui card, formularul contine, in prima parte, caracteristici ale produsului si este impartit in 

3 sectiuni: 

a) Detalii junior - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Numele juniorului;
- Prenumele juniorului;
- CNP-ul juniorului (se fac verificari daca juniorul are varsta cuprinsa intre 10 si 18 ani);
- Copia actului de identitate – pentru atasarea acesteia se urmeaza pasii:

1. Click pe butonul „Browse” pentru cautarea documentului in computer/telefon. 
2. Click pe butonul „Adauga document”. Daca se doreste, acest document poate fi vizualizat sau sters. 

- Copia certificatului de nastere – pentru atasarea acesteia se urmeaza pasii de mai sus.

Copia certificatului de nastere se va atasa doar daca numele juniorului nu coincide cu numele 

titularului (ex.: Titularul a divorat, iar copilul a pastrat numele celuilalt parinte – titularul se numeste Ionescu 

Florina, iar juniorul se numeste Popescu Ana). 
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b) Detalii card - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Numele afisat pe card – acesta va fi precompletat din sectiunea „Detalii junior”, campurile „Nume”, 

„Prenume”. Acest camp poate fi modificat, dupa preferinta; 
 

- Utilizare online – acest camp se refera la optiunea de a face plati online cu cardul sau de a nu face 

plati online cu cardul. Va fi setat by default cu „NU”. Clientul poate modifica aceasta optiune in „DA”.

 

- Limitele de utilizare ale cardului la: ATM in Romania/international; POS Romania/international; 

online Romania /international. Acest camp are doar scop informativ. Nu se completeaza de client, 

este setat automat de banca. Clientul poate modifica limitele de utilizare ale cardului online, dupa 

activarea cardului, prin Internet Banking > meniu “Carduri” > tab “Administrare Carduri”, prin Call 

Center sau intr-o sucursala.

 

- Preferinta de ridicare/primire a cardului in care clientul are 2 optiuni:

 
1. La adresa de domiciliu din copia actului de identitate al copilului – aceasta optiune se alege prin 

bifarea acestei casute. Campurile aferente adresei sunt precompletate si nu pot fi modificate de 

client; 

2. La o adresa nou definita – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute si prin definirea 

acesteia, completand campurile din tabel: Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, 

Apartament. 
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c) Contact - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Telefon titular – acest camp va fi precompletat cu numarul de telefon folosit de titular pentru logare 

IBK. Poate fi modificat de catre client accesand casuta si completand un alt numar de telefon;

 

- E-mailul juniorului – acest camp se va completa cu adresa de e-mail a copilului. Acest camp este 

optional, poate ramane necompletat.





Pentru continuarea cererii, click pe butonul ”Continua” sau click pe butonul ”renunta” pentru a renunta 

la cerere. 

Urmatorul pas obligatoriu este acela de a citi Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane prin 

click pe link-ul ‘’Conditii contractuale si Lista de taxe si comisioane‘’ ce se vor deschide in alt tab. Dupa 

citirea lor se inchide acest tab si se activeaza automat casuta ”Sunt de acord cu Conditiile contractuale si 

Lista de taxe si comisioane”. Aceasta trebuie bifata si ulterior se da click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 
 

ATENTIE! Accesarea link-ului ce contine Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane este 

obligatorie. In cazul in care acestea nu sunt accesate, casuta ‘’Sunt de acord cu Conditiile contractuale si 

Lista de taxe si comisioane’’ si butonul ‘’Emite card’’ nu pot fi actionate, nu sunt active si cererea de emitere 
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card nu poate fi continuata si finalizata. 

 
 

Pentru modificarea anumitor detalii din formular, se da click pe butonul ‘’Modifica’’ si se reiau pasii 

descrisi anterior urmat de click pe butonul ‘’Continua’’. Se acceseaza ulterior Conditiile contractuale si Lista 

de taxe si comisioane, click pe casuta ‘’Sunt de acord cu’’ si in final click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 

Pentru stergerea cererii de emitere card, se da click pe butonul ‘’Sterge’’. 

 
Pentru finalizarea cererii, se semneaza cererea de Emitere card, prin click pe butonul ’’Semneaza’’. 

Dupa ce cererea a fost semnata cu succes, statusul acesteia poate fi urmarit in meniul “Autorizari”, 

tab “Autorizari Ordine”, coloana ‘’Stare’’. 
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2.2.4. Cardul Visa Business - VISA 
 

Cardul poate fi emis doar de catre clientii Persoane Juridice, in calitate de persoane autorizate, 

reprezentanti unici sau administratori. 

Pentru a emite un card Libra Free se va da click pe butonul ‘’Comanda card’’ din dreptul acestuia. 

In cazul in care societatea are mai multi administratori sau doar unul dintre ei are acces la aplicatia Internet 

Banking, clientului nu va avea optiunea de a emite card. 

 

 
 

Actiunea click pe ‘’Comanda card’’ din dreptul cardului Libra Business va deschide formularul ce 

cuprinde datele necesare pentru emiterea cardului. 
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In cazul acestui card, formularul contine, in prima parte, caracteristici ale produsului si este impartit in 

3 sectiuni: 

 

a)   Detalii personale - in care apar urmatoarele campuri precompletate, ce nu pot fi modificate: 

- Denumire firma;

- CUI/CNP;

- Nume reprezentant legal;

- Prenume reprezentant legal;

- CNP.

 

b) Detalii card - in care apar urmatoarele campuri: 

 

- Contul atasat cardului – optiunea de a deschide un cont nou si de a atasa cardul pe acesta, sau de 

a atasa cardul pe un cont deja existent, in cazul in care nu exista deja un alt card atasat;

 

- Numele afisat pe card - acesta va fi ales din lista derulanta ce contine combinatii posibile de nume 

si prenume;

- Utilizare online – acest camp se refera la optiunea de a face plati online cu cardul sau de a nu face 

plati online cu cardul. Va fi setat by default cu „NU”. Clientul poate modifica aceasta optiune in „DA”.

 

- Limitele de utilizare card la: ATM in Romania/international; POS Romania/international; online 

Romania /international. Aceasta sectiune are doar scop informativ. Nu se completeaza de client, 

este setat automat de banca. Clientul poate modifica limitele de utilizare ale cardului online, dupa 

activarea cardului, prin Internet Banking > meniu “Carduri” > tab “Administrare Carduri”, prin Call 

Center sau intr-o sucursala.

 

- Preferinta de ridicare/primire a cardului in care clientul are 2 optiuni:

 
1. La adresa de domiciliu – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute. Campurile aferente 

adresei sunt precompletate si nu pot fi modificate de client; 

 

2. La o adresa nou definita – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute si prin definirea acesteia, 

completand campurile din tabel: Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, Apartament. 
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c) Contact - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Telefon titular cont – acest camp va fi precompletat cu numarul de telefon folosit de titular pentru 

logare IBK. Poate fi modificat de catre client prin actualizarea datelor, online prin Internet Banking > 

meniu “Configurari” > tab “Actualizare Date” sau in orice sucursala Libra Internet Bank.

 

- E-mail titular cont – acest camp se va completa cu adresa de e-mail. Poate fi modificat completand 

direct in casuta o noua adresa de mail valida.



 

Pentru continuarea cererii, click pe butonul ”Continua” sau click pe butonul ”renunta” pentru a renunta 

la cerere. 

Urmatorul pas obligatoriu este acela de a citi Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane prin 

click pe linkul ‘’Conditii contractuale si Lista de taxe si comisioane‘’ ce se vor deschide in alt tab. Dupa citirea 
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lor se inchide acest tab si se activeaza automat casuta ”Sunt de acord cu Conditiile contractuale si Lista de 

taxe si comisioane”. Aceasta trebuie bifata si ulterior se da click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 

ATENTIE! Accesarea link-ului ce contine Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane este 

obligatorie. In cazul in care acestea nu sunt accesate, casuta ‘’Sunt de acord cu Conditiile contractuale si 

Lista de taxe si comisioane’’ si butonul ‘’Emite card’’ nu pot fi actionate, nu sunt active si cererea de emitere 

card nu poate fi continuata si finalizata. 

 

 
 

 

Pentru modificarea anumitor detalii din formular, se da click pe butonul ‘’Modifica’’ si se reiau pasii 

descrisi anterior urmat de click pe butonul ‘’Continua’’. Se acceseaza ulterior Conditiile contractuale si Lista 

de taxe si comisioane, click pe casuta ‘’Sunt de acord cu’’ si in final click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 

Pentru stergerea cererii de emitere card, se da click pe butonul ‘’Sterge’’. 
 
Pentru finalizarea cererii, se semneaza cererea de Emitere card, prin click pe ’’Semneaza’’. 
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Dupa ce cererea a fost semnata cu succes, statusul acesteia poate fi urmarit in meniul ‘’Autorizari’’, 

submeniul ‘’Autorizari Ordine’’, coloana ‘’Stare’’. 
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2.2.5. Cardul Radio Guerrilla Camuflaj Junior si Cardul Radio Guerrilla Roz Junior – MasterCard Gold 
 

Pentru a emite un card Libra Junior, este necesar ca parintele sa aiba deja un card emis pe numele sau.  
In aceasta pagina se da click pe butonul “Comanda card’’ din dreptul acestuia. 
 

Acest tip de card este valabil doar pentru juniorii cu varsta cuprinsa intre 10 si 18 ani. Pentru a emite 

un card Radio Guerrilla Camuflaj Junior, Radio Guerrilla Roz Junior se va da click pe butonul 

‘’Comanda card’’ din dreptul acestuia.  

Pentru emiterea lui, parintele trebuie sa indeplineasca una din conditiile de eligibilitate de mai jos: 

1. Solicitantul este client Libra Internet Bank de mai mult de 6 luni sau 

2. Solicitantul este actionar/ administrator al unui client Libra Internet Bank sau 

3. Solicitantul detine credit fara restante la Libra Internet Bank sau 

4. Numele solicitantului se gaseste pe unul dintre site-urile de profil ale categoriei profesii liberale sau 

5. Detine depozite mai mari de 5.000 lei (sau echivalent) sau 

6. Solicitantul are aprobata/ initiata o cerere pentru overdraft (descoperit de cont). 
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Actiunea click pe ‘’Comanda card’’ din dreptul cardului Radio Guerrilla – Camuflaj Junior sau Radio 

Guerrilla – Roz Junior va directiona clientul in formularul ce cuprinde datele necesare pentru emiterea 

cardului. 

 

In cazul acestui card, formularul contine, in prima parte, caracteristici ale produsului si este impartit in 

3 sectiuni: 

d) Detalii junior - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Numele juniorului;
- Prenumele juniorului;
- CNP-ul juniorului (se fac verificari daca juniorul are varsta cuprinsa intre 10 si 18 ani);
- Copia actului de identitate – pentru atasarea acesteia se urmeaza pasii:

1. Click pe butonul „Browse” pentru cautarea documentului in computer/telefon. 
2. Click pe butonul „Adauga document”. Daca se doreste, acest document poate fi vizualizat sau 

sters. 

In cazul in care juniorul nu are inca act de identitate, se va atasa actul de identitate al parintelui.
- Copia certificatului de nastere – pentru atasarea acesteia se urmeaza pasii de mai sus.
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e) Detalii card - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Numele afisat pe card – acesta va fi precompletat din sectiunea „Detalii junior”, campurile „Nume”, 

„Prenume”. Acest camp poate fi modificat, dupa preferinta; 

 
- Utilizare online – acest camp se refera la optiunea de a face plati online cu cardul sau de a nu face 

plati online cu cardul. Va fi setat by default cu „NU”. Clientul poate modifica aceasta optiune in „DA”.

 

- Limitele de utilizare ale cardului la: ATM in Romania/international; POS Romania/international; 

online Romania /international. Acest camp are doar scop informativ. Nu se completeaza de client, 

este setat automat de banca. Clientul poate modifica limitele de utilizare ale cardului online, dupa 

activarea cardului, prin Internet Banking > meniu “Carduri” > tab “Administrare Carduri”, prin Call 

Center sau intr-o sucursala.

 

- Preferinta de ridicare/primire a cardului in care clientul are 2 optiuni:
 

3. La adresa de domiciliu din copia actului de identitate al copilului – aceasta optiune se alege prin 

bifarea acestei casute. Campurile aferente adresei sunt precompletate si nu pot fi modificate de 

client; 

4. La o adresa nou definita – aceasta optiune se alege prin bifarea acestei casute si prin definirea 

acesteia, completand campurile din tabel: Judet, Localitate, Strada, Numar, Bloc, Scara, Etaj, 

Apartament. 
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f) Contact - in care se completeaza urmatoarele campuri: 

 
- Telefon titular – acest camp va fi precompletat cu numarul de telefon folosit de titular pentru logare 

IBK. Poate fi modificat de catre client accesand casuta si completand un alt numar de telefon;

 

- E-mailul juniorului – acest camp se va completa cu adresa de e-mail a copilului. Acest camp este 

optional, poate ramane necompletat.





Pentru continuarea cererii, click pe butonul ”Continua” sau click pe butonul ”renunta” pentru a renunta 

la cerere. 

Urmatorul pas obligatoriu este acela de a citi Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane prin 

click pe link-ul ‘’Conditii contractuale si Lista de taxe si comisioane‘’ ce se vor deschide in alt tab. Dupa 

citirea lor se inchide acest tab si se activeaza automat casuta ”Sunt de acord cu Conditiile contractuale si 

Lista de taxe si comisioane”. Aceasta trebuie bifata si ulterior se da click pe butonul ‘’Emite card’’. 
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ATENTIE! Accesarea link-ului ce contine Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane si a 

Actului Aditional este obligatorie. In cazul in care acestea nu sunt accesate, casuta ‘’Sunt de acord cu 

Conditiile contractuale si Lista de taxe si comisioane’’/”Sunt de acord cu Act Aditional” si butonul ‘’Emite 

card’’ nu pot fi actionate, nu sunt active si cererea de emitere card nu poate fi continuata si finalizata. 

 

 
 

Pentru modificarea anumitor detalii din formular, se da click pe butonul ‘’Modifica’’ si se reiau pasii 

descrisi anterior urmat de click pe butonul ‘’Continua’’. Se acceseaza ulterior Conditiile contractuale si Lista 

de taxe si comisioane, click pe casuta ‘’Sunt de acord cu’’ si in final click pe butonul ‘’Emite card’’. 

 

Pentru stergerea cererii de emitere card, se da click pe butonul ‘’Sterge’’. 

 
Pentru finalizarea cererii, se semneaza cererea de Emitere card, prin click pe butonul ’’Semneaza’’. 

Dupa ce cererea a fost semnata cu succes, statusul acesteia poate fi urmarit in meniul “Autorizari”, 

tab “Autorizari Ordine”, coloana ‘’Stare’’. 
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2.3. Programul Libra Enjoy 

 

In aceasta sectiune este afisata suma de incasat intr-o anumita perioada pentru: 
-  Discount la tranzactiile efectuate la comerciantii parteneri; 
-  Bonus pentru recomandari carduri; 
-  Bonus recomandari POS- uri.  
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3. PLATI  

 
3.1. Plati Lei 

 

Pentru completarea unui ordin de plata in lei se selecteaza optiunea “Plati lei” din meniul “PLATI”. 

Aceasta optiune va permite transferul de lei din contul dumneavoastra catre un alt cont bancar in lei. 
 

 

Primul pas in completarea unui ordin de plata este selectarea contului platitor, urmand completarea 

intregului ordin. 

 

In lista beneficiarilor se afla cei introdusi de dumneavoastra initial. Daca nu ati introdus niciun 

beneficiar, singura optiune disponibila in lista este “-- Defineste beneficiar nou --”. La selectarea acestei 

optiuni se va afisa formularul necesar definirii unui nou beneficiar. Pentru definirea unui nou beneficiar este 

necesara completarea urmatoarelor campuri: “Nume beneficiar”, “Cont beneficiar” si camp “CUI/CNP 

beneficiar”, iar campul “Banca beneficiar” se va completa automat de catre sistem in functie de contul IBAN 

introdus. 



53 

 

 

 

 

Odata cu introducerea beneficiarului, sistemul va inregistra aceste date in baza dumneavoastra de 

date, iar acesta va fi disponibil in lista beneficiarilor. 

 

In cazul in care beneficiarul exista deja, prin selectarea acestuia se completeaza automat, campurile, 

“Banca beneficiar” si “Cont beneficiar”. 

 

Se completeaza apoi suma de plata, detaliile de plata si data valutei (conform regulilor de mai jos) si 

se alege tipul de plata: plata normala, urgenta sau instant (cand este disponibila optiunea). 

 

 

 

Dupa completarea tuturor campurilor se va da click pe butonul “Initiaza ordin” afisandu-se automat pagina 

“Autorizari ordine”. Pentru finalizarea ordinului de plata acesta va trebui semnat, selectand optiunea 

“Semneaza” din coloana “Actiuni”. 
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ATENTIE! In cazul in care se doreste efectuarea unei plati catre Trezoreria Statului in lista 

beneficiarilor exista beneficiarii de buget definiti de dumneavoastra. In cazul in care beneficiarul nu este 

predefinit, toate campurile pentru identificarea acestuia vor necesita completare manuala (nume beneficiar, 

numar cont trezorerie, cod fiscal beneficiar). 

 

IMPORTANT! 

 
Platile intre conturi deschise la Libra Internet Bank vor fi procesate imediat dupa semnare, indiferent 

de zi si ora. Platile catre conturi din alte banci vor debita imediat contul platitorului, indiferent de zi si ora, 

urmand a fi decontate in urmatoarea sesiune interbancara Transfond. 

 

In zile lucratoare, la platile semnate intre orele 00:00-24:00, data valutei va fi ziua curenta. La platile 

semnate intr-o zi nelucratoare, indiferent de ora, data valutei va fi urmatoarea zi lucratoare. 

3.1.1. Plati multiple 
 

In cazul ordinelor de plata in lei aveti posibilitatea de a efectua in acelasi timp mai multe plati din 

contul selectat initial. Pentru acest lucru dupa completarea intregului ordin de plata in lei se va da click pe 

butonul “Adauga plata din acelasi cont” afisandu-se astfel un formular in care trebuie completate datele 

despre beneficiar si detaliile legate de plata. Prin completarea acestor date se va genera un nou ordin de 

plata din contul selectat initial, dar cu datele aferente noului ordin de plata introdus. Daca se doreste 

stergerea acestui nou ordin se va da click pe butonul “Sterge acesta plata”. 

 

Inainte de finalizarea ordinelor de plata aveti la dispozitie informatii despre valoarea totala a platilor si 

soldul ramas disponibil in contul respectiv. 

Se pot introduce oricat de multe ordine de plata din acelasi cont prin selectarea optiunii “Adauga 

plata din acelasi cont”. 
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3.2. Plati valuta 

Pentru completarea unui ordin de plata valutara se selecteaza optiunea “Plati valuta” din meniul 

“PLATI”. Aceasta optiune va permite transferul de valuta din contul dumneavoastra catre un alt cont in 

aceeasi valuta. 

 

Primul pas in completarea unui ordin de plata este selectarea contului platitorului, urmand 

completarea intregului ordin. 
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Lista implicita a beneficiarilor cuprinde numai beneficiarii introdusi anterior in meniul Plati - sectiunea 

Beneficiari. Daca beneficiarul exista deja in lista, la selectarea acestuia se vor completa automat in OP 

campurile "Banca Beneficiar", "Adresa Banca", "Oras Banca", "Codul SWIFT" si "Contul Beneficiarului", fiind 

necesar sa mai completati doar campurile din zona "Detalii plata". 

 

Daca nu ati introdus niciun beneficiar, singura optiune disponibila in ordinul de plata este "--Defineste 

Beneficiar nou --". La selectarea acestei optiuni, vor aparea campurile unde trebuie introduse toate detaliile 

Beneficiarului: numele beneficiarului, adresa si contul acestuia, detaliile referitoare la banca beneficiarului 

(numele bancii, adresa, oras, cod SWIFT) si tara de provenienta a beneficiarului. 

 

In cazul in care tara selectata se regaseste in lista tarilor incadrate in grad de risc ridicat, aplicatia 

afiseaza mesajul "Pentru procesarea acestei plati este nevoie sa atasati documentele justificative (facturi 

etc)." 
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Apoi completati detaliile platii: "Numar ordin", "Suma", "Detalii" (mentionati aici ce reprezinta plata 

respectiva), "Tip plata" (normala/urgent) si "Taxe suportate de", optiunile disponibile in acest camp avand 

urmatoarea semnificatie: 

 

- OUR - comisioanele sunt suportate de catre ordonatorul platii, acestea urmand a se debita din contul 

lui (inclusiv comisionale bancilor corespondente). 

 

- BEN - comisioanele sunt suportate de catre beneficiarul platii, acestea urmand a se scadea din 

suma de transferat (inclusiv comisionele bancilor corespondente) 

 

- SHA - comisioanele sunt suportate separat. Cele ale CBG de catre ordonator, iar cele ale bancii 
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corespondente de catre beneficiar. 

Puteti atasa actele justificative pentru plati valutare externe, direct prin Internet Banking, in cadrul 

ordinului de plata, in rubrica "Atasare documente justificative". Folositi butonul "Browse" pentru a atasa 

documentele din calculatorul dumneavoastra. Se pot atasa fisiere in format PDF/imagini. 

 

In cazul tarilor cu grad de risc ridicat, atasarea actelor justificative la ordinul de plata valutara este 

obligatorie pentru procesarea platii. In cazul neatasarii acestora, veti putea salva si semna ordinul, insa plata 

nu va fi procesata pana la prezentarea actelor catre banca. 

 

Dupa completarea tuturor campurilor se va da click pe butonul "Initiaza ordin" si se va afisa pagina 

"Autorizari ordine". Pentru finalizarea ordinului de plata, acesta va trebui semnat, selectand optiunea 

"Semneaza" din coloana "Actiuni". 

 

IMPORTANT! 

 
Platile intre conturi deschise la Libra Internet Bank vor fi procesate imediat dupa semnare, indiferent 

de zi si ora. 

Platile in valuta catre conturi din alte banci vor debita imediat contul platitorului, indiferent de ziua si 

ora semnarii, iar decontarea lor se va efectua astfel: 

 

-platile in EUR si USD semnate pana la ora 17:00 se deconteaza cel tarziu in ziua bancara imediat 

urmatoare, corespunzator valutei respective. 

 

- platile in alte valute semnate pana la ora 12:00 se deconteaza cel tarziu in doua zile bancare 

urmatoare, corespunzator valutei respective. 

 

- pentru platile urgente semnate dupa ora 12:00, contactati sucursala/Divizia Trezorerie pentru a vi se 

confirma posibilitatea decontarii urgente. 

 

3.3. Plati recurente 

 
 

Pentru definirea unei plati recurente se poate opta pentru una din urmatoarele doua variante: 

 
1. Se acceseaza unul din tab-urile "Plati Lei" (pentru recurente in lei) sau "Plati valuta" (pentru 

recurente in valuta) si, la completarea ordinului de plata, se bifeaza optiunea “Definesc aceasta plata ca fiind 

recurenta”. 

 

Recurenta poate fi definita saptamanal/lunar/anual. Se poate stabili un numar maxim de 5 reincercari 

in caz de esuare a platii. Recurenta poate fi setata pe o perioada de maxim 2 ani. 

 

Totodata, in cazul in care expira recurenta sau plata nu a fost procesata dintr-un anumit motiv (ex: 

fonduri insuficiente) se poate opta pentru trimiterea de notificari: se bifeaza optiunea "Doresc sa fiu notificat 

in cazul platilor recurente la urmatoarea adresa de email:” si se introduce adresa de email catre care vor fi 

transmise notificarile. 

 



59 

 

 

O plata recurenta poate fi procesata cel mai devreme in ziua urmatoare setarii ei ( cu conditia ca 

aceasta sa fie o zi lucratoare) 

 

 
 

Dupa completarea ordinului si setarea informatiilor necesare pentru stabilirea platii recurente se 

selecteaza optiunea "Initiaza Ordin". Se vor initia doua ordine de plata: ordinul de plata standard (denumit 

Ordin plata lei) si ordinul aferent platii recurente (denumit Ordin plata recurenta lei). 
 

 

 

2. Se acceseaza tab-ul "Plati recurente". In cazul in care nu exista nici o plata recurenta definita va fi 

afisat mesajul de mai jos, impreuna cu optiunile necesare pentru definirea unei astfel de plati. 
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La selectarea uneia dintre cele doua optiuni ("plata recurenta in lei" sau "plata recurenta in valuta") 

se va afisa formularul pentru completarea ordinului de plata, iar optiunea “Definesc aceasta plata ca fiind 

recurenta” va fi deja bifata. Dupa completarea datelor si initierea ordinului de plata se va genera un singur 

ordin de plata, denumit Ordin plata recurenta lei. 

 

 
 

In situatia in care exista deja definite plati recurente, la accesarea tab-ului "Plati recurente", acestea 

vor fi afisate in ecranul respectiv( fie ca sunt expirate sau in vigoare), existand posibilitatea de modificare 

sau de stergere a recurentelor respective. 

 

 

 

ATENTIE! In cazul in care unul dintre operatorii ce au definit o plata recurenta este suspendat sau i 

se revoca dreptul de semnatura (autorizare), toate platile recurente active din acel moment, semnate de 

acesta, vor fi dezactivate. 

 

Pentru reactivarea unei plati este necesar ca operatorul cu drept de semnatura sa acceseze tab-ul 

Plati recurente, sa aleaga optiunea Modifica si apoi butonul Initiaza Ordin, chiar daca nu se opereaza o alta 

modificare privind plata respectiva. 

 

Dupa realizarea acestei operatiuni, pentru reactivare, plata recurenta trebuie semnata conform 

schemei de semnaturi existente accesand tab-ul Autorizari. 
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3.4. Sabloane ordine de plata 

Ordinele standard reprezinta un grup de ordine de plata care se repeta cu o anumita frecventa (de 

exemplu platile catre bugetul statului). 

Transmiterea acestor ordine presupune in prealabil configurarea ordinelor standard, prin selectarea 

optiunii “Sabloane” din meniul “CONFIGURARI” sau prin alegerea optiunii “adauga/modifica un sablon”. 

Pentru transmiterea ordinelor de plata selectati optiunea “Sabloane” din meniul “PLATI”. Se va 

deschide o pagina care va permite selectarea sabloanelor care se doresc a fi folosite. 

Dupa alegerea unui sablon din lista de sabloane existente sistemul va afisa ordinul de plata in 

conformitate cu sablonul selectat. 

Veti observa ca pentru ordinul/ordinele selectate suma nu este completata. Modificati sumele aferente 

fiecarui ordin in parte, precum si detaliile de plata, si apasati butonul “Initiaza ordin”. 

Dupa initierea ordinului de plata sistemul va afisa pagina de confirmare a salvarii respectivelor ordine 

precum si optiunile disponibile in continuare (semneaza, modifica si anuleaza) in pagina “Autorizari ordine”. 
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3.5. Import 

Optiunea „Import” din meniul „PLATI” va permite introducerea unui numar mare de ordine de plata 

simultan. 

Dupa ce s-a realizat configurarea, accesati optiunea ”Import” pentru realizarea importului propriu-zis. 

Selectati fisierul pe care doriti sa-l importati dupa care apasati butonul ’’Importa’’. 

3.6. Export 

Pentru realizarea exportului unui ordin de plata, dupa ce s-a facut configurarea, accesati meniul 

„PLATI” optiunea „Export”. Completati campurile „Tip Export”, selectati intervalul de timp pentru care doriti 

exportul ordinelor si „Starea Ordinelor” din lista derulanta: 
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Apasati butonut „EXPORT”. Vi se va afisa un mesaj care va solicita confirmarea salvarii fisierului ce 

urmeaza a fi exportat. 
 

 

3.7. Beneficiari 

Serviciul permite adaugarea/modificarea de beneficiari pentru toate tipurile de operatiuni (ordine de 

plata in lei si valuta, plati catre buget) independent de crearea de ordine de plata. Beneficiarii sunt grupati in 

3 categorii aferente fiecarei optiuni din meniul “BENEFICIARI”: 

 

1. Beneficiari interni 
 

2. Beneficiari externi 

 
3. Beneficiari buget 

 
Procedura de introducere, modificare sau stergere a beneficiarilor este identica pentru toate 

categoriile. Spre exemplificare vom folosi optiunea “Beneficiari interni”. 

Pentru cautarea unui beneficiar este nevoie de introducerea denumirii acestuia in casuta “Cauta 

beneficiar” si apasarea butonului “Cauta”. 

 

3.6.1. Adaugare beneficiari 
 

La accesarea optiunii “Beneficari” din meniul “PLATI” sistemul va afisa lista beneficiarilor introdusi 

anterior. In cazul in care doriti sa adaugati beneficiari, selectati optiunea “Adauga beneficiar nou”, disponibila 

in coltul din dreapta sus. Prin accesarea link-ului “Adauga beneficiar nou” se va deschide pagina aferenta 

introducerii unui beneficiar indiferent de categoria din care face parte. 

 

Primul pas il reprezinta alegerea tipului beneficiarului (beneficiar intern, beneficiar extern sau 

beneficiar buget). Apoi completati numele beneficiarului, CNP-ul sau CUI-ul acestuia si contul aferent. 

Banca beneficiarului va fi completata automat de catre sistem in functie de contul introdus. 
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Dupa completarea tuturor campurilor disponibile apasati butonul “Salveaza” urmand sa vi se afiseze 

lista beneficiarilor. 

 

3.6.2. Modificare beneficiari 
 

Daca doriti sa modificati datele unui beneficiar introdus anterior selectati optiunea “Modifica” 

disponibila in dreapta acestuia, din lista de beneficiari. 

 

 

 
Dupa efectuarea modificarilor necesare va rugam sa apasati butonul “Salveaza”. 
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3.6.3. Stergere beneficiari 
 

Daca doriti sa modificati datele unui beneficiar introdus anterior selectati optiunea “Sterge” disponibila 

in dreapta acestuia, din lista de beneficiari. 

 

3.6.4. Aplicare filtre beneficiari 
 

Dupa selectarea tipului de beneficiar, pot fi realizate cautari dupa numele, banca, contul sau codul 

CNP/CUI beneficiarului, in functie de rezultatul dorit. 

 

Pentru filtrarea rezultatelor in functie de valuta in care a fost efectuata plata, se selecteaza moneda 

dorita din dreptul optiunii “Valuta”. 
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Optiunea de cautare in baza unor cuvinte cheie ofera posibilitatea afisarii rezultatelor ce contin 

termenul dorit in oricare dintre campurile de informatii aferente beneficiarilor. 
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4. 4.  SCHIMBURI VALUTARE  

4.1. Schimburi valutare 

Pentru emiterea unui ordin de vanzare/cumparare valuta sau conversie valutara, se selecteaza meniul 

“SCHIMBURI VALUTARE”. Sistemul va afisa o pagina care va permite selectarea conturilor implicate in 

schimbul valutar precum si detaliile acestuia (curs negociat, suma vanduta, suma cumparata, data valutei). 

Pentru finalizarea schimbului valutar apasati butonul ”Initiaza ordin”. 

 

 
 

ATENTIE! In functie de contul de vanzare al valutei pe care l-ati ales, sistemul va permite realizarea 

unui ordin de plata de tipul: vanzare, cumparare sau conversie valuta. 

IMPORTANT! 

 
Schimburile valutare la curs standard: 

 
- vor fi procesate imediat dupa semnare, indiferent de zi si ora, in conditiile de mai jos. 

 
- cele semnate in zile lucratoare intre orele 00:00-24:00 vor avea ca data valutei ziua curenta. 

 
- cele semnate in afara intervalului 08:00-18:00 si in zile nelucratoare se vor procesa la cursul de 

schimb practicat de banca la momentul semnarii ordinului. 

 

- cele semnate in intervalul 18:00-08:00 si in weekend nu pot depasi valoarea totala de 5000 EUR / 

client (echivalent in moneda tranzactionata). 

 

Schimburile valutare la curs negociat: 

 
- pot fi semnate si procesate doar in zile lucratoare in intervalul 08:00-18:00. 
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5. 5. DEPOZITE/ECONOMISIRE  

5.1. Depozite active 

 
Aceasta optiune permite vizualizarea tuturor depozitelor constituite de catre dumneavoastra pana in 

momentul in care solicitati vizualizarea. 

 

 
 

Afisarea depozitelor in functie de tipul de depozit, valoare, data de constituire, innoire, sau expirare, 

perioada sau dobanda poate fi realizata prin completarea optiunilor de filtrare corespunzatoare aflate in 

partea de sus a listei depozitelor active. 
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Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea depozitelor ce contin termenii cheie 

introdusi in oricare dintre campurile aferente depozitelor active. 

v 

5.2. Constituire Depozit 

Pentru constituirea unui depozit la termen se selecteaza optiunea “Constituire Depozit” din meniul 

“DEPOZITE”. Sistemul va afisa o pagina ce permite stabilirea caracteristicilor depozitului. Mai intai se 

selecteaza deviza in care doriti sa constituiti depozitul, precum si durata depozitului. 

Contul din care urmeaza a se constitui depozitul se selecteaza din lista derulanta. In aceasta lista sunt 

incluse in mod automat conturile curente pentru deviza selectata. Se introduce apoi suma pentru care doriti 

sa constituiti depozitul. 

In functie de valuta selectata pot fi alese anumite perioade pentru depozite. De asemenea, se poate 

specifica si un anumit numar de zile pentru perioada unui depozit. Dobanda aferenta fiecarui tip de depozit 

va fi completata automat de catre sistem. 

Se selecteaza apoi tipul depozitului (cu sau fara prelungire automata), iar in cazul in care se alege 

prelungirea automata a depozitului, aveti posibilitatea de a selecta din lista derulanta urmatoarele optiuni: cu 

capitalizare sau fara capitalizare. 
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Dupa completarea tuturor campurilor se apasa butonul “Initiaza ordin”, apoi sistemul va afisa o pagina 

disponibila in meniul “Autorizari ordine”. Pentru a finaliza constituirea depozitului este necesara semnarea 

ordinului (optiunea “Semneaza” din coloana Actiuni). 

 

 
 

 

Pentru lichidarea unui depozit constituit anterior se selecteaza optiunea “Lichideaza” (din coloana 

“Actiuni”), din dreptul depozitului pe care doriti sa il anulati, si apoi se apasa butonul ”Confirma”. 
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ATENTIE! Garantarea depozitelor: Libra Internet Bank este participanta la Fondul de Garantare a 

Depozitelor Bancare din Romania. Conform OUG nr. 80/2009, plafonul de garantare per deponent garantat - 

persoana fizica sau persoana juridica - si per institutie de credit este stabilit la echivalentul in lei al sumei de 

100,000.00 euro. 

 

Constituirile de depozite vor fi procesate imediat, indiferent de zi si ora, aplicandu-se dobanda 

valabila la data semnarii ordinului de constituire a depozitului. 

Spargerea de depozit semnata in zile lucratoare in intervalul 08:00-24:00 va fi procesata imediat, 

data valutei fiind ziua curenta. In afara acestui interval si in zilele nelucratoare, spargerea de depozit poate fi 

semnata, dar conturile vor fi creditate in urmatoarea zi lucratoare dupa ora 08:00. 
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5.3. Istoric depozite 

Pentru a vizualiza istoricul depozitelor din intervalul de timp dorit, se va selecta optiunea “Istoric 

Depozite” disponibila in meniul “DEPOZITE”. 

 

 
 

 

Dupa stabilirea intervalului de timp pentru care se doreste lista depozitelor la termen, se va selecta 

optiunea “Genereaza istoric”. Sistemul va afisa o pagina cu lista depozitelor (active, expirate, lichidate) 

pentru perioada selectata. Prin intermediul optiunii “Istoric” va putea fi vizualizat istoricul pentru fiecare 

depozit in parte. 

 

 

 
 

Pentru ca o operatiune introdusa prin Internet Banking sa poata fi trimisa bancii spre procesare 

aceasta trebuie autorizata. Pentru autorizarea ordinelor se utilizeaza meniul „AUTORIZARI”. 

 

Afisarea istoricului depozitelor in functie de codul depozitului, valoare sa, data de constituire sau 

expirare, statusul de prelungire, optiunea de capitalizare a dobanzii sau valoarea dobanzii poate fi realizata 

prin completarea optiunilor de filtrare corespunzatoare aflate in partea de sus a istoricului depozitelor. 

 

Pentru a vizualiza strict depozitele active in cadrul sectiunii “Istoric Depozite” se poate selecta 

optiunea “Da” din dreptul filtrului “Activ”, aflat in partea de sus a listei. 

 

Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea depozitelor ce contin termenii cheie 

introdusi in oricare dintre campurile aferente depozitelor din istoric. 
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5.4. Deschiderea unui cont de economii 

 

Produsul Cont de Economii este disponibil pe platforma de Internet Banking pentru clientii Persoane 
Fizice si Persoane Fizice Autorizate. 

 

Produsul poate fi accesat intrand in meniul „Depozite/Economisire” iar apoi in submeniul „Conturi 
Economii”. 

 

Dupa ce se acceseaza meniul Depozite/Economisire, iar apoi submeniul „Conturi economii”, se va da 
click pe link-ul „Deschide un cont de economii”: 

 

 
 

 
Procesul de deschidere este realizat in 4 pasi, dintre care ultimul este reprezentat de autorizarea si 

semnarea operatiunii. 

 
Pasul 1 

 

In functie de obiectivul sau de economisire, poate alege unul dintre cele doua tipuri de conturi de 

economii: Contul de Economii Eveniment sau Contul de Economii nelimitat: 

 

 
a) Contul de Economii Eveniment este potrivit in situatia in care se doreste economisirea pentru un 

eveniment anume, care va avea loc la o anumita data in viitor. Clientul va selecta ziua exacta in care va 

avea loc acest eveniment, apasand pe pictograma Calendar. Aceasta data va fi interpretata de sistem ca 

fiind data scadentei contului de economii, la care clientul va primi in contul sau dobanda acumulata pe 

parcursul duratei de viata a produsului si inainte de care nu va putea avea acces la disponibilul din cont 

decat cu conditia inchiderii Contului de economii. Dobanda acestui Cont de economii variaza in functie de 

distanta in timp la care are loc evenimentul pentru care se doreste economisirea. Astfel, pentru evenimente 

ce vor avea loc la o data mai indepartata de 6 luni de la data constituirii, dobanda acordata va fi mai mare 

decat daca acest eveniment va avea loc la o data cuprinsa intre 3 si 6 luni de la data constiturii. Nu pot fi 

deschise Conturi de economii cu scadenta mai mica de 3 luni. Pana la ziua setata de client, acesta nu 

va putea avea acces la banii din contul de economii decat cu conditii lichidarii contului, moment in care banii 

trec in contul sau curent. 
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b) Contul de Economii Nelimitat este potrivit pentru clientii care doresc sa economiseasca 

pentru simplul lor confort financiar, pe o durata nelimitata de timp. Acest cont de economii ofera o mai mare 

flexibilitate fata de contul de economii Eveniment, in sensul in care ofera clientului posibilitatea sa retraga 

bani de cate ori doreste, fara a pierde dobanda acumulata. 
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Se da click pe butonul „Mergi mai departe” si se avanseaza la pasul 2. 

Pasul 2 
 

Cel de-al doilea pas aferent constituirii contului de economii prezinta clientului optiunile pe care acesta 

le are la dispozitie pentru a-si seta alimentarile automate catre acest cont. 

In acest pas, inainte de a seta alimentarile automate, clientul va alege contul curent din care va dori sa 

il ataseze contului sau de economii. Acest cont va fi folosit drept cont in care se vor vira banii din contul de 

economii in ziua scadentei acestuia (daca este de tip Eveniment) sau drept cont in care se vor putea retrage 

banii din contul de economii Nelimitat. 
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In continuare, clientul va putea alege oricare (sau ambele) din variantele de alimentare automata, care 

au rolul de a-l ajuta sa puna bani deoparte fara a mai trece prin procesul constientizarii economisirii. Exista 

astfel variantele: 

a) Alimentare automata, cu suma fixa, la o data precizata de client- clientul va selecta aici suma si

data din luna la care doreste sa treaca din contul sau curent atasat, selectat in instanta de mai sus, 

respectiva suma in contul sau de economii. 

b) Alimentare automata, cu suma fixa, la fiecare plata cu cardul- clientii pot selecta ca la fiecare

tranzactie la POS sau ATM, cu orice card de debit din portofoliul lor, care nu are o linie de credit sau o linie 

de overdraft atasata, o suma fixa sa fie trecuta din contul respectiv de card in contul lor de economii. 

In cazul in care clientul poseda mai multe carduri, lista acestora va fi afisata in momentul 

bifarii acestei optiuni, urmand ca acesta sa bifeze din aceasta lista cardurile pentru care doreste sa se 

aplice regula de alimentare automata. 
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In etapa finala a pasului 2, utilizatorul poate opta, daca doreste, pentru introducerea adresei sale de e- 

mail la care va primi cele mai importante notificari cu privire la contul sau de economii. 

 

Pentru a continua catre Pasul 3 al deschiderii de cont, se apasa pe butonul „Mergi mai departe”. In 

cazul in care utilizatorul s-a razgandit si doreste sa se intoarca la pasul 1, se apasa pe butonul, „Inapoi, 

modifica tipul contului”. 

 

 

 

Pasul 3 
 

 
In acest pas final al configurarii noului cont de economii, utilizatorul va putea: 

 
a) Vedea un rezumat al setarilor facute in pasul 1 si 2: tip cont, denumirea contului curent atasat, data 

constituirii si a scadentei, dobanda, precum si numarul de retrageri disponibile, pana la aplicarea 

comisionului de utilizare suplimentara. 

 

b) modifica denumirea contului sau de economii, in scopul de a-l face mai sugestiv (de ex.”Cont de 

economii pentru Craciun”) 

c) Efectua prima sa alimentare a contului de economii, utilizand soldul disponibil in contul curent, pe 

care a ales sa il ataseze contului de economii 

 

d) Citi termenii si conditiile produsului si bifa agrearea acestora 
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Pentru a continua in pagina de Autorizare, unde se va finaliza procesul de deschidere cont, se va 

apasa pe butonul „Ok, activeaza”. In cazul in care utilizatorul s-a razgandit si doreste sa se intoarca la pasul 

2, se apasa pe butonul, „Inapoi, vreau sa modific datele”. 
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Pas 4: Autorizare 

 

 
 

Pentru a semna operatiunea de deschiere a contului de economii, se va apasa pe butonu „Semneaza”. 

 

 

 

Pentru a modifica optiunile contului, se va apasa pe butonul „Modifica” si utilizatorul va fi readus la pasul 1 al procesului 
de deschidere cont, de unde va putea continua cu modificarile dorite. 
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Pentru a sterge operatiunea de deschidere cont, se va apasa pe butonul „Sterge”. 
 

 

 

5.5. Vizualizarea si modificarea conturilor de economii 

 
5.5.1 Vizualizarea 

Pentru a vizualiza conturile de economii existente, se va accesa meniul „Depozite/Economisire”, iar 

apoi submeniul „Conturi economii”. Aici se va afisa lista tuturor conturilor de economii existente intr-un 

anumit moment din timp. 

 
 

Pentru a vizualiza exact caracteristicile alese pentru fiecare cont in parte, se va da click pe denumirea 

contului respectiv. 
 

 



81 

Daca nu au fost setate toate modalitatile de alimentare automata, utilizatorul va putea initia activarea 

lor chiar din aceasta pagina, prin click pe butonul „Seteaza acum”. 

Pentru a se vizualiza tranzactiile efectuate pe contul de economii ales, se apasa butonul „Vezi 

sumarul tranzactiilor pentru acest cont”, prezent in partea de jos a paginii. 
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Pentru a se vizualiza lista tuturor conturilor de economii se poate accesa si meniul „Conturi”, iar apoi 

submeniul „Sumar conturi”. 

 
 

5.5.2 Modificarea 

 
Pentru a efectua o modificare asupra contului de economii, se va accesa lista conturilor de economii 

active, intalnita intr-unul din cele 2 zone din pagina de Internet Banking mentionate la punctul 1.2.1, iar apoi 

se va apasa butonul „Modifica” din dreptul contului de economii care se doreste a fi modificat. 
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In pagina nou deschisa, se vor putea efectua urmatoarele modificari: 

 

a) Modificarea alisului- schimbarea numelui sub care este afisat contul de economii 

b) Modificarea adresei de e-mail la care clientul primeste notificari cu privire la contul sau de economii  

c) Modificarea optiunilor de de alimentare 

Pentru a modifica optiunile de alimentare, se bifeaza sau debifeaza optiunile care se 

doresc a fi adaugate sau reduse si se completeaza informatiile aferente acestora. 

 

 
 

Pentru a salva modificarile efectuate, se apasa pe butonul „Modifica”. Daca se doreste 

renuntarea la modificarea contului, se apasa pe butonul „Inapoi la conturi economii active”. 
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5.6. Operatiuni pe contul de economii 

 

5.6.2. Alimentarea 
 

Alimentarea contului de economii se poate realiza de oricate ori doreste posesorul contului. Pentru a 

realiza aceasta operatiune, exista 3 optiuni: 

 
a) Optiunea „Alimentare” din pagina „Conturi Economii” 

 

 
 

Se acceseaza meniul „Depozite/Economisire”, iar apoi submeniul „Conturi Economii”. Se alege contul 

care se doreste a fi alimentat si se apasa pe butonul „Alimentare” din coloana „Actiuni”. In continuare, 

clientul este dus in pagina „Operatiuni Conturi Economii”, unde clientul va putea selecta Contul Platitor dintr- 

o lista derulanta ce contine toate conturile curente din portofoliul acestuia si va putea introduce Suma si 

detaliile platii. Pentru a continua in pagina de autorizare, se va apasa pe butonul „Initiaza ordin”. 

 

 

 
Ultima operatiune inainte de procesarea finala a alimentarii este semnarea ordinului de plata in pagina 

de Autorizari. 
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b) Optiunea „Alimentare” din pagina „Sumar conturi” 

Se acceseaza meniul „Conturi”, iar apoi submeniul „Sumar conturi”. Se alege contul care se doreste a 

fi alimentat si se apasa pe butonul „Alimentare” din coloana „Actiuni”. In continuare, clientul este dus in 

pagina „Operatiuni Conturi Economii”, unde clientul va putea selecta Contul Platitor dintr-o lista derulanta ce 

contine toate conturile curente din portofoliul acestuia si va putea introduce Suma si detaliile platii. Pentru a 

continua in pagina de autorizare, se va apasa pe butonul „Initiaza ordin”. 

 
Ultima operatiune inainte de procesarea finala a alimentarii este semnarea ordinului de plata in pagina 

de Autorizari. 

 

c) Alimentare direct din submeniul „Operatiuni conturi economii” 
 

Operatiunea  de  alimentare  se  poate  realiza  si  direct,  accesand submeniul „Operatiuni Conturi 

Economii”. Se va selecta contul platitor din lista derulanta ce contine toate conturile curente din portofoliul 

clientului plus toate conturile de economii. Dupa ce s-a ales contul curent platitor, din care se va face 

alimentarea contului de economii, se va alege Contul Beneficiar, care pune la dispozitie o lista derulanta a 

tuturor conturilor de economii active in portofoliul clientului. Utilizatorul va selecta astfel contul de economii 

pe care doreste sa il alimenteze, va introduce suma cu care il alimenteaza si va completa detaliile de plata. 

Finalizarea operatiunii presupune actionarea butonului „Initiaza ordin” 

 
Daca se va alege la Cont platitor un cont de economii, contul Beneficiar va fi automat precompletat cu 

contul curent atasat contului de economii. 

 
 

5.6.3. Retragerea 
 

Retragerile din contul de economii se pot realiza doar in cazul Contului de Economii Nelimitat. Contul 

de economii Nelimitat iti permite un numar nelimitat de retrageri gratuite, oferindu-ti flexibilitate 

maxima. Pentru a realiza operatiunea de retragere, exista 3 optiuni: 

 

 
a) Optiunea „Retragere” din pagina „Conturi Economii” 

 
 

 
 

Se acceseaza meniul „Depozite/Economisire”, iar apoi submeniul „Conturi Economii”. Se alege contul 

care se doreste a fi alimentat si se apasa pe butonul „Retragere” din coloana „Actiuni”. In continuare, 

clientul este dus in pagina „Operatiuni Conturi Economii”, unde clientul va avea preselectat Contul Platitor ca 

fiind contul de economii din care s-a ordonat retragerea, iar Contul Beneficiar va fi precompletat cu contul 

curent atatsat contului de economii.Apoi, se va putea introduce Suma si detaliile platii. Pentru a continua in 

pagina de autorizare, se va apasa pe butonul „Initiaza ordin”. 
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Ultima operatiune inainte de procesarea finala a alimentarii este semnarea ordinului de plata in pagina 

de Autorizari. 

 

b) Optiunea „Retragere” din pagina „Sumar conturi” 

 

Se acceseaza meniul „Conturi”, iar apoi submeniul „Sumar conturi”. Se alege contul din care se 

doreste a fi facuta retragerea si se apasa pe butonul „Retragere” din coloana „Actiuni”. In continuare, 

clientul este dus in pagina „Operatiuni Conturi Economii”, unde clientul va avea preselectat Contul Platitor ca 

fiind contul de economii din care s-a ordonat retragerea, iar Contul Beneficiar va fi precompletat cu contul 

curent atatsat contului de economii.Apoi, se va putea introduce Suma si detaliile platii. Pentru a continua in 

pagina de autorizare, se va apasa pe butonul „Initiaza ordin”. 

 

Ultima operatiune inainte de procesarea finala a alimentarii este semnarea ordinului de plata in pagina 

de Autorizari. 
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c) Retragere direct din submeniul „Operatiuni conturi economii” 

 
 

Operatiunea de retragere se poate realiza si direct, accesand submeniul „Operatiuni Conturi 

Economii”. Se va selecta contul platitor din lista derulanta ce contine toate conturile curente din portofoliul 

clientului plus toate conturile de economii. Dupa ce s-a ales contul de economii platitor, din care se va face 

retragerea, Contul Beneficiar va deveni precompletat cu denumirea contului curent atasat respectivului cont 

de economii. Clientul va introduce suma pe care doreste sa o retraga si va completa detaliile de plata. 

Finalizarea operatiunii presupune actionarea butonului „Initiaza ordin”. 
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5.7. Inchiderea contului de economii 

Inchiderea unui cont de economii se poate realiza prin 3 metode: 

a)Inchidere din pagina „Conturi Economii” 

Se acceseaza meniul „Depozite/Economisire”, iar apoi submeniul „Conturi Economii”. Se alege contul 

care se doreste a fi inchis si se apasa pe butonul „Inchidere” din coloana „Actiuni”. 

 

 
 

 
Ulterior acestui pas, se va ajunge in pagina de sumar a contului respectiv, de unde se va apasa pe 

butonul „Inchide cont”, aflat in partea de jos a paginii. 
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Pasul final este reprezentat apoi de semnarea operatiunii in pagina de „Autorizari” in care utilizatorul 

este redirectionat in mod automat. 

 

b) Inchidere cont din submeniul „Sumar conturi” 

 
Se acceseaza meniul „Conturi”, iar apoi submeniul „Sumar conturi”. Se alege contul care se doreste a 

fi inchis si se apasa pe butonul „Inchidere” din coloana „Actiuni”. 
 

Ulterior acestui pas, se va ajunge in pagina de sumar a contului respectiv, de unde se va apasa pe 

butonul „Inchide cont”, aflat in partea de jos a paginii. 

 
Pasul final este reprezentat apoi de semnarea operatiunii in pagina de „Autorizari” in care utilizatorul 

este redirectionat in mod automat. 

c) Inchidere direct din pagina Sumar a contului 
 

Un cont de economii poate fi inchis direct din pagina sa de Sumar cont economii, care poate fi 

accesata prin simplu click pe numele contului de economii care se doreste a fi inchis, in momentul in care 

utilizatorul se afla in submeniul „Conturi Economii” din meniul „Depozite/Economisire” 
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In pagina de sumar a contului care se doreste a fi inchis se va apasa pe butonul „Inchide cont”. Pentru 

a finaliza efectiv inchiderea se va semna operatiunea in pagina de Autorizari in care utilizatorul este 

redirectionat in mod automat. 

 

5.8. Mesaje de notificare 

 

Exista 2 mesaje importante care pot fi comunicate de sistem clientului in timpul experientei de utilizare 

a contului de economii, ambele prezente inc adrul paginii „Autorizari” 

 

a) Operatiunea a fost respinsa de banca- „Rejected by bank” . Acest mesaj apare in pagina de 

autorizari in momentul in care se incearca semnarea unei cereri de modificare cont de economii care survine 

ulterior unei alte cereri de modificare, pentru acelasi cont, care a ramas nesemnata. Pentru a putea efectua 

ultima modificare, clientul trebuie sa semneze sau sa stearga cererea de modificare din trecut, iar apoi sa 

reincerce modificare dorita. 
 

 

b) In sistem exista cel putin o cerere de deschidere cont nesemnata. Sitemul avertizeaza clientul de 

faptul ca nu a semnat cererea sau cererile din trecut si ii sugereaza sa remedieze acest lucru. 
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6. 6. AUTORIZARI  

6.1. Autorizare ordine 
 

Prin accesarea optiunii „Autorizare ordine” din meniul „AUTORIZARI” sistemul ofera posibilitatea de 

filtrare a ordinelor dupa starea si tipul lor, precum si dupa perioada de timp in care au fost introduse. 

 

 

 
 

In acest moment puteti semna un singur ordin (optiunea „Semneaza” din coloana „Actiuni”), toate 

ordinele (butonul „Semneaza toate”) sau sa selectati un subset de ordine pe care doriti sa le semnati 

(butonul „Semneaza bifate”). Selectarea subsetului de ordine se face prin selectarea checkbox-ului din 

stanga fiecarui ordin. 
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Daca un ordin a fost deja semnat el va aparea in lista cu optiunea „Anuleaza” numai daca intre timp el 

nu a fost importat de banca. 

 

 
 

ATENTIE! Dupa semnarea completa a unui ordin el este automat importat de catre banca pentru 

procesare in maxim 1 min. Din acest moment nu se mai pot face modificari pe ordinul semnat. Daca un 

ordin a fost semnat si n-a fost inca importat de catre banca el nu poate fi modificat pana nu se vor revoca 

toate semnaturile. Dupa revocarea tuturor semnaturilor, ordinul poate fi modificat, reluandu-se apoi procesul 

de semnare. Revocarea semnaturilor se poate face prin selectarea optiunii „Anuleaza”, din coloana 

„Actiuni”. 

 
Prin completarea optiunilor de filtrare corespunzatoare pot fi vizualizate ordinele de plata in functie de 

data crearii sau data valutei, tipul de operatiune sau numarul acesteia, suma si statusul procesarii. Optiunile 

de filtrare permit si selectarea ordinelor de plata in functie de un anumit termen cuprins in descrierea platii 

din sectiunea “Detalii”. 

 

 

 
Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea ordinelor de plata ce contin termenii cheie 

introdusi in oricare dintre campurile aferente platilor respective. 
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6.2. Anulare ordine 

Aceasta optiune afiseaza lista ordinelor de plata introduse si nesemnate. Pentru fiecare ordin exista 

posibilitatea de anulare prin selectarea optiunii "Anuleaza”. 

 

6.3. Stergere ordine 

In aceasta sectiune se afiseaza lista ordinelor introduse si nesemnate si care pot fi sterse. Pentru 

fiecare ordin exista posibilitatea de a-l sterge prin selectarea optiunii "Sterge”, din coloana „Actiuni”. 
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6.4. Printare ordine 

Prin accesarea optiunii „Printare ordine” din meniul „AUTORIZARI” sistemul va ofera posibilitatea de 

filtrare a ordinelor dupa starea si tipul lor, precum si dupa perioada de timp in care au fost introduse. Dupa 

selectarea starii, tipului ordinelor si alegerea intervalului de timp se va afisa lista ordinelor de plata dorite. 

Pentru printarea acestor ordine se va apasa butonul „Tipareste” din coloana „Actiuni" (sau „Tipareste toate” 

pentru printarea tuturor ordinelor selectate). 
 

 
 

Prin completarea optiunilor de filtrare corespunzatoare pot fi vizualizate si selectate spre tiparire 

ordinele de plata aferente unei anumite date de creare sau date a valutei, unui anumit tip de ordin, cont 

platitor sau beneficiar, sau de o anumita suma. Optiunile de filtrare permit si selectarea ordinelor de plata in 

functie de un anumit termen cuprins in descrierea platii din sectiunea “Detalii”. 

 

Pentru a vizualiza si printa ordinele de plata aflate intr-o anumita stare, se selecteaza optiunea dorita 

din sectiunea “Stare”. 

 

Optiunea “Cautare dupa cuvant cheie” permite vizualizarea si printarea ordinelor de plata ce contin 

termenii cheie introdusi in oricare dintre campurile aferente platilor respective. 
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7. 7. CONFIGURARI  

 
Meniul „CONFIGURARI” va permite schimbarea parolei, configurarea ordinelor standard, precum si 

configurarea importului de fisiere in format .txt sau .csv pentru generarea automata a ordinelor de plata. 

7.1. Schimbare parola 

Selectarea acestei optiuni „Schimbare parola” va afisa o pagina ce permite introducerea noii parole. 

Parola de acces poate fi modificata in orice moment neexistand restrictii in ceea ce priveste numarul de 

modificari ale acesteia. 

 
 

7.2. Alerte 

Prin accesarea optiunii “Alerte”, aveti posibilitatea de a activa sau dezactiva serviciul de notificari. 

Categoriile de alerte sunt: Alerte pentru carduri (tranzactii efectuate cu cardul, plati la comercianti, 

retrageri ATM, cumparaturi online) si Alerte pentru operatiuni pe cont (operatiuni procesate, operatiuni 

neprocesate, scadente, ordine de plata returnate, incasari procesate, popriri nou infiintate). 

 

Alertele pot fi primite prin SMS sau prin e-mail. Alertele prin e-mail sunt gratuite pentru operatiunile pe 

cont si pre-activate iar dezactivarea trebuie realizata manual. Alertele prin SMS in cadrul abonamentului 

sunt tarifate cu 5 lei/ luna si sunt initial dezactivate.Clientul are optiune de activare/ abonare la alerte in 

aplicatia Internet Banking. Pentru operatiunile efectuate pe card in valoare de cel putin 500 lei, alertele SMS 

se transmit gratuit clientului si sunt pre-activate . 
 

  ATENTIE! 

Aceasta optiune poate fi activata doar de catre utilizatorul care detine tipul de semnatura A. 
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7.2.1 Configurare alerte pentru carduri 

 
Pentru configurarea alertelor pentru carduri se da click pe butonul Configureaza: 
 

 
 

Aceasta actiune redirectioneaza in pagina unde pot fi configurate alertele pentru tranzactiile cu cardul.  
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In aceasta pagina sunt evidentiate: 

- Alertele preactivate pentru operatiunile efectuate pe card in valoare de cel putin 500 ron.

- Toate cardurile emise pe numele clientului (numele detinatorului, tipul cardului, numarul cardului si

IBAN-ul pe care este atasat cardul). Pentru a selecta cardurile pentru care se doreste primirea

alertelor, se da click in dreptul fiecarui card;

- Valoarea minima pentru abonament: aceasta valoare trebuie setata si poate fi oricand modificata.

Alertele se vor primi atunci cand sunt efectuate tranzactii cu cardul mai mari decat aceasta valoare

minima setata.

- Metoda de alertare care poate fi prin email sau prin SMS.

 In cazul in care adresa de email sau numarul de telefon au fost deja configurate, ele vor

aparea in aceasta sectiune, insa pot fi modificate prin click pe Modifica.

Prin click pe Modifica se va face redirectionare in pagina in care se va completa noua adresa de email/noul 

numar de telefon pe care se doreste primirea alertelor. 

Atentie! 

Odata modificata aceasta adresa de email/ acest numar de telefon, modificarea va fi realizata atat pentru 

alertele pentru carduri, cat si pentru alertele pentru operatiuni pe cont. 
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Pentru securitatea datelor, se va trimite un email/ un SMS de validare a acestei modificari, pe noua adresa 

de email declarata/ pe noul numar de telefon. In acest email/SMS va fi exista un cod, ce trebuie introdus in 

Cod validare si apoi click pe butonul Salveaza. 
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 In cazul in care adresa de email sau numarul de telefon nu au fost deja configurate, va aparea

mesajul „nu este configurat/a”. Pentru configurare, se da click pe butonul Adauga si se va ajunge

in pagina de configurare a acestora.

Atentie! 

Odata modificata aceasta adresa de email/ acest numar de telefon, schimabrea va fi realizata atat 

pentru alertele pentru carduri, cat si pentru alertele pentru operatiuni pe cont. 

In aceasta pagina, se bifeaza box-ul cu „Doresc sa primesc notificari pe urmatorul numar de telefon 

mobil/ pe urmatoarea adresa de email” si se introduce numarul de telefon/adresa de email pe care se 

doreste primirea alertelor. Se da click pe butonul Salveaza. 

Pentru finalizarea configurarii alertelor, este necesara acceptarea termenilor si conditiilor prin bifarea 

casutei. 
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7.2.2. Configurare alerte pentru operatiuni pe cont 

Pentru activarea/dezactivarea alertelor pentru operatiuni pe cont, se da click pe butonul Configureaza. 

Alertele prin e-mail pentru operatiunile pe cont sunt gratuite si pre-activate, iar clientul are optiune de 

dezactivare in aplicatia Internet Banking. 

ATENTIE ! 

In momentul care se deschide un cont nou pentru un utilizator, acesta nu va avea configurate alertele 

pe care le are configurate un alt cont. Pentru ca acest cont sa aiba configurate alertele, trebuie sa il 

selecteze din lista derulanta a conturilor. 

In aceasta pagina sunt evidentiate: 

- Conturile pe care se aplica toate configurarile de mai jos. Aceste conturi se selecteaza printr-o bifa

in dreptul loc;
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- Metoda de trimitere a alertelor: Email sau SMS. Modalitatea de modificare sau de configurare a

acestora se face conform punctului 7.2.1.

- Operatiunile pentru care se pot seta aceste alerte, cat si valoarea minima pentru care se doreste

primirea alertelor. Pentru alegerea unei operatiuni pentru care se doreste primirea alertelor, se

bifeaza casuta din fata fiecarei operatiuni. Pentru finalizarea configurarii, este necesare bifarea

acceptarii termenilor si conditiilor.
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103 

 

 

7.2.3 Dezactivare alerte 

 
Daca se doreste dezactivarea alertelor setate se va proceda in felul urmator: 

 
- pentru alertele pentru carduri se va da click pe Debifeaza toate setarile si click pe Salveaza ; 

 

 

 

- pentru alertele pentru alte tipuri de operatiuni se va da click pe Debifeaza toate setarile si click pe 

Salveaza; 
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7.3. Import ordine de plata 

 
Pentru a putea folosi facilitatea de import ordine in internet banking este necesara configurarea 

tipului de ordine importate: 

 

 Ordin plata lei

 Ordin plata valuta

 Ordin vanzare valuta

 Ordin cumparare valuta

 Conversie valutare

 

 
In internet banking exista doua tipuri de import al ordinelor de plata: 

 
1. Import cu tip fisier CSV (fisier text in care campurile sunt separate de un caracter la alegere setat in 

configurari) 

 

2. Import cu tip fisier coloane fixe (fiecare camp are o pozitie de start si o pozitie de sfarsit) 

Pasii ce trebuie urmati pentru a importa un fisier cu ordine de plata sunt urmatorii: 

 Configurarea tipului de import (nu este necesara configurarea de fiecare data a importului, 

odata configurate setarile se salveaza) 

 

 Importul propriu-zis al fisierului de ordine de plata 
 

Pentru configurarea unui ordin de plata in lei se selecteaza meniul Configurari, submeniul Import, 

se alege tipul de ordin si de fisier ce va fi folosit pentru importare si se apasa Configureaza. 

 
 

Configurare import cu Tip fisier CSV: 
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Se  completeaza  fiecare  camp  cu  numarul de ordine pe care il va avea in fisierul CSV si se 

stabileste caracterul separator pentru campuri. 

De exemplu: Suma a fost setata cu numarul 1, Cont beneficiar cu numarul 2, Banca beneficiar cu 

numarul 3 s.a.m.d. asadar in fisier suma va fi primul camp urmat de separator (in cazul de fata „\”) apoi 

contul beneficiarului, din nou separator „\”, banca beneficiarului, separator „\”samd: 

124.3\RO71INGB0000999902163315\ING Bank BUCHAREST BRANCH\Andrei 

Popescu\RON\detalii plata ING\RO52BREL0002000223810101\LIBRA OPERATOR\45\Transfer\20/09/2011 

Pentru a constitui fisierul csv in  formatul configurat mai sus se poate folosi Microsoft Office Excel. 

Se completeaza toate campurile in ordinea in care au fost definite in sablon astfel: 
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Observatii: 

1. Denumirea bancii beneficiarului se va completeta in conformitate cu bancile definite in internet

banking

2. Sumele au ca separator de zecimale caracterul “.” si nu se foloseste separator de mii.

3. In campul Tip Ordin se completeaza “Transfer” sau “Buget” in functie de tipul ordinului: ordin de

plata in lei sau ordin de plata catre Bugetul Statului.

4. Formatul pentru campul “Data plata” este zz/ll/aaaa.

5. Separatorul de campuri nu trebuie sa fie caracterul “/” deoarece acesta este folosit in formatul datei.

Pentru constituirea fisierului csv se procedeaza astfel:

Se concateneaza toate campurile platii in ordinea definita initial folosind functia CONCATENATE

SAU operatorul „&” pentru concatenare, caracterul definit in configurare import despartind doua campuri 

consecutive (in exemplu de mai jos caracterul configurat este “\”). De exemplu pentru concatenarea 

campurilor primului ordin de plata cu separatorul „\” din exemplul de mai jos formula este : 

=CONCATENATE(A2,"\",B2,"\",C2,"\",D2,"\",E2,"\",F2,"\",G2,"\",H2,"\",I2,"\",J2,"\",K2) 

SAU 

=A2&"\"&B2&"\"&C2&"\"&D2&"\"&E2&"\"&F2&"\"&G2&"\"&H2&"\"&I2&"\"&J2&"\"&K2 

Exemple: 

cu functia CONCATENATE 
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Sau cu operatorul„&” 
 

 

Pentru concatenarea urmatoarelor ordine de plata se multiplica formula introdusa pentru primul 

ordin de plata in celulele de sub celula cu primul ordin tragand de coltul din dreapta jos al celulei in jos: 
 

 

 

 

Ordinele de plata astfel concatenate se vor copia din fisierul excel intr-un fisier text: 
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Se salveaza fisierul text pe disk acesta fiind gata pentru import. 

 
Pentru importul propriu-zis se selecteaza meniul Plati, submeniul Import se selecteaza fisierul (in 

prealabil s-a configurat tipul ordin de plata in format CSV): 

 

 

 

 
 

Se apasa butonul Browse ,se selecteaza fisierul pentru import si se apasa butonul Importa: 
 

Dupa importarea operatiunilor, pentru verificarea si semnarea lor se acceseaza meniul Autorizari. 
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Configurare import cu Tip fisier Coloana fixe: 

Pentru a importa un fisier continand ordine de plata in formatul coloane fixe se configureaza mai 

intai sablonul de plata selectand din meniu Configurari submeniul Import. Se selecteaza tipul de ordin de 

plata ce urmeaza a fi configurat si tipul de fisier: Coloane fixe apoi se apasa butonul Configureaza. 

Se completeaza pentru fiecare camp al ordinului de plata pozitia de start si pozitia de sfarsit a 

campului in fisierul de import. In exemplul de mai jos campul suma este setat sa apara in fisierul de import 

de la pozitia 1 la pozitia 14 iar de la pozitia 15 se va completa campul Cont beneficiar pana la pozitia 39 

s.a.m.d.

Se salveaza sablonul configurat prin apasarea butonului Salveaza. 
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Pentru constituirea fisierul de import se deschide un fisier text si se completeaza cate un rand 

pentru fiecare ordin de plata respectand configurarile din sablon: Campul Suma incepe de la pozitia 1 si se 

termina la pozitia 14, campul Cont beneficiar incepe la pozitia 15 si se termina la pozitia 39, campul Banca 

Beneficiar incepe la pozitia 40 si se termina la pozitia 79 s.a.m.d. 

Dupa completarea tuturor ordinelor de plata fisierul se salveaza pe disk. 

Observatii: 

1. Denumirea bancii beneficiarului se va completeta in conformitate cu bancile definite in internet

banking. Sumele au ca separator de zecimale caracterul “.” si nu se foloseste separator de mii.

2. In campul Tip Ordin se completeaza “Transfer” sau “Buget” in functie de tipul ordinului: ordin de

plata in lei sau ordin de plata catre Bugetul Statului.

3. Formatul pentru campul “Data plata” este zz/ll/aaaa.

Pentru importul propriu-zis se selecteaza meniul Plati, submeniul Import .

Se selecteaza tipul de import in formatul coloane fixe (FIX). Se apasa butonul Browse pentru 

selectarea fisierului de importat de pe disk si apoi butonul Importa. 

Dupa importarea operatiunilor, pentru verificarea si semnarea lor se acceseaza meniul Autorizari. 
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7.4. Export 

Optiunea ’’Export Ordine’’ din meniul „CONFIGURARI” permite configurarea exportului unui numar 

mare de ordine de plata constituite de catre dumneavoastra simultan. Exportul se face default intr-un fisier 

text cu extensia .txt . 

 

Selectati campul „Tip Ordin” si campul „Tip fisier” (cu optiuniile „Lungime fixa” si „CSV”), reprezentand 

formatul in care doriti sa fie exportat fisierul. 
 

 
 

Dupa ce ati completat aceste campuri apasati butonul ”Configureaza”. 

 
Se va deschide o alta pagina de configurare unde va trebui sa completati campul „Separator”. Acest 

camp indica modalitatea prin care doriti ca datele din fisierul dumneavoastra sa fie separate. In campurile 

aferente coloanei „Numar Camp” indicati ordinea in care doriti sa vi se salveze detaliile tipului de ordin pe 

care l-ati selectat. 

 
Dupa completarea acestor campuri apasati butonul ”Salveaza”. 
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7.5. Sabloane 

Optiunea de configurare a sabloanelor este disponibila in meniul “CONFIGURARI”. Configurarea 

sabloanelor ofera posibilitatea de a crea grupuri de ordine de plata care sunt utilizate in mod frecvent. 

Pentru a defini un grup de ordine se selecteaza din lista optiunea “Defineste sablon nou”. 

Sistemul va afisa pagina de configurare a respectivului grup de ordine: 

In campul “Denumire sablon” se completeaza numele acestui grup de ordine. 

In lista ordinelor selectati contul din care se va face plata (contul platitor), beneficiarul iar in campul 

detalii de plata introduceti detaliile aferente ordinului de plata dorit. Pentru a adauga un nou ordin de plata  

se apasa butonul “Adauga ordin”. 

Dupa adaugarea tuturor ordinelor de plata se va apasa butonul “Salveaza sablonul”, astfel veti putea 

utiliza grupul de ordine de plata prin accesarea optiunii “Sabloane” din meniul “PLATI”. 

Daca doriti sa stergeti definitiv un ordin din acest grup urmati aceeasi pasi ca si la configurarea 

grupului, si selectati optiunea sterge din dreptul ordinului pe care il doriti a fi sters, insa daca doriti sa stergeti 

intregul sablon, adica grup de ordine va trebui sa apasati butonul “Sterge sablon”. 
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7.6. Extras lunar 

In aceasta sectiune, se va deschide o pagina care cuprinde doua optiuni distincte: 

a.Generare extrase lunare de cont cu vizualizare in Internet Banking:

Prima optiune va permite selectarea conturilor pentru care doriti generarea lunara a extrasului, pe 

care il veti vizualiza direct in aplicatia Internet Banking. 

Dupa selectarea conturilor, apasati butonul "Salveaza configurari". 

b.Configurare extras lunar prin email pentru card de credit/overdraft:

In aceeasi pagina, puteti seta optiunea de a primi un extras de cont lunar pentru cardul de credit / de 

debit cu overdraft, prin email. 

In zona dedicata cardului de credit/de debit cu overdraft, completati adresa de email valida si apasati 

butonul Activeaza. 

Extrasul pentru card de credit/de debit cu overdraft va fi generat prin email, o data pe luna gratuit, si 

nu il veti mai primi prin posta. Pentru a primi de la banca extrasul in format fizic va fi necesara plata unei 

taxe pentru fiecare transmitere, conform Tarifului de comisioane al bancii. 
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Dupa configurarea variantei b., in sectiunea Extras lunar din meniul Configurari, veti avea acces la 

optiunea de a modifica adresa de email la care primiti acest tip de extras sau de a inactiva optiunea de 

primire a acestuia prin email. 

7.7. Setare utilizator unic 

Aceasta sectiune este disponibila doar pentru acei utilizatori care sunt imputerniciti pentru mai multe 

conturi Libra Internet Bank. In aceasta sectiune se poate seta un utilizator unic pentru cei care doresc sa 

aiba un singur ID de utilizator si o singura parola pentru accesarea tuturor conturilor pe care au drepturi de 

operare. 

In cazul in care un utilizator este imputernicit pentru mai multe conturi si are mai multe ID-uri de 

utilizator, acestuia ii va aparea mesajul de mai jos: 
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7.8.1. Setarea unui utilizator unic 

Setarea unui utilizator unic se poate realiza prin 2 variante: 

1. Se da click pe link-ul "acum" din mesajul ce apare in „Sumar conturi”. Aceasta actiune

redirectioneaza in meniul "Configurari", submeniul "Setare utilizator unic"

2. Se acceseaza direct meniul "Configurari", submeniul "Setare utilizator unic".

Dupa accesarea meniului "Configurari", submeniul "Setare utilizator unic", setarea unui utilizator 

unic se face prin 2 pasi simpli : 

1. Click pe lista derulanta din dreptul "Seteaza utilizator” si se alege ID-ul de utilizator ce va fi

folosit incepand cu aceasta configurare.

2. Odata ales ID-ul de utilizator dorit, se da click pe "Continua".
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In acest pas, exista 2 optiuni: 

A) Modifica – aceasta optiune se selecteaza in cazul in care se doreste alegerea unui alt ID de

utilizator. Se da click pe modifica si se va face redirectionare in pagina anterioara de unde se 
urmeaza aceiasi pasi descrisi la punctul 1.

ATENTIE ! 

Se va pastra tipul de conectare ce apartine utilizatorului unic setat, indiferent de tipul de conectare al 
celorlalti utilizatori unici.

B) Seteaza utilizatorul – aceasta optiune se selecteaza pentru confirmarea modificarii.

ATENTIE !

Odata ales un utilizator unic, nu se mai poate reveni la lista anterioara de useri.

In cazul in care utilizatorul unic ales devine inactiv, se va putea selecta un nou utilizator unic din lista 

cu ID utilizatori activi ramasi disponibili. In cazul in care un user diferit de cel unic ales devine inactiv, 

aceasta actiune nu va avea niciun impact asupra ID-ului unic de utilizator ales. 

In cazul in care ID-ul de utilizator a fost setat cu succes, va aparea mesajul de mai jos: 

7.8.2. Logare Internet Banking dupa setare utilizator unic 

Odata setat utilizatorul unic, logarea in Internet Banking se va realiza doar cu acest ID utilizator si cu 

parola aferenta. 

ATENTIE ! 

Utiliatorul unic ales nu trebuie sa fie confundat cu utilizatorul logat in momentul efectuarii modificarii. 

Exemplu: logarea se face dupa ID utilizator 1 – SOCIETATE 1 SRL; din lista derulanta se alege ID 

utilizator 2 – SOCIETATE 2 SRL. Logarea se va realiza cu alege ID utilizator 2 si parola aferenta. 

In cazul in care se incearca logarea cu un alt utilizator decat cel ales, va aparea mesajul de eroare de 

mai jos: 
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Dupa autentificarea cu utilizatorul unic ales, se vor afisa datele aferente primul contul disponibil, din 

punct de vedere alfabetic. In cazul in care se doreste accesarea datelor altui cont din portofoliul utilizatorului, 

se va da click pe denumirea acestuia, din meniul prezent in coltul dreapta sus al paginii de Internet Banking, 

langa butonul Log Out. 



8. 8. VIRARE SALARII

Meniul de “Virare salarii” este accesibil in aplicatia Internet Banking numai clientilor care au semnat 

cu Libra Internet Bank un Contract de virare a salariilor catre angajatii clientului. 

Virarea de salarii se initiaza selectand meniul “Virare Salarii” si se poate face in doua moduri: prin 

Import de fisier excel sau prin Configurare fisier virare. 

Meniul "Virare Salarii" cuprinde 3 sectiuni: 

 "Date virament” si "Configurare fisier virare": aceste sectiuni sunt vizualizate si pot fi accesate doar

de catre utilizatorii care se regasesc in lista persoanelor de contact din Actul Aditional la Contractul

de virare salarii.

 "Istoric virari: aceasta sectiune poate fi accesata de orice utilizator definit pe contul de Internet

Banking al clientului. Utilizatorii care nu se regasesc in lista persoanelor de contact din Actul

Aditional la Contractul de virare salarii vor vedea aici doar informatii despre suma totala de virat /

numar angajati si data virarii salariilor (pentru respectarea principiilor de confidentialitate a salariilor).

Concret, pentru virarea salarilor, urmati acesti pasi: 
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8.1. Configurare fisier virare 

Puteti trece peste acest pas, daca faceti virarea de salarii pe baza de Import de fisier excel, caz in 

care intrati direct in sectiunea Date virament. 

In schimb, daca optati pentru metoda “Configurare fisier virare”, lista afisata in sectiunea cu acest 

nume cuprinde angajatii societatii carora li s-a emis un card de salariu, in baza Contractului de virare salarii 

semnat intre societate si Banca. Daca nu se afiseaza toti angajatii actuali in lista, va rugam sa contactati 

sucursala de care apartineti, pentru a identifica motivul. 

Datele care se afiseaza automat sunt: Nume si Prenume angajat, CNP, IBAN. 

Completati suma ce trebuie virata si salvati modificarea. Salvarea datelor poate fi facuta pentru 

fiecare angajat in parte, prin click pe optiunea "Salveaza", sau pentru mai multi angajati, prin bifarea 

randurilor pe care doresti salvarea si click pe optiunea "Salveaza bifate". 

Data ultimei modificari apare in coloana "Salvat la data". 
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8.2. Date virament 

In aceasta sectiune, setati si initiati virarea de salarii. 

Urmatoarele date pot fi introduse, raman salvate si pot fi modificate ulterior aici: 

- Contul din care se vireaza salariile – alegeti contul din care se vireaza salariile;

- Mod afisare virare pe extras - alegeti una din optiunile “O singura tranzactie cu suma totala a
salariilor” (=> virarea de salarii este evidentiata pe extras, printr-o singura tranzactie, cu suma totala
a salariilor virate) sau “Tranzactie pentru fiecare angajat” (=> virarea de salarii este evidentiata pe
extras, cu cate o tranzactie pentru fiecare salariat in parte).

- Natura obligatiei virate – selectati optiunea aplicabila; acest detaliu apare pe extrasul de cont.

Dupa completarea informatiilor, dati click pe butonul "Salveaza configurari". 

Datele pot fi modificate ulterior, folosind butonul "Modificare configurari". 
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Urmatorul pas este selectarea modului de virare a salariilor: 

- Date configurate – selectati aceasta optiune daca doriti virarea salariilor pe baza datelor pe care

le-ati definit in sectiunea Configurare fisier virare. 

- Upload fisier.xls – alegeti aceasta varianta daca doriti virarea pe baza datelor dintr-un fisier Excel

(incarcati fisierul folosind butonul Browse). 

Puteti sa descarcati modelul de fisier Excel prin click pe link-ul “Descarca model fisier.xls” si 

salvarea acestuia in calculatorul dumneavoastra; in fisier veti gasi prezentate si regulile de introducere a 

datelor necesare. 

Fisierul importat trebuie sa contina un singur worksheet denumit Virare Salarii. Stergeti orice alte 

worksheet-uri din fisier. Daca exista angajati pentru care nu doriti sa virati salariul intr-o anumita luna, 

completati la suma cifra 0. Nu folositi optiunea din Excel “Hide row”/”Ascunde randul”. 

Dupa ce ati selectat datele si modul de virare, completati “Suma totala de virat” si “Data valutei”. 

Data valutei poate fi si o data din viitor. In data selectata, la ora 09:00, incepe automat procesul de 

virare salarii. Daca virarea nu se poate efectua, acest aspect este semnalat prin notificare pe email catre 

adresele de email declarate in Actul Aditional la Contractul de virare salarii. 

Dupa completarea corecta a datelor, dai click pe butonul “Initiaza virament prin upload”. 

Acum, sistemul efectueaza verificari ale fisierului si ale contului din care se doreste efectuarea virarii 

de salarii. 

Sunt afisate erorile depistate in fisierul importat sau motivele din cauza carora nu se poate finaliza 

virarea de salarii (de exemplu: existenta unei popriri pe cont / a unei restante etc). Daca problemele 

depistate tin de modul de completare a fisierului, corectati si reimportati fisierul. 
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Daca nu sunt depistate probleme ale fisierului, virarea de salarii se initiaza si este necesar sa intrati in 

sectiunea Istoric virari, pentru a semna ordinul de virare. 

8.3. Istoric virari 

Pentru a finaliza virarea de salarii, aceasta trebuie semnata in sectiunea “Istoric virari”: selectati 

optiunea “Semneaza” din coloana “Actiuni”. 

Daca nu ati semnat inca virarea de salarii si nu mai doriti efectuarea ei, selectati optiunea “Sterge”. 

Dupa semnarea virarii, daca sunt identificate probleme pe contul angajatorului (de exemplu: sold 

insuficient / existenta unei popriri etc), starea virarii de salarii se modifica in “Probleme cont”. 

Aveti posibilitatea de a continua in aceeasi zi virarea de salarii doar daca, in ziua initierii virarii de 

salarii, rezolvati problemele identificate pe cont. In acest caz, selectati optiunii “Retrimite” din coloana 

Actiuni. In caz contrar, trebuie initiata o noua virare de salarii. 

In sectiunea Istoric virari, puteti efectua cautari ale virarilor de salarii, in functie de starea virarii si de 

perioada de timp in care au fost introduse. 

Prin click pe optiunea “Detalii”, din coloana Actiuni din dreptul unei virari de salarii, veti putea 

vizualiza starea fiecarui rand din fisierul aferent acesteia. Drepturile de vizualizare apartin doar utilizatorilor 

de Internet Banking care se regasesc in lista persoanelor de contact din Actul Aditional la Contractul de 

virare salarii. 
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In lista astfel afisata cu randurile corespunzatoare angajatilor, pe coloana „Status virare”, pot figura 

urmatoarele stari: 

- “Rand nou” – virarea salariului nu este efectuata;

- “Eroare” - virarea salariului nu a putut fi efectuata;

- “Procesat cu succes” - virarea salariului a fost efectuata cu succes.

In “Istoric virari”, puteti vizualiza si starile virarilor de salarii, care pot fi: 

- ”Eroare procesare tranzactii” – cel putin pentru un angajat (un rand) nu a putut fi virat salariul. In

acest caz, folositi optiunea “Detalii” pentru a identifica salariatul/salariatii caruia/carora nu i/li s-a

virat salariul. Dupa ce motivul pentru care nu s-a putut vira salariul a fost rezolvat, este necesar

sa initiati un nou flux pentru salariile nevirate.

- “Procesate cu succes” – toate salariile (randurile) au fost virate.

8.4. Stergerea unui angajat din lista de virare 

Angajatorul poate modifica lista angajatilor sai, inclusiv prin stergerea unor angajati din lista. 

In sectiunea “Configurare fisier”, prin optiunea “Sterge angajat” din coloana “Actiuni”, solicitati 

stergerea de catre Banca a acelui angajat din lista de salariati care beneficiaza de un card de salariu. 

Este necesar sa si confirmati stergerea, dupa folosirea optiunii “Sterge angajat”. 

Cererea de stergere este trimisa catre Banca si va fi in starea “In curs de dezactivare” pana la 

procesarea ei. Dupa procesarea de catre Banca a solicitarii de stergere, angajatul nu va mai aparea in lista. 

123 




