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CONTACT  

Regiunea Bucureşti:  

Telefon:   

+(4) 0374 509 292 

+(4) 0374 509 294  

+(4) 0374 509 295 

+(4) 0374 509 296  

E-mail: btultra@btrl.ro  

  

Alte zone:  

Telverde: 0800 885 872  

Telefon fix: +(4) 0264 308 040  

E-mail: btultra@btrl.ro    
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                                                I. INTRODUCERE 

1.1. Informaţii generale privind aplicaţia BT Ultra  

BT Ultra este platforma de plăţi electronice a Băncii Transilvania, de tip Home Banking unde 

sistemul este accesat după instalarea unei aplicaţii [modùl client] la sediul clientului, pe staţia 

sau reţeaua indicată de acesta. Gestionarea datelor (consultare extras, introducere şi 

autorizare tranzacţii) se realizează în sistem off-line, conectarea la bancă realizându-se 

numai la iniţiativa clientului. BT Ultra este o implementare a platformei Multicash produsă de 

compania germană Omikron Systemhaus GMBH, platformă ce se regăseşte şi în cadrul altor 

bănci din România.  

Aplicaţia BT Ultra a fost lansată special pentru companiile în care este nevoie de un 

management complex al componentei financiare, de economie de timp, de personalizare şi 

nu în ultimul rând, de o aplicaţie sigură din punct de vedere al securităţii.  

BT Ultra oferă clienţilor posibilitatea de a beneficia de cele mai moderne facilităţi de electronic 

banking. Aplicaţia permite efectuarea unei game variate de operaţiuni bancare:  

 Plăţi în lei către orice beneficiar  

 Plăţi în lei către Trezoreria Statului  

 Facilitarea plăţilor către furnizorii de utilităţi  

 Alimentări card  

 Plăţi salarii  

 Plăţi valutare interne şi externe  

 Licitaţii valutare (la curs standard şi la curs negociat)  
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 Vizualizarea instrumentelor de plată pentru ziua curentă  

De asemenea, aplicaţia BT Ultra oferă o serie de facilităţi precum:  

 Sold on-line – vizualizarea soldului în timp real;  

  

 Criptarea datelor recepţionate de la banca referitoare la: extrase, tranzacţii;  

 Criptarea fişierelor de plăţi transmise către bancă;  

 Importul, vizualizarea şi tipărirea extrasului de cont zilnic;  

 Importul, vizualizarea şi tipărirea extrasului de cont provizoriu;  

 Importul altor informaţii de la bancă (cursul valutar, comisioane BT, informaţii despre 

plata facturilor de utilităţi, etc.);  

 Consultarea arhivei de extrase de cont mai vechi;  

 Consultarea arhivei ordinelor de plată;  

 Importul ordinelor de plată;  

 Managementul mai multor firme din grup folosind aceeaşi aplicaţie;  

 Comisioane reduse pentru transferuri interbancare şi intrabancare faţă de comisioanele 

practicate în unităţile BT.  

Toate acestea se pot face comod şi sigur de la sediul firmei, fără a mai fi necesară 

deplasarea la un punct de lucru al băncii.   

Pentru plăţile în lei nu mai este necesară completarea ordinelor de plată pe suport de hârtie. 

După transmisie, ordinele de plată se tipăresc automat, iar exemplarul verde, vizat poate fi 

ridicat de la bancă.   

Pentru ordinele de plată în valută se aplică regulamentul Băncii Naţionale. Programul BT 

Ultra permite întocmirea ordinelor de plată, autorizarea şi transmiterea lor la bancă.   
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Pentru plăţile valutare iniţiate prin BT Ultra: depunerea dispoziţiei de plată în original la 

bancă se face doar pentru plăţile mai mari de 50.000 EURO (echivalent altă valută).   

Conform Normei BNR 12 din 15/12/2009, clienţii rezidenţi care iniţiază plăţi valutare ce 

depăşesc 50.000 Euro (inclusiv) sau echivalent altă valută pe canale electronice, au obligaţia 

depunerii dispoziţiei de plată, semnată şi ştampilată, în original, în termen de 10 zile de la 

procesarea plăţii.  

Documentele se pot depune direct sau prin poştă la unitatea Băncii Transilvania la care este 

contul rezident.  

Extrasul de cont afişat în aplicaţia BT Ultra nu poartă viza băncii, astfel nu poate fi considerat 

un document oficial.  

1.2. Recomandări şi reguli privind parolele aplicaţiei BT Ultra  

Recomandări:  

- parolele nu trebuie să fie uşor de ghicit ;  

- parolele să nu conţină cuvinte din dicţionar sau cu caracter personal;   

- parolele nu trebuie să fie schimbate secvenţial; de exemplu: parola „password1” 

schimbată cu „password2” ;  

- nu folosiţi aceeaşi parolă pentru conectarea dvs. personală sau o parola comună între 

utilizatori ;  

- în cazul resetării parolei de către un administrator, în mod obligatoriu utilizatorul 

trebuie să-şi schimbe parola la prima autentificare facută cu parola resetată de 

către administrator.    

Reguli:  

a) Parolele setate trebuie să fie de complexitate ridicată (litere mari, litere mici, cifre, 

caractere speciale) şi de lungime minimă de 8 caractere;  

b) schimbarea regulată a parolei (minim lunar);  
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c) utilizatorul trebuie să schimbe parola temporară la prima log-are;  

d) minim 12 înregistrări cu parolele anterioare – pentru prevenirea reutilizării acestora.  

1.3. Schimbarea parolelor în aplicaţia BT Ultra  

Există trei tipuri de parole şi acestea nu trebuie confundate între ele, deoarece acestea au 

funcţii diferite şi sunt total independente. Dacă se doreşte schimbarea unei parole, este 

necesară cea anterioară.   

Dacă nu mai cunoaşteţi parola anterioară, vă rugam să contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

 Parola de utilizator - se foloseşte numai pentru logarea în aplicaţie şi se poate schimba 

din modulul de bază, de la meniul: “Utilizator → Schimbare parola”. În caseta care se 

deschide se introduce vechea parola, apoi parola nouă şi se repetă noua parolă. Procesul 

de schimbare a parolei se finalizează prin acţionarea butonului OK.  

 

 Parola de comunicaţii – se foloseşte numai pentru comunicaţii cu banca şi se poate 

schimba din modulul de bază de la meniul: “Comunicaţii → Schimbare parola 

comunicaţii”. Schimbarea parolei de comunicaţii necesită o conexiune cu serverul băncii.  
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În ecranul următor se va selecta Banca Transilvania S.A. (BTRANS), apoi click pe Next:  

  

În următoarea fereastră se introduce parola curenta în primul câmp, apoi noua parola în 

următoarele două câmpuri.  Se apasă butonul Next:  
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Click pe butonul Finish pentru realizarea comunicaţiei cu banca:  

  

În colţul din stânga-jos se poate vizualiza starea comunicaţiei, când starea este Ordin 

executat OK şi apare mesajul de mai jos, s-a finalizat comunicaţia cu banca. Click pe OK:  

  

Finalizarea procesului de schimbare a parolei de comunicaţii se realizează prin acţionarea 

butonului Finish:  
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 Parola de semnătură – se foloseşte numai pentru a semna plăţile. Semnătura electronică 

presupune: parola de semnătură şi discheta/stick. Pentru schimbarea parolei de 

semnătură electronică este necesară prezenţa dischetei/stickului.  

Parola de semnătură se poate schimba din modulul de bază de la meniul: “Comunicaţii → 

Schimbare parola ES”.   

  

În următoarea fereastră se va introduce Vechea parola semnatura, Noua parola 

semnatura (care se va confirma în câmpul Repetare), apoi click pe Salvare.   

      

Când apare mesajul de mai jos, procesul de schimbare a parolei de semnătură s-a finalizat 

cu succes.  
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1.4. Deblocarea unui utilizator  

Trei încercări consecutive de log-are în aplicaţie cu o parolă greşită, duce la blocarea 

utilizatorului.  

Utilizatorii cu drept de administrator pot debloca alţi utilizatori care şi-au greşit de trei ori 

parola de utilizator.  Se accesează meniul Utilizator →Utilizatori,  

  

  

se dă dublu click (enter) pe numele utilizatorului blocat şi se scoate bifa din câmpul blocat. 

În câmpul Parola se poate introduce o nouă parolă de către administrator (în cazul în care 

utlizatorul a uitat vechea parolă), iar la prima autentificare cu parola resetată, utilizatorul 

trebuie să o schimbe cu una personală.  
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1.5. Parametrii de tipărire (Meniul Fişier)  

   

     

  

Se  poate  
c ompleta  o  
nouă  parolă  
de log - are   

Se  
debifează  
opţiunea   



                                                                         HOME BANKING BT ULTRA - Manual de utilizare  

  

  

        

 
14 
           
 
Banca Oamenilor Întreprinzători                                                                                                       www.bancatransilvania.ro 

Utilizaţi această rubrică de meniu pentru a selecta imprimanta şi pentru a stabili marginile şi 

fonturile folosite pentru rapoarte şi alte documente tipărite.   

Aceşti parametrii sunt întotdeauna specifici utilizatorului.  

Mai întai, selectaţi imprimanta dorită. Faceţi click pe săgeata din dreapta pentru a deschide o 

listă cu imprimantele instalate sub Windows. După aceea, selectaţi imprimanta dorită, prin 

click pe înregistrarea corespunzătoare.  

Sub fontul standard (font), puteţi selecta fontul care va fi folosit pentru listarea datelor. Lista 

conţine toate fonturile disponibile.   

În plus, puteţi stabili şi distanţa rămasă de la marginea foii de hârtie  la începutul zonei de text 

(marginile). Trebuie să introduceţi setările pentru margini în mm (1 cm = 10 mm).  

Introduceţi pe rând marginea de la stânga, dreapta, partea de sus şi cea de jos a paginii 

tipăribile.   

 Dacă bifaţi "Bold", întregul text va fi tipărit tip bold.   

 Puteţi activa şi funcţia "Zoom ". Această funcţie afectează afişarea listelor pe ecran.  

Activarea funcţiei de focalizare (zoom) afectează şi rezoluţia reală sau 

aparentă a listelor afişate pe ecran.  

 Cu marcarea "Tiparire pe o singura pagina", va fi generat un job de tipărire propriu 

pentru fiecare pagină. Astfel, va avea loc un singur job pentru ieşirea 

completă.  

 Dacă este marcată caseta "Foloseste setarile imprimantei" această modificare va fi 

inclusă în program atunci când schimbaţi imprimanta standard în Windows, 

iar imprimanta schimbată va fi afişată sub “Imprimanta” .   

Pentru a defini parametrii specifici pentru tipărire, faceţi click pe butonul [Config ... ] pentru a 

deschide caseta de dialog pentru configurarea imprimantei. În caseta de dialog pentru 

configurare – în funcţie de imprimanta instalată – puteţi specifica, de ex., formatul, rezoluţia 

grafica, orientarea colii de hârtie, sursa de hârtie etc. ce vor fi utilizate la tipărire. 



                                                                                                                       HOME BANKING BT ULTRA - Manual de utilizare 

 

15 
           
 
Banca Oamenilor Întreprinzători                                                                                                       www.bancatransilvania.ro 

II. CERINŢE TEHNICE RECOMANDATE  

2.1 Cerinţe hardware la nivel de server client  

Pentru o bună funcţionare a aplicaţiei MultiCash se recomandă următoarea configuraţie 

minimă :  

 PC cu procesor echivalent Intel Pentium III la 1GHz;  

 Memorie RAM de cel puţin 256MB, recomandat 512MB;  

 40GH HDD (cel puţin 100MB spaţiu liber pe disc, în funcţie de volumul de date de 

recepţionat)  

 Aplicaţia rulează cu succes atât pe versiune Windows 32Bit cât şi pe Windows 64 Bit;  

 Rezoluţie recomandată 1024 x 768 pixeli  

 Acces internet (linie directă sau modem)   

 Imprimanta locală sau de reţea (preferabil imprimanta cu laser sau cu jet de cerneală)  

 Unitate Cd-Rom locală sau în reţea pentru instalarea programului sau o altă 

modalitate de aducere a kit-ului de instalare (USB Drive, etc.)  

2.2 Cerinţe hardware la nivel de staţie client  

 PC cu procesor echivalent Intel Pentium III la 500MHz;  

 Memorie RAM de cel puţin 128MB, recomandat 256MB;  

 40 GB HDD   

 USB  Drive, unitate Floppy pentru semnătura electronică  

 Sistem de operare din familia Windows (recomandat Windows XP sau mai mult:  

Vista,7)  
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 Modem, preferabil extern cu corecţie hardware a erorilor conform cu standardul V.42. 

(modemurile soft, host-based sau controller-less sunt de evitat, ele nu oferă o 

conexiune stabilă)  

 Linie de telefon pentru fax / modem (analogică, normală, pe 2 fire, fără cuplaj).  

Comunicaţia se poate desfăşura şi printr-o centrală dacă există posibilitatea obţinerii de ton 

de oraş prin formarea unui prefix.  

2.3 Cerinţe software - server client  

 Pentru a rula aplicaţia MultiCash sau driverul de acces la bazele de date este necesar 

un sistem de operare din familia Windows (cel putin Windows 2003, Me, XP, Vista, 7).  

 Sistemul de fişiere NTFS este recomandat   

 Ca FileServer se poate folosi în afară de familia Windows şi alt sistem de operare (ex. 

Novell, Unix) însa, în aceste cazuri, sunt necesare verificări de compatibilitate 

prealabile.  

 Accesul la bazele de date se realizează pe două căi simultan, prin accesul fizic la 

fişiere (local sau prin reţea caz în care se foloseşte facilitatea de File Sharing) dar şi 

prin protocolul de comunicaţii TCP / IP prin perechea de porturi 4711 / 4712.  

 Aplicaţia MultiCash se poate folosi local pe o singură staţie de lucru sau în reţea cu 

alte staţii de lucru. Pentru a folosi MultiCash pe mai multe staţii de lucru este necesară 

o reţea minimală de tipul Peer-to-Peer în care să fie permis accesul prin file-sharing şi 

să fie configurat protocolul de comunicaţii TCP /IP.  

 Pentru a permite accesul concurent al mai multor staţii de lucru, fără a genera erori de 

coliziune, aplicaţia MultiCash foloseşte protocolul TCP / IP. Acest protocol este 

necesar chiar şi în cazul instalării pe un computer de sine stătător care altfel nu ar 

avea nevoie de protocoale de reţea.  

 Trebuie să se asigure componenta de File Sharing pe server şi protocolul de reţea  
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TCP / IP pe toate staţiile de lucru care vor rula MultiCash chiar şi pentru o instalare locală pe 

o singură staţie de lucru. De asemenea trebuie avut în vedere că programele de tip Firewall 

blochează accesul la multe din porturile de comunicaţii şi implicit şi pe porturile 4711/4712. 

Aceste două porturi trebuie să fie accesibile pentru că aplicaţia MultiCash să funcţioneze.  

 Aplicaţia MultiCash va instala cateva DLL-uri odată cu crearea icoanelor pe fiecare 

staţie de lucru şi va adăuga două chei în Registry.  

 Un alt aspect care trebuie verificat este modul în care sunt configurate programele de 

tipul Antivirus în reţea. Aplicaţia MultiCash accesează multe fişiere într-un interval mic 

de timp şi dacă un program antivirus este configurat să scaneze toate fişierele 

accesate, atunci aplicaţia va funcţiona extrem de încet.  

Observaţii:  

 În mediile de reţele mici, de până la 5 utilizatori, un sistem de operare Client poate fi 

de asemenea utilizat ca server pentru  exploatarea unei reţele Windows ca soluţie. În acest 

caz nici o sincronizare a căilor de acces la hard disk nu se poate realiza între staţie server şi 

staţie client, care poate duce la anumite probleme în cazul unei utilizări intense.  

 Versiunea Windows XP Home Edition are limitări ale funcţionalităţii în reţea pe care 

versiunea Windows XP  Pro nu le are;  

 În cazul comunicaţiilor prin Internet este necesar un ISP şi atunci modemul şi linia de 

telefon nu e neapărat necesară;  

 În cazul în care se doreşte configurarea aplicaţiei pe o versiune Windows 2008 este 

important a verifica următoarele puncte enumerate mai jos, deoarece prezintă modificări 

fundamnetale faţă de versiunea Windows 2003 (în particular punctele a, c şi e)  

a.Control acces utilizator (User access Control)  

În acest caz o procedură specială poate fi necesară în scopul instalării precum şi în timpul 

funcţionării, similar cu Windows Vista.  

b.Reţea şi server  
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O configurare greşită a reţelei poate conduce la situaţia în care baza de date să pornească 

fără probleme pe server dar nici o staţie client să nu poată să o acceseze. c.Servicii  

Drepturile de access standard pentru servicii sunt schimbate, acesta fiind un factor ce trebuie 

luat în considerare.  

d.Protecţie Windows Firewall cu securitate sporită  

Îmbunătăţiri au fost puse în aplicare  pentru firewall ce pot conduce la anumite probleme în 

cazul în care setările implicite sunt modificate.  

e.Modificări în serviciile de Terminal Server  

Îmbunătăţiri ale serviciilor de terminal ca şi REMOTEAPPS. Această funcţionalitate este 

similara cu o instalare de Citrix, ceea ce duce la schimbarea cerinţelor de configurare  

 MultiCash foloseşte implicit porturile 4711 si 4712 dar se pot alege alte două porturi 

dacă este nevoie.   

 Pentru instalarea în reţea este imperios a verifica funcţionalitatea reţelei locale 

deoarece aplicaţia este sensibilă la erorile de reţea. De asemenea se recomandă că reţeaua 

să funcţioneze la 100 Mbiti.  

 Totodată este necesar a verifica funcţionalitatea ansamblului PC-Modem-Linie de 

telefon deoarece aplicaţia este sensibilă la erori de comunicaţie.  

  

2.4 Cerinţe software – staţie client  

Sistemele de client sunt proiectate pentru a funcţiona începând de la versiunea Windows XP 

în sus. Pentru Windows Vista şi Windows 7 trebuie luate în considerare câteva note speciale 

de instalare.  

În cazul în care se configurează  un client de acces Novell pentru Windows, acesta trebuie să 

fie datat cel puţin Septembrie1998. De asemenea există unele probleme de compatibilitate 

când se foloseşte un client de acces Novell pe o staţie Windows XP.  



                                                                                                                       HOME BANKING BT ULTRA - Manual de utilizare 

 

19 
           
 
Banca Oamenilor Întreprinzători                                                                                                       www.bancatransilvania.ro 

III. CONECTAREA ÎN APLICAŢIE  

Aplicaţia se deschide prin dublu click pe icoana “BT Ultra”.     

Pentru logarea în aplicaţie trebuie să introduceţi numele, parola de utilizator (setate la 

instalarea aplicaţiei) şi să apăsaţi OK.   

Atenţie! Numele şi parola sunt individuale. Programul sesizează la parole diferenţa între 

literele mici şi mari, în rest toate textele sunt transformate automat în litere mari.  

La prima logare în aplicaţie parola implicită (setată la instalare) trebuie schimbată. 

Schimbarea parolei este un proces simplu (a se vedea mai jos), ce implică trei paşi: 

introducerea vechii parole (setată la instalare), introducerea noii parole (aleasă de 

dumneavoastră) şi confirmarea noii parole. Finalizarea procesului de schimbare a parolei se 

realizează prin acţionarea butonului OK.  

 

  

Noua parolă trebuie să conţină minim 8 caractere, astfel: cel putin o litera mare, cel puţin o 

literă mică, cel puţin un simbol special (@, #, $, %, &, ?, etc) şi cel puţin o cifră. La 30 de 

zile de la ultima modificare parola expiră şi trebuie modificată cu una diferită de cea utilizată 

anterior.  

În baza parolei se diferenţiază drepturile utilizatorilor. Parola este INDIVIDUALĂ şi 

CONFIDENŢIALĂ.  
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IV. STRUCTURA MENIULUI APLICAŢIEI  

 

 

 

 

   

(1)    (2)    (3)    (4)     (5)    (6)  (7)    (8)       (9)    (10) (11)    (12) (13) (14)   (15)  (16) (17)    (18) 

Pentru vizualizarea informaţiei actualizate, la punctele (1), (2), (3), (4) este necesară o 

comunicaţie cu banca în prealabil, fie cu opţiunea Comunicaţii favorite (10), fie cu 

Colectare date de la banci (11). Tipurile de sesiune care trebuie preluate sunt:  

 STA - fişier care actualizează extrasul de cont al zilei precedente, adică Soldul 

(1) şi Extrasele (2).  

 VML - fişier care actualizează Tranzacţiile din cursul zilei (3) şi Solduri după 

data valutei (4).  

(1)  Sold: permite vizualizarea soldului conturilor; această informaţie se actualizează o 

dată pe zi, dimineaţa (se actualizează după preluarea STA).  

(2)  Extrase: permite vizualizarea extrasului de cont al zilei anterioare (se actualizează 

după preluarea STA).  

(3)  Tranzacţii: permite vizualizarea tranzazacţiilor din cursul zilei; această informaţie se 

actualizează din 10 în 10 minute în cursul zilei curente (se actualizează după preluarea 

VML).  
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(4)  Solduri după data valutei: permite vizualizarea soldurilor din cursul zilei; această 

informaţie se actualizează din 10 în 10 minute în cursul zilei curente (se actualizează 

după preluarea VML).  

(5)   INT: permite efectuarea de plăţi valutare interne şi externe.  

(6)  FRX: permite efectuarea schimburilor valutare.  

(7)  TDI: permite constituirea de depozite bancare (modul care nu este deocamdată 

disponibil!)  

(8)  ROI: permite efectuarea plăţilor în lei.  

(9)  File Manager: permite semnarea fişierelor de plăţi şi trimiterea acestora către bancă.  

(10)  Comunicaţii favorite: permite recepţia datelor de la bancă.  

(11)  Colectare date de la bănci: permite recepţia datelor de la bancă .  

(12)  Import date cont: permite importul extraselor de cont mai vechi.  

(13)  Fişier export: permite selecţia fişierului de export.  

(14)  Vizualizare fişier: permite vizualizarea fişierelor recepţionate de la bancă, STA 

respectiv VML, din arhivă în format txt.  

(15)  Tipărire automată: permite tipărirea automată a extrasului de cont.  

(16)  Jurnal sistem 

(17)  Jurnale istoric 

(18)  Info 

După recepţia datelor de cont de la bancă (10) – (11), acestea se pot vizualiza ori de câte ori 

se doreşte acest lucru, prin accesarea meniurilor (1) – (4), fără a mai fi necesară o conectare 

nouă la server-ul băncii.  
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Orice încercare ulterioară de preluare de date de la bancă se va solda cu mesajul ,,Nu există 

date disponibile” – în colţul din stânga-jos al aplicaţiei, în cazul în care nu au mai avut loc 

tranzacţii/încasări.  

  

Extrasul de cont al zilei anterioare este disponibil în fiecare dimineaţă începând cu ora 06:30, 

iar informaţiile provizorii de cont sunt actualizate în timpul zilei, de luni până vineri din 10 în 

10 minute de la 07:06 până la 21:06, iar sâmbătă până la 15:00.  

 

V. RECEPŢIA DATELOR DE CONT / CONECTAREA LA 

SERVERUL BĂNCII  

Pentru vizualizarea actualizată a situaţiei conturilor, este necesară o conectare la server-ul 

băncii în prealabil, pentru a prelua fişierele care actualizează informaţiile conturilor.   

 XFI – fişier care actualizează soldul conturilor, în timp real.  

 STA - fişier care actualizează extrasul de cont al zilei precedente, adică 

Soldul (1) şi Extrasele (2).  

 VML - fişier care actualizează Tranzacţiile din cursul zilei (3) şi Solduri după 

data valutei (4).  

Pentru a recepţiona datele de cont de la bancă trebuie să dispuneţi de o linie de telefon liberă 

conectată la modemul Dvs. local, sau de o conexiune internet funcţională (TCP/IP).   

Recepţia datelor se poate realiza în două moduri:  
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5.1. Colectare informaţii de la bănci  

5.1.1. Configurarea butonului de ‘Colectare date de la banci’  

Prima colectare a informaţiilor de la bancă presupune configurarea butonului de ‘Colectare 

date de la banci’ (acest pas trebuie efectuat o singură dată, înainte de prima comunicaţie cu 

banca, orice colectare viitoare a datelor se va realiza din butonul specific – a se vedea 

punctul b).  

Se accesează meniul Comunicatii → Colectare date de la bănci .  

  

În următoarea fereastră se vor selecta tipurile de sesiune, astfel:   

 XFI – Stare Financiară (soldul în timp real)  

 STA – Primire date cont  (extrasul de cont)  

 VML – Primire Pre-posted Items (tranzacţiile din cursul zilei)  

 ESG – Primire fişier pentru semnătura distribuită (aceasta sesiune se va selecta doar în 

cazul în care se primesc fişiere din altă reţea pentru a fi semnate)  
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Selectarea sesiunilor se face prin click pe sesiune (XFI, STA , VML şi ESG, după caz) pe 

rând, apoi click pe Adauga tip sesiune , se bifează opţiunea Start comunicatii manual → 

Next, în fereastra următoare se introduce parola de comunicaţii → Next → Finish.  

După primirea următorului mesaj, se accesează butonul specific de Colecatare informaţii de 

la bănci (a se vedea punctul 5.1.2.).  

  

5.1.2. Colectarea datelor de la bancă  

Recepţia datelor de la bancă se poate efectua printr-un singur click pe Colectare informaţii 

de la bănci. Această metodă de colectare a datelor nu mai presupune nici un fel de altă 

autorizare din partea utilizatorului.  
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Colectarea datelor de la bănci s-a finalizat când în colţul din stânga-jos al aplicaţiei apare 

mesajul Ordin executat OK.  

  

5.2. Comunicaţii favorite  

A doua metodă de recepţie a datelor este prin intermediul Comunicaţiilor favorite (sau din 

meniul Comunicatii → Executare comunicatii favorite)  

  

Această metodă de colectare presupune alegerea sesiunii de comunicaţii dorită (ex. XFI  - 

stare financiara, STA – extras de cont, VML – tranzacţiile din cursul zilei ) şi introducerea 

parolei de comunicaţii a utilizatorului. După introducerea parolei de comunicaţii, se 

accesează butonul Executare imediata:  
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Sesiunea XFI actualizează soldul disponibil al conturilor, în timp real.  

Sesiunea de comunicaţii STA importă extrasul de cont, ultima tabelă cu cursurile de schimb 

valutar şi ultimele modificări din tabela codurilor de bănci.  

Sesiunea VML aduce doar actualizările pe cont din timpul zilei, informaţiile se încarcă în 

meniurile Tranzacţii şi Solduri după data valutei.  

Când apare mesajul Ordin executat OK (în colţul din stânga-jos) s-a finalizat comunicaţia cu 

banca.  

  

  

  

Sesiune  

comunicaţii   

Parolă comunicaţii   
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VI. VIZUALIZAREA SITUAŢIEI CONTURILOR  

6.1. Sold on-line – vizualizarea soldului în timp real  

Soldul on-line poate fi vizualizat în Manager informatii / jurnale , după realizarea unei 

comunicaţii cu banca, fie cu ‘Colectare date de la banci’ fie cu ‘Comunicatii favorite’ cu sesiunea 

XFI .  

După preluarea fişierelor XFI, se accesează fisierele cu denumirea BWMDA00.XFI zz/ll/aa din 

Manager informatii / jurnale:  

  

  

  

Această informaţie se actualizează în timp real, de la ora 7:15 a.m. până la 21:00 p.m.  

6.2. Soldul  

Fereastra de Solduri afişează soldul disponibil la începutul zilei; informaţiile din acest meniu 

se actualizează o dată pe zi, dimineaţa.  

Pentru vizualizarea soldurilor, trebuie să apăsaţi butonul Solduri, din bara de meniuri a 

aplicaţiei (sau din meniul Rapoarte → Solduri).  

  

În fereastra care se deschide se pot vizualiza soldurile conturilor, precum şi un total al 

încasărilor şi al plăţilor.  
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Este posibilă vizualizarea istoricului soldurilor, prin ordonarea lor în funcţie de data valutei.  

Fiecare linie reprezinta un cont. 

 

Diferenţa dintre coloana Sold final şi Sold disponibil apare atunci când există tranzacţii în 

curs de decontare (plăţi cu carduri la terminalele altor bănci sau plăţi pe internet), sau în 

situaţiile în care data valutei nu este aceeaşi cu data înregistrării tranzacţiei pe cont.  

Selectaţi rubrica Numele contului în caseta de dialog pentru a alege contul căruia doriţi să-i 

vizualizaţi soldurile. Folosiţi tastele PgUp şi PgDn sau cele cu săgeţi pentru a vă deplasa în 

lista de conturi. Dacă nu selectaţi nici un nume de cont, soldurile tuturor conturilor stocate în 

sistem vor fi afişate.  

Dacă doriti să vizualizaţi toate extrasele de cont stocate în sistem şi nu doar pe cel curent, 

bifaţi opţiunea "Afisează tot" în colţul din dreapta-sus al casetei de dialog. Această setare 

rămâne activă şi la următoarea deschidere a programului. Soldurile pentru fiecare cont sunt 

separate printr-o linie trasată deasupra primului rând din următorul cont.  

Dacă doriţi să vizualizaţi doar contul curent, debifaţi opţiunea "Afiseaza tot".  

Afişarea de diverse date poate fi restricţionată folosind funcţia [Selectare].  

Cu ajutorul funcţiei [Tiparire] aceste informaţii pot fi listate sub forma unui raport:  
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 Vedere de ansamblu - prezentarea are acelaşi layout ca şi caseta de dialog.  

 Pentru fiecare cont - Prezentarea soldurilor se face pe o pagină distinctă pentru fiecare 

cont în parte.  

 Sumar - Numai soldurile finale  sunt listate aici.   

6.3. Extrasul de cont  

Extrasul de cont  al zilei anterioare este disponibil în fiecare dimineaţă începând cu ora 06:30, 

după recepţia datelor de la bancă (a se vedea capitolul Colectare informaţii de la bănci).  

Pentru vizualizarea extrasului de cont, trebuie să accesaţi butonul Extrase, din bara de 

meniuri a aplicaţiei (sau din meniul Rapoarte → Extrase).   
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În fereastra următoare, selectaţi contul şi data pentru care doriţi să vizualizaţi extrasul: 

 

 

În extrasele de cont din această fereastră, sumele pozitive reprezintă încasări, iar sumele 

negative reprezintă debitări (cheltuieli) şi sunt evidenţiate prin culoarea roşie.  

6.4. Tipărirea extrasului de cont  

Pentru tipărirea extrasului de cont, există mai multe variante, descrise în continuare:  

1) Tipărirea / salvarea în format PDF a extrasului afişat se face direct prin apăsarea 

butonului Tipăreşte extras:  

  

Selectaţi contul pentru care doriţi 

să vizualizaţi extrasul  

 Selectaţi data pentru care doriţi 

să vizualizaţi extrasul  

 Soldul iniţial şi final pentru contul 

şi data selectată  

Tipărirea unei selecţii   Tipărirea extrasului afişat  
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În următorul ecran, se va selecta Extras, apoi ca  Dispozitiv de ieşire se poate selecta 

Imprimanta, Ecranul sau PDF (necesită Adobe Acrobat Reader). Prin apăsarea butonului 

Output, datele selectate vor fi trimise spre dispozitivul ales.  

 

  

2) Tipărirea extrasului  pentru o dată oarecare se efectuează pe baza unei selecţii:  

IMPORTANT: Nu apăsaţi niciodată pe butonul Tipărire fără a trece întâi prin funcţia Selecţie 

deoarece la imprimantă se vor lista TOATE extrasele din baza de date.  
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Accesând butonul Selectare, se deschide caseta pentru selectarea criteriilor, unde poate fi 

introdus unul sau mai multe criterii de selecţie.  

  

  

În exemplul de mai sus se selectează extrasul din data de 26 decembrie 2011 pe contul 

curent de RON. Pentru activarea selecţiei apăsaţi butonul OK.  

 
Selecţia rămâne valabilă până la modificarea / anularea ei sau la ieşirea din fereastra 

curentă.  

După selecţie se poate apăsa butonul Tipărire unde se vor alege parametrii tipăririi.  

Selecţia a fost activată dacă în colţul de stânga sus al ferestrei este vizibil textul    [ Selectie ] .    
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Ca parametri suplimentari aveţi la dispoziţie selectarea Dispozitivului de ieşire (imprimanta, 

PDF sau ecranul), Sortarea şi Tipul raportului de tipărit.  

Descrierea casetelor de selectare şi printare în capitolul Extrase este valabilă şi pentru 

ferestrele Solduri,Tranzacţii şi Solduri după data valutei.  

3) Tipărirea extrasului pe baza unui raport predefinit este descrisă în capitolul referitor la 

Raportul predefinit.  

6.5. Tranzacţiile  

Pentru vizualizarea tranzacţiilor, se va accesa butonul Tranzacţii, din bara de meniuri a 

aplicaţiei, după recepţionarea datelor actualizate de la bancă (meniul Rapoarte →  

Tranzactii).  

  

În ecranul care se deschide se pot vizualiza tranzacţiile din cursul zilei curente, după 

selectarea contului şi prin bifarea opţiunilor Afişare preposted items şi Afişare advices.  
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În acceaşi fereastră se pot vizualiza, pe lângă operaţiunile din ziua curentă şi tranzacţiile din 

zilele anterioare, prin bifarea opţiunii Afişare tranzacţii.  
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Tranzacţiile din cursul zilei curente apar întotdeauna primele în listă şi se deosebesc de 

tranzacţiile din zilele anterioare prin starea lor (prima coloană) de ,,preposted items”.   

Prin selectarea unei tranzacţii, se poate tipări extrasul de cont corespondent acelei 

operaţiuni, prin click pe butonul Tipărire extras corespondent.  

 

În casetele de selectare se poate introduce o porţiune de text, iar după apăsarea tastei 

ENTER se vor afişa numai acele informaţii care conţin textul respectiv.  

Funcţiile de Selecţie şi Tipărire sunt identice cu cele descrise la capitolul Tipărirea 

extrasului de cont.  

6.6. Solduri după data valutei  

Pentru vizualizarea tranzacţiilor din ziua curentă şi a soldurilor actualizate se accesează 

meniul Solduri după data valutei .   
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Pentru afişarea soldurilor intermediare se face mai întâi selecţia perioadei, prin acţionarea 

butonului Selectare data, care va fi implicit data curentă.  

În această fereastră se pot vizualiza şi estimări ale evoluţiei soldurilor şi tranzacţiilor pe 

perioada imediat următoare.  

În primul ecran – Solduri – sunt afişate soldurile pe fiecare cont în parte. În acest ecran 

trebuie bifate opţiunile Inclusiv estimari şi Afiseaza in EURO.  

Pentru o vizualizare corectă, trebuie sa fie selectat RON LEU (NEW) la Calculat in:  

 

În ecranul Detalii pe cont se pot vizualiza modificările de sold pe contul selectat.  
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În ecranul Afişare tranzacţii se vor afişa tranzacţiile pe contul selectat pentru perioada 

selectată, implicit ziua curentă.  

  

Funcţiile de selecţie şi tipărire sunt identice cu cele prezentate în capitolul Extrase de cont. 

  
6.7. Importul extraselor arhivate  

Dacă bazele de date care conţin informaţii despe extrase de cont/tranzacţii au fost alterate 

sau şterse accidental, informaţiile pe care le-au conţinut pot fi reconstruite cu ajutorul 

fişierelor MT 940. Fişierele MT 940 au extensia *.STA şi sunt stocate în directorul .\MCCWIN.  

STA este extensia utilizată pentru fişierele Extraselor de cont zilnice SWIFT. Datele despre 

cont sunt salvate în formatul SWIFT MT 940.  

Importul extraselor presupune efectuarea paşilor descrişi în continuare:  

Se accesează butonul Import date cont din modulul principal al aplicaţiei (sau meniul 

Fisier→Import date cont):  

  

Selectaţi data pentru care doriţi importul extrasului şi apasaţi butonul OK.  
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ATENŢIE! Data indicată în listă este cea a recepţiei extrasului de cont. În fiecare zi este 

generat extrasul zilei anterioare, astfel trebuie selectată ziua imediat următoare pentru 

care doriţi importarea extrasului.  

  

  

 
Importul este încheiat când bara de progres ajunge în partea dreaptă a ferestrei, iar Starea 

se modifică în ,,Gata” (a se vedea imaginea următoare):  
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Această fereastră trebuie închisă prin apăsarea tastei ESC sau de la butonul Close  

  

După importul extraselor, acestea pot fi vizualizate prin meniurile Solduri, Extrase,  

Tranzacţii, Solduri după data valutei şi vor fi disponibile până la prima executare a 

autorutinelor (Logon sau Comunicaţii).  

  

VII. EXPORTUL EXTRASELOR  

BT Ultra permite exportul tranzacţiilor sub forma unui fişier text, care poate fi prelucrat apoi 

într-o altă aplicaţie (ex. Microsoft Excel).    

Exportul extraselor presupunea efectuarea următorilor paşi:  

- Definirea parametrilor de export  

- Generarea exportului  

7.1. Definirea parametrilor de export  

Accesaţi meniul Administrare→ Import/Export→ Definire fişier export/import, din  
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modulul de bază, apoi alegeţi un nume pentru fişierul exportului (ex. Tranzacţii), click pe 

Open.  

  

  

În fereastra care se deschide, selectaţi baza de date care doriţi să o exportaţi (ex. Tranzacţii).  
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În tab-ul General trebuie selectat un separator pentru informaţiile care urmează a fi 

exportate (ex. ;). Tot în această fereastră se pot modifica şi parametrii pentru Forma datei, 

Separatorul datei şi Separatorul zecimal. Ceilalţi parametri se modifică în funcţie de 

necesităţi.  

Accesând butonul Tipărire autorutine se pot salva aceşti parametri de export, sub forma 

unui raport predefinit pentru a fi utilizat şi mai târziu.  

În tab-ul Campuri trebuie selectate câmpurile care doriţi să le exportaţi (întrucât nu toate 

câmpurile vă sunt utile), apoi click pe OK.  

 

7.2. Generarea exportului  

Pentru generarea exportului, accesaţi meniul Administrare →Import/Export → Generare 

export, din modulul de bază şi selectaţi fişierul cu parametrii de export (ex. Tranzacţii).  

  

Câmpuri  
disponibile   

Câmpuri  
alese   
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În fereastra următoare trebuie selectat fişierul de export, apoi click pe OK.  

  

În ecranul următor aveţi posibilitatea de a selecta anumite criterii pentru fişierul de export. 

Cumulând unul sau mai multe criterii de selecţie a datelor, se restrânge volumul de informaţii 

din baza de date aleasă.   

Dacă nu se impune nici un criteriu de selectare, atunci se vor exporta toate datele din baza 

de date aleasă pentru export. Continuaţi cu OK.  
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După executarea paşilor descrişi mai sus, în folderul specificat sau în folderul aplicaţiei BT 

Ultra \MCCWIN\DAT trebuie să existe fişierul cu denumirea aleasă, care conţine datele  

exportate. Acest fişier conţine numai text ASCII (nu este un fişier binar) şi se poate importa în 

orice aplicaţie care permite importul datelor din forma text.  

 

VIII. CREARE BENEFICIARI 

  

Există trei tipuri de beneficiari:  

 Beneficiari pentru plăţi în lei  

 Beneficiari pentru plăti în lei către buget  

 Beneficiari pentru plăţi în valută  

Crearea beneficiarilor se efectuează o singură dată, apoi ori de câte ori se mai fac plăţi către 

un beneficiar introdus deja, se trece la următorul pas: introducerea operaţiunii (a se vedea 

capitolele Ordine de plată în lei, Ordine de plată în valuta, Schimburi valutare).  

Se pot adăuga oricând noi înregistrări, se pot modifica sau şterge cele existente.  

8.1. Beneficiari pentru plăţile în lei / beneficiari pentru plăţile în lei către buget  

Pentru a crea beneficiari pentru plăţile în lei, accesaţi modulul de Plăţi Interne România 

(ROI), apoi click pe meniul Baze date → Beneficiari, în ecranul astfel deschis click pe 

Beneficiar nou:  
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În fereastra Beneficiari informaţiile sunt ordonate alfabetic, după prima coloană (Cod 

Beneficiar).  

Dacă doriţi să căutaţi un beneficiar, aveţi la dispoziţie casetele de selectare, unde puteţi 

introduce codul, numele firmei, numărul de cont (parţial sau în totalitate), iar după apăsarea 

tastei ENTER, vor fi afişate doar denumirile care conţin textul introdus.  

Următorul pas este completarea datelor în ecranul care se deschide, câmpurile cu roşu fiind 

obligatorii.  

Şi în cazul beneficiarilor pentru plăţile către buget / Trezorerie procedura este aceeaşi, 

descrisă în continuare.  
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Cod Beneficiar: este numele sub care va fi salvat beneficiarul în baza de date din BT Ultra şi 

se completează o prescurtare a numelui beneficiarului (maxim 10 caractere). Acest cod nu 

apare pe ordinele de plată, se foloseşte NUMAI pentru identificarea beneficiarilor în baza de 

date, de aceea trebuie să fie cât mai sugestiv.  

În cazl în care un beneficiar are conturi deschise la mai multe bănci, trebuie introdus 

beneficiar distict pentru fiecare cont/bancă în parte. Codul beneficiar ar trebui să conţină în 

acest caz şi o prescurtare a denumirii băncii.  

Nume:  este numele complet al beneficiarului;  

În cazul beneficiarilor pentru plăţile către buget, numele este Bugetul de stat (pentru plata 

taxelor, contribuţiilor, impozitelor) sau numele instituţiei (pentru plăţi către instituţii cu contul 

deschis la Trezorerie).  
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E-mail: este un câmp opţional, care poate fi folosit ca o completare a câmpului Nume, în 

cazul în care denumirea beneficiarului nu a încăput în câmpul dedicat;  nu este necesar să se 

completeze o adresă de e-mail a beneficiarului.  

Detalii 1/ Detalii 2: sunt 2 câmpuri opţionale, unde se poate introduce un text şablon, pentru 

detaliile de plată către respectivul beneficiar. Textul completat în detaliile de plată va rămâne 

constant , de la un ordin de plată la altul (până la modficarea / ştergerea acestora). Astfel la 

toate plăţile către acel beneficiar se vor completa automat campurile de Detalii plată din 

Ordinul de plată.   

Ex.    Detalii 1:    CONTRAV. FACTURA  

    Detalii 2:    DATA   

IBAN: se completează întregul cod IBAN al beneficiarului şi în funcţie de acesta se vor 

completa automat câmpurile de mai sus: Cod bancă, Nume bancă, Sucursala, Numar 

cont  

CUI: este un câmp OBLIGATORIU doar în cazul plăţilor către Trezorerie / Bugetul de Stat.   

- În cazul plăţilor către instituţii care au contul deschis în Trezorerie (ex. Primării, şcoli, 

etc) se va completa codul fiscal al instituţiei respective.  

- În cazul plăţilor reprezentând taxe, contribuţii, impozite trebuie introdus beneficiar 

distinct pentru fiecare taxă în parte – beneficiar va fi Bugetul de stat (în câmpul Nume), iar 

în câmpul CUI se va completa codul fiscal al plătitorului.  

După completarea câmpurilor obligatorii, se dă click pe butonul Salvare. Se poate continua 

cu introducerea altor beneficiari.  

8.2. Beneficiari pentru plăţi în valută  

Pentru a crea beneficiari pentru plăţile în valută, accesaţi modulul de Plăţi Internaţionale 

(INT) → Beneficiari, în ecranul astfel deschis click pe Beneficiar nou:  
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În ecranul deschis, se completează datele, câmpurile cu roşu fiind obligatorii:  
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Cod Beneficiar: este numele sub care va fi salvat beneficiarul în baza de date din BT Ultra şi 

se completează o prescurtare a numelui beneficiarului (maxim 10 caractere). Acest cod nu 

apare pe ordinele de plată, se foloseşte NUMAI pentru identificarea beneficiarilor în baza de 

date, de aceea trebuie să fie cât mai sugestiv.  

Adresa beneficiar (nume, strada, oraş): sunt câmpuri obligatorii privind beneficiarul plăţii.  

Date banca (cod SWIFT, nume, strada, oraş): sunt câmpuri obligatorii privind banca în care 

beneficiarul are deschis contul.  

Număr cont: se completează întregul număr de cont al beneficiarului, iar în cazul în care 

beneficiarul are un cod IBAN (nu în toate ţările se foloseşte cod IBAN) se bifează câmpul 

IBAN.  

După completarea datelor, se apasă butonul Salvare.  

8.3. Modificarea unui beneficiar existent  

În cazul în care doriţi să modificaţi datele despre un beneficiar existent deja în baza de date, 

trebuie sa accesaţi modulul specific de Plati Interne Romania (ROI) sau Plati 

internationale (INT), click pe Baze date → Beneficiari.  

  

În fereastra care se deschide aveţi la dispoziţie câmpuri de selecţie, în care puteţi introduce o 

porţiune din Codul beneficiarului/ numele beneficiarului şi prin apăsarea tastei ENTER se vor 

afişa doar înregistrările care conţin acel text.  
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Prin dublu click pe beneficiar, se va deschide fereastra în care se pot modifica informaţiile 

completate iniţial.  

După completarea câmpurilor care doriţi să le modificaţi, apăsaţi butonul Salvare.  

  



                                                                         HOME BANKING BT ULTRA - Manual de utilizare  

  

  

        

 
50 
           
 
Banca Oamenilor Întreprinzători                                                                                                       www.bancatransilvania.ro 

8.4. Ştergerea unui beneficiar  

Dacă în baza de date cu beneficiari există înregistrări care doriţi să le ştergeţi, accesaţi 

modulul specific, Plati Interne Romania (ROI) sau Plati Internationale (INT), click pe Baze 

date → Beneficiari.  

  

În fereastra care se deschide aveti la dispoziţie câmpuri de selecţie, în care puteţi introduce o 

porţiune din Codul beneficiarului/ numele beneficiarului şi prin apăsarea tastei ENTER se vor 

afişa doar acele înregistrări care conţin acel text.  

Pentru ştergerea unei înregistrări, click dreapta pe beneficiar, apoi click pe Stergere 

inregistrare.  
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IX. EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR PRIN BTULTRA  

Aplicaţia BTULTRA permite realizarea următoarelor tipuri de operaţiuni bancare: plăţi în lei 

(intrabancare, interbancare, către buget); plăţi în valută interne şi externe; schimburi valutare 

(cumpărare/vânzare valută) la curs ferm şi la curs negociat.  

Efectuarea oricărei operaţiuni bancare dintre cele menţionate, presupune un proces care 

cuprinde următoarele etape: 1.  Introducerea plăţii  

2. Aprobarea plăţii  

3. Crearea fişierului de plăţi  

4. Semnarea fişierului  

5. Trimiterea fişierului către bancă  

În funcţie de drepturile care le are în sistem, un utilizator al aplicaţiei poate parcurge în 

întregime procesul de mai sus, sau doar parţial.  

Drepturile utilizatorilor în sistem sunt setate în funcţie de fişa de configurare, care se 

completează la momentul subscrierii în aplicaţie (care se poate modifica ulterior, dacă se 

doreşte).  

 

IX. 1. ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI / ORDINE DE PLATĂ CĂTRE 

TREZORERIE  

Pentru efectuarea ordinelor de plată în lei / ordinelor de plată catre Trezorerie se acceasează 

modulul de Plăţi Interne România (ROI):  
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9.1. Introducerea plăţii   

În pagina care se deschide dupa accesarea modului ROI, click meniul Plăţi → Introducere 

plăţi apoi click pe Ordin nou:  

  

  

Pasul următor este completarea ordinului de plată:  
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Din colţul din dreapta sus se va selecta tipul ordinului: Transfer, Plata buget, Transfer 

urgent, Buget urgent.  

Prin opţiunea de transfer urgent a ordinelor de plată acestea sunt transmise, procesate şi 

comisionate de aceeaşi manieră ca şi  plăţile de mare valoare.  

Beneficiar:  apăsând pe semnul de întrebare  se deschide baza de date cu beneficiari, 

din care puteţi selecta beneficiarul plăţii, prin dublu click pe beneficiar.   

  

Plătitorul apare  
automat dacă  
se selectează  

contul   
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De asemenea, beneficiarul poate fi creat odata cu ordinul de plată, prin accesarea tab-ului 

COD BENEFICIAR se dă click pe Includere in baza de date beneficiari.  

  

În fereastra următoare se acţionează butonul de includere a beneficiarului în baza de date,  

Beneficiar ,  unde se complet ează câmpurile obligatorii :   NUME   respectiv  IBAN . În cazul în  

care se doreşte includerea acestui beneficiar în baza de date,  se completează şi câmpul  
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După salvarea beneficiarului, se accesează din nou tab-ul Plati, unde se continuă 

completarea ordinului de plată:  

  

Suma:   suma plăţii, se introduce fără separatori.  

apoi click pe  Salvare .   
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Număr ordin:este numărul ordinului de plată, care se completează în mod automat, în 

funcţie de numărul folosit anterior (acest număr poate fi oricând modificat).  

Detalii: reprezintă detaliile plăţii; acestea sunt preluate din baza de date cu  beneficiari (dacă 

acestea au fost completate la introducerea beneficiarului). Cele 2 câmpuri se pot modifica, 

şterge sau completa în momentul întocmirii ordinului de plată.  

Plătitor:  apare automat dacă selectaţi contul.  

Cont: apăsând pe semnul de întrebare se deschide baza de date cu conturi din care trebuie 

să alegeţi contul plătitor, prin dublu click pe acesta. Prin selectarea contului se completează 

automat şi câmpul Plătitor.  

După completarea câmpurilor obligatorii din ordinul de plată se apasă butonul OK.   

Se poate continua cu introducerea altor plăţi în acelaşi fişier.  

Pentru plăţile la buget / trezorerie trebuie selectat parametrul Plata buget în loc de  opţiunea 

implicită Transfer (în colţul din dreapta-sus al casetei). În caz contrar, primiţi următorul 

mesaj:  

  

Ocazional de la bancă va sosi în mod automat un fişier care actualizează baza de date cu 

bănci din România. Dacă întâlniţi mesajul de mai jos, apăsaţi pe Yes pentru ca modificările 

din baza de date cu bănci să se propage automat şi în baza de date cu beneficiari.   
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9.1.1. Ordine de plată din şabloane  

În cazul plăţilor efectuate în mod repetat (ex. Salarii, facturi, etc), ordinele de plată se pot 

salva ca şi şabloane, iar la următoarele plăţi se va completa doar suma, restul câmpurilor 

păstrându-se nemodificate.  

Pentru salvarea ordinului de plata ca şablon, se accesează meniul Plăţi → Introducere 

plăţi. După completarea tuturor câmpurilor, click pe butonul Salvare ca şablon.   

  

La următoarele plăţi, ordinele de plată se vor deschide din butonul Ordin nou din şablon, 

urmând a se completa doar Suma, restul câmpurilor păstrându-se nemodificate.  
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9.1.2. Ştergerea unui ordin de plată  

În cazul în care doriţi ştergerea unui ordin de plată care nu a fost încă aprobat, accesaţi 

modulul specific, Plati Interne Romania (ROI), Plati Internationale (INT) sau Schimburi 

valutare Romania (FRX), apoi click pe Plati → Introducere plati. în fereastra care se 

deschide, se pot vizualiza ordinele de plată introduse. Pentru a şterge un ordin de plată din 

lista afişată, click dreapta pe ordinul respectiv → Ştergere înregistrare.   
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9.1.3. Ştergerea mai multor ordine de plată introduse  

În cazul în care doriţi ştergerea mai multor ordine de plată care nu au fost încă aprobate, 

accesaţi modulul specific, Plati Interne Romania (ROI), Plati Internationale (INT) sau 

Schimburi valutare Romania (FRX), apoi click pe Plati → Stergere ordine  

  

În ecranul care se deschide, trebuie marcate ordinele de plată care doriţi să le ştergeţi. Se 

poate selecta opţiunea Marcare toate (în cazul în care doriţi ştergerea tuturor ordinelor 

introduse), sau prin click pe fiecare ordin care doriţi să îl ştergeţi. Cu dublu-click se pot 

vizualiza detaliile ordinului marcat.  

Înregistrările marcate vor fi şterse la acţionarea butonului Stergere ordine şi confirmarea cu 

Yes la următorul mesaj:  
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9.2. Aprobarea plăţii/plăţilor  

După introducerea ordinului/ordinelor de plată, urmează aprobarea plăţii/ plăţilor. Aprobarea 

se efectuează de către operator pentru a se putea crea fişierul cu plăţi, care va fi semnat apoi 

de persoana/persoanele autorizate.  

ATENŢIE! A nu se confunda Aprobarea cu Semnătura electronică! Operatorul aprobă, 

iar persoana autorizată de bancă semnează electronic.  

Există două modalităţi de aprobare care au acelaşi rezultat. Se poate aproba ordin cu ordin 

(Aprobare simplă) sau mai multe ordine dintr-o dată (Aprobare pe cont). Se recomandă 

Aprobarea pe cont, deoarece aprobarea simplă presupune parcurgerea mai multor paşi.   

Pentru aprobare, se accesează meniul Plăţi (din modulul ROI) → Aprobare → Aprobare 

simplă / Aprobare pe cont.  
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 Aprobarea simplă presupune dublu click pe fiecare ordin de plată în parte, apoi click pe 

butonul Aprobare. Dacă există vreun ordin care nu se doreşte să fie cuprins în fişier, acesta 

nu se va aproba, regăsindu-se apoi în meniul Plăţi → Introducere Plăţi.  
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 Aprobarea pe cont presupune parcurgerea următorilor paşi:  

  

În cazul unui fişier care conţine mai multe ordine de plată, în momentul aprobării una sau mai 

multe operaţiuni pot fi demarcate (în situaţia în care nu se mai doreşte efectuarea respectivei 

tranzacţii), prin click pe respectiva operaţiune (astfel, acestea nu vor mai fi cuprinse în fişier şi 

se vor regăsi din nou în meniul Plaţi → Introducere plăţi de unde pot fi şterse).  

Prin dublu click pe ordinele marcate, puteţi vedea detaliile acestora.  
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Înregistrările marcate (cele cu verde în stânga ) vor fi aprobate prin acţionarea butonului 

Aprobare ordine.  

În cazul în care sunt definiţi mai mulţi plătitori şi se iniţiază plăţi cu plătitori/conturi plătitoare 

diferite se va apăsa butonul Aprobare ordine succesiv, pentru a fi aprobate pe rând ordinele 

emise dintr-un cont, apoi cele emise din celălalt cont.  

 

În prima casetă (cont) puteţi selecta contul pentru care doriţi să aprobaţi ordinele de plată. În 

coloana Nume beneficiar se pot vizualiza destinatarii, iar în coloana Suma totala vizualizaţi 

sumele ordinelor de plată. Prin dublu click pe un ordin de plată puteţi vizualiza detaliile lui.  

Prin apăsarea butonului Aprobare ordine vor fi aprobate toate ordinele de plată care sunt 

bifate. La deschiderea casetei de aprobare sunt bifate implicit toate ordinele de plată. Dacă 

doriţi să amânaţi aprobarea unui ordin de plată introdus, îl debifaţi şi lăsaţi bifate numai acele 

ordine de plată care doriţi să le aprobaţi. Pe măsură ce bifaţi / debifaţi plăţile, se vor modifica 

totalurile plăţilor aprobate / respinse.  

 

  

  

  

Selectarea  contului  
pentru  care  doriţi  să  
aprobaţi ordinele de plată   

Plătitorul   
  Numele  
be neficiarului   

Suma ordinului de plată   
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9.2.1. Retragerea aprobării  

În cazul în care se doreşte retragerea aprobării pentru un ordin de plată care a fost deja 

aprobat, se accesează meniul Plăţi → Aprobare → Aprobare simplă, se deschide ordinul 

de plată prin dublu click, apoi se apasă butonul Ştergere aprobare.  

 

9.3. Crearea fişierului  

După aprobarea plăţii/ plăţilor trebuie creat fişierul, din meniul Plăţi → Creare fişier ROI →  

OK la mesajul următor → click pe Creare fişier(e) → Pregătire fişier(e) pentru comunicaţii  

  

În caseta următoare puteţi opta pentru tipărirea sau nu a unei liste cu ordinele de plată care 

intră în acest fişier (Tiparire listă scurtă - selectati tipul) şi continuaţi cu OK.  
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În următoarea fereastră pot fi selectate ordinele de plată care NU SE ADAUGĂ în fişierul care 

se constituie. Selectarea unuia sau mai multor operaţiuni se efectuează prin click pe 

respectivul ordin de plată.  

Ordinele marcate, cu bifa verde  în stânga, vor fi adăugate în fişierul care se creează.  

Dacă doriţi ca toate ordinele de plată să se adauge la lotul de plăţi, atunci apăsaţi direct pe  

Creare fisier(e).  

  

Următoarea fereastră prezintă un sumar informativ al ordinelor de plată care vor fi adăugate 

în fişierul de plăţi. Informaţiile utile sunt: Total sume şi Număr ordine de plată conţinute în 

fişier. Continuaţi prin apăsarea butonului Pregătire fişier(e) pentru comunicaţii:  
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În ecranul următor se va introduce parola de comunicaţii, se bifează opţiunea Cu semnatura 

electronica? şi se debifează opţiunea Semnează fişierul imediat? (în cazul în care nu se 

doreşte semnarea fişierului acum sau în cazul utilizatorilor fără drept de autorizare a plăţilor), 

apoi se acţionează butonul OK.  

  

După efectuarea paşilor descrişi, fişierul se va regăsi în File Manager.  

 În cazul în care fişierul trebuie semnat de către alt utilizator de pe acelaşi computer sau din 

aceeaşi reţea, acesta poate accesa fereastra File Manager, de unde se poate semna şi 
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trimite către bancă lotul de plăţi (a se vedea capitolul X. SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ŞI 

TRANSMISIA PLĂŢII).  

 În cazul în care fişierul trebuie trimis la semnat către un utilizator în altă reţea, fişierul 

trebuie trimis pe server. În File Manager (meniul Comunicaţii → File Manager sau 

pictograma specifică) click pe fişier → apoi pe Trimite Fişier. După transmisia fişierului de 

către utilizatorul care a introdus plăţile, fişierul poate fi preluat de către utilizatorul cu drept de 

semnatură prin preluarea sesiunii ESG - a se vedea capitolul V. VIZUALIZAREA SITUAŢIEI 

CONTURILOR, pct. 1). Colectare informaţii de la bănci .  

 În cazul utilizatorilor cu drept de semnatură, fişierul trebuie semnat de către utilizatorul 

care a introdus ordinele de plată. Din această fereastră se poate semna şi trimite fişierul, 

dacă se doreşte acest lucru. Se bifează opţiunile Cu semnatura electronica? şi  Semnează 

fişierul imediat? apoi se introduce şi parola de semnătură (a se vedea capitolul 

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ) → OK.  

 

 

 

Dacă se bifează această 

opţiune, se va executa şi 

transmisia fişierului către 

bancă.  
 

- Dacă fişierul este complet semnat şi se bifează Executare imediată comunicaţie? 

fişierul va fi trimis spre bancă, încheindu-se aici procesul de introducere / aprobare/ creare/ 

trimitere fişier. Starea fişierului se va consulta în File Manger (meniu descris în capitolul 

SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ŞI TRANSMISIA PLAŢII).  
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- Dacă nu se bifează Executare imediata comunicaţie? fişierul se va regăsi în File 

Manager (de unde se poate semna şi trimite - a se vedea capitolul SEMNĂTURA 

ELECTRONICĂ ŞI TRANSMISIA PLĂŢII), după efectuarea paşilor de mai jos:  

  La mesajul următor se răspunde cu opţiunea Yes sau No în funcţie de:  

- Yes – dacă mai există un alt utilizator cu drept de autorizare, care trebuie să semneze;  

- No – dacă semnăturile sunt suficiente şi nu mai există nici un utilizator cu drept de 

semnătură care trebuie să semneze.  

  

 La mesajul următor se apasă butonul Yes în cazul în care sunt date toate semnăturile 

necesare plăţii.  

  

După efectuarea paşilor descrişi, fişierul/fişierele se vor regăsi în File Manager, de unde 

aşteaptă transmisia.  

ATENŢIE ! Persoana autorizată, care va semna electronic fişierul de plăţi nu are 

posibilitatea de a accepta sau respinge ordine de plată individuale. Semnătura electronică se 

aplică pentru un întreg lot de plăţi ═►grupaţi plăţile în fişiere în aşa fel încât să evitaţi 

respingerea unui întreg lot de plăţi din cauza unei singure operaţiuni.  
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9.4. Semnarea fişierului: a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ŞI 

TRANSMISIA PLĂŢII  

9.5. Trimiterea fişierului: a se vedea capitolul SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ŞI 

TRANSMISIA PLĂŢII  

 

 

IX.2. ORDINE DE PLATĂ ÎN VALUTĂ  

Înainte de introducerea plăţilor în valuă trebuie creat beneficiarul (a se vedea capitolul 

CREARE BENEFICIARI).  

Pentru efectuarea ordinelor de plată în valută se acceasează modulul de Plăţi Internaţionale 

(INT):  

  

  

Introducerea plăţii:  

Ca şi la introducerea plăţilor în lei, se accesează meniul  Plăţi → Introducere plăţi → Ordin 

nou. În fereastra astfel deschisă, se va completa ordinul de plată:  
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- Prin click pe  din dreptul Beneficiar se deschide baza de date cu beneficiarii 

predefiniţi, de unde selectaţi destinatarul plăţii (după selectarea beneficiarului, se vor 

completa automat câmpurile Nume beneficiar, Strada beneficiar, Oras beneficiar, 

Adresa SWIFT şi Numar cont).  

- Prin click pe  din dreptul Valuta se va deschide o casetă, de unde selectaţi valuta 

în care se efectuează plata – în această casetă aveţi posibilitatea de a căuta după un 

cuvânt (ex. USD), pentru a găsi valuta dorită.  
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- În câmpul Suma se va completa suma ordinului de plată  

- În câmpul Comisioane se va selecta regimul de comisionare dorit: SHA, OUR, BEN. 

Comisioanele vor fi suportate astfel:  

 în cazul plăţilor cu opţiunea "OUR" - de către clientul BT ordonator al plăţii (Plăţile  

DSP1 pot fi ordonate cu OUR doar dacă există o conversie valutară anterioară plăţii.)  

 în cazul plăţilor cu opţiunea "BEN" - de către beneficiarul plăţii (ATENŢIE! Plăţile sub  

DSP2 cu comisioane BEN nu se pot efectua)  

 în cazul plăţilor cu opţiunea "SHA" - ordonatorul plăţii suportă comisionul băncii  

corespondente a BT, restul comisioanelor fiind în sarcina beneficiarului.  

NOTĂ: Pe lângă comisioanele Băncii Transilvania, în cazul plăţilor în valută către alte bănci, 

în cazul transferurilor cu opţiunea SHA şi OUR, se vor percepe comisioane de bănci 

corespondente a căror cuantum este stabilit de acestea.  

Vă rugăm să consultaţi site-ul Băncii Transilvania, www.bancatransilvania.ro pentru a 

vizualiza mai multe detalii referitoare la comisioane.  

                                            
1 Plăţi DSP – plăţi către tări din Europa;  

2 Directiva Serviciilor de Plăţi;   

  

  

  

http://www.bancatransilvania.ro/
http://www.bancatransilvania.ro/
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- Câmpurile Detalii Plata sunt preluate automat din baza de date cu beneficiari (dacă 

acestea au fost completate la introducerea beneficiarului); cele 2 câmpuri se pot 

modifica, şterge sau completa în momentul întocmirii ordinului de plată.  

- Prin click pe  din dreptul Cod cont, se va selecta contul plătitor.  

- Prin click pe  din dreptul Cont  se va selecta numele plătitorului.  

- Câmpul Referinţa este un câmp obligatoriu, dar care nu se vede pe ordinul de plată, 

asftel se poate completa cu ,,plată val.”  

După completarea câmpurilor obligatorii, se apasă butonul OK.  

Procedura de Aprobare (simplă / pe cont), Creare fişier, Trimite fişier este identică cu cea 

prezentată în capitolul anterior, ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI.  

 

 

IX.3. ORDINE DE SCHIMB VALUTAR  

Pentru efectuarea schimburilor valutare, se accesează modulul Schimburi Valutare 

Romania (FRX):  

  

Înainte de introducerea ordinelor de schimb valutar, este necesar să preluaţi fişierul cu 

cursuri valutare de la bancă, prin Colectare date bănci / Comunicaţii favorite şi selectarea 

fişierului STA. În cazul în care nu preluaţi fişierul, la accesarea meniului Plăţi → Introducere 

plăţi apare mesajul:   
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Pentru introducerea unui ordin de schimb valutar, se accesează meniul Plăţi → Introducere 

ordin schimb valutar → click pe Ordin nou.  

În ecranul deschis, se completează ordinul de schimb valutar:  

  

- În colţul din dreapta-sus se va selecta tipul ordinului: Cumpărare sau Vânzare  
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- Prin click pe  din dreptul Plătitor se va selecta numele plătitorului, din baza de date 

care se deschide.  

- Prin click pe  din dreptul Valuta se va selecta valuta care se cumpăra / vinde (în 

funcţie de tipul ordinului)  

- În câmpul Suma se completează suma care se cumpără / vinde  

- Prin click pe  din dreptul In contul se va selecta  contul care va fi creditat  

- Prin click pe   din dreptul Din contul se va selecta contul din care se vinde / 

cumpără  

Pentru operaţiunile de Cumparare, după completarea câmpurilor din tab-ul Ordin, se 

accesează tabul Detalii, unde trebuie completat câmpul  Documente.  

  

După completarea tuturor câmpurilor obligatorii, se apasă butonul OK.  



                                                                                                                       HOME BANKING BT ULTRA - Manual de utilizare 

 

75 
           
 
Banca Oamenilor Întreprinzători                                                                                                       www.bancatransilvania.ro 

Aprobarea se efectuează din meniul Plăţi → Aprobare simplă / Pe cont INT (pentru 

vânzări valută) / Pe cont ROI (pentru cumpărări valută).  

Procedura de Creare fişier, Semnare şi Trimitere este identică cu cea prezentată în 

capitolul ORDINE DE PLATĂ ÎN LEI.  

  

  

X. SEMNĂTURA ELECTRONICĂ ŞI TRANSMISIA PLĂŢILOR  

  

Semnătura electronică este disponibilă numai pentru persoanele autorizate de bancă.   

Semnătura electronică este compusă din:  

- Discheta / USB Stick  

- Parola de semnătură  

Discheta / USB Stick şi parola sunt INDIVIDUALE şi CONFIDENŢIALE ; ele  permit 

semnarea ordinelor de plată cu valoare de document recunoscut de bancă.  

Semnarea operaţiunilor se efectuează din modulul de bază, prin funcţia File Manager din 

meniul Comunicatii → File Manager, sau iconiţa specifică:  

  

În ecranul care se deschide, vor fi afişate informaţii despre fişierele create:  
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Vizulizarea fişierului de plăţi   Ştergerea semnăturii   Semnătura   

  

Un fişier de plăţi, nou adăugat în listă va avea starea Asteapta ES (Electronic Signature).  

Înainte de semnarea unui fişier, se poate verifica conţinutul acestuia, prin apăsarea butonului 

Vizualizare fişier.  

  

  

  

Semnături existente deja cu dată şi oră   Sumarul fişierului de plăţi   
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ATENŢIE ! Persoana autorizată, care semnează ordinul de plată nu are posibilitatea de a 

accepta sau respinge ordine de plată individuale. Semnătura electronică se aplică pentru 

întregul fişier.  

Apăsaţi pe butonul Semnătura, din colţul din dreapta-jos a ferestrei File Manager:  

  

În următoarea fereastră se pot vizualiza informaţii generale despre fişier: Platitor, cont 

platitor, suma fişierului. Se introduce parola de semnătură, se continuă cu OK.  

*Opţional se poate schimba şi numele utilizatorului, dacă persoana care semnează este alta 

decât cea autentificată la logarea în aplicaţie.  
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După semnarea filşierului, starea acestuia se va modifica în Aşteaptă Com. În această stare 

fişierul aşteaptă să fie trimis spre bancă. Click pe Trimite fişier:  

ATENŢIE! NU confundaţi butonul Trimite fişier cu Trimite toate fişierele scadente!  

Primul buton – Trimite fişier - transmite numai fişierul curent afişat, pe când al doilea – 

Trimite toate fişierele scadente - trimite TOATE fişierele netransmise care au cel puţin o 

semnătură.  
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Când starea fişierului s-a modificat în ES verificare OK, transmisia s-a realizat cu succes. 
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Stări ale fişierelor de plăţi în File Manager:  

 Aşteaptă ES   - fişierul de plăţi tocmai a fost creat trebuie semnat.  

 Aşteaptă Com.  - fişierul de plăţi a fost semnat de cel puţin o persoană autorizată.  

 ES Verificare OK - fişierul de plăţi a fost transmis la bancă iar semnăturile date local  

         de Dvs. au fost acceptate de bancă.  

 Eroare    - fişierul de plăţi nu a putut fi transmis din diverse motive.  

 Rejectat    - fişierul de plăţi a fost respins de o persoana autorizată.  
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XI. FEREASTRA FILE MANAGER - FUNCŢII  

În feareastra File Manager se poate vizualiza starea comunicaţiei cu banca, numai fişierele 

trimise, numai fişierele primite, prin selectarea opţiunilor Afişează fişiere trimise, Afişează 

numai fişiere primite, Afişează fişiere primite sau Vizualizare completă.  

 Prin selectarea opţiunii Afişează fişiere primite, vor fi afişate doar fişierele trimise 

către bancă. În această fereastră se pot vizualiza mai multe detalii cu privire la fişiere: suma, 

ES efectuate, ES necesare, data comunicaţiei şi ora.  

  

  

  

 Prin selectarea opţiunii Afişeaza fişiere primite vor fi afişate toate fişierele primite. În 

această fereastră se poate vizualiza starea comunicaţiei  (în câmpul Stare), sau data şi ora 

comunicaţiei, precum şi tipul de sesiune (în câmpul Nume fişier original).  
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 Prin selectarea opţiunii Vizualizare completa se poate vizualiza starea comunicaţiei 

cu banca, atât pentru lotul / sesiunea de comunicaţie, referitor la colectarea informaţiilor de la 

bănci (extrase/tranzacţii), cât şi cu privire la starea fişierelor de plăţi.  

În câmpul Stare se poate vizualiza starea comunicaţiei.   

În câmpul Nume fişier original se poate vizualiza sesiunea de comunicaţie.  
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Tot în fereastra File Manager pot fi afişate fişierele, în funcţie de următoarele selecţii:  

- Nu afişează fişiere trimise cu succes;  

- Afişează numai fişiere care aşteaptă ES;  

- Nu arată fişiere proprii semnate.  

Prin bifarea unei opţiuni, vor fi afişate doar acele înregistări care respectă selecţia.  
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De asemenea, din feareastra File Manager, se poate executa Colectare date de la banci / 

Comunicaţii favorite (click pe Înregistrare noua din favorite) sau Ordin nou.  
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XII. FEREASTRA DE COMUNICAŢII ŞI JURNALUL DE SISTEM  

12.1. Fereastra de comunicaţii  

Starea comunicaţiei se poate vizualiza Online (în timpul comunicaţiei), în colţul din stânga-jos 

al aplicaţiei BT Ultra; aceasta apare ori de câte ori se realizează o conexiune la server-ul 

băncii.   

Când apare Ordin executat OK comunicaţia s-a încheiat cu succes.  

  

  

  

12.2. Jurnalul de sistem  

Jurnalul de sistem poate fi consultat oricând din meniul Administrare → Jurnale , de unde 

se poate selecta fie Vizualizare jurnal sistem sau Vizualizare istoric jurnale.  

  

  Vizualizare jurnal sistem  
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În fereastra care se deschide, Jurnalul de sistem poate fi vizualizat în funcţie de criteriul 

selectat:   

  

- Toate jurnalele  

- Eroare: vor fi afişate doar mesajele de tip eroare, pentru fiecare modul / utilizator în 

parte  

- Info: vor fi afişate doar mesajele de tip info, pentru fiecare modul / utilizator în parte  

- Sistem: va fi afişat doar jurnalul de sistem, pentru fiecare modul / utilizator în parte  

- Comunicaţii: va fi afişat doar jurnalul de comunicaţii, pentru fiecare modul / utilizator 

în parte  
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- Alte  

  

De asemena, în fereastra Jurnal sistem, selectia se poate realiza după numele utilizatorului 

sau/şi după modul:  

  

  

  

  Vizualizare istoric jurnale  

  

  

În următoarea fereastră trebuie selectată data, apoi click pe OK.  
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În ecranul care se deschide, se poate vizualiza jurnalul în acelaşi mod în care a fost 

prezentat la punctul Vizualizare jurnal sistem.  

  

  

XIII. ERORI POSIBILE ŞI SOLUŢII  

  

La deschiderea aplicaţiei:  

1.  Driverul  bazei  de  date  nu 

 este incarcat.Porniti intai baza de date 

si apoi aplicatia MCC.  

Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

 2. Eroare la deschiderea bazei de date  Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

La închiderea aplicaţiei:  

1. Inchideti mai intai acest modul: Roi / Int /  

Frx  

Aplicaţia nu se poate închide dacă unul 

dintre modulele de plăţi a rămas deschis.  

Închideţi toate modulele aplicaţiei.  

 2. Programul nu poate fi inchis in timp de 

comunicatia este activa.  Aplicaţia nu se poate închide dacă 

comunicaţia cu banca nu s-a încheiat.   
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La logon:  

1. Numele utilizatorului …nu este inregistrat.  

Aţi tastat un nume de utilizator 

neînregistrat. Verificaţi corectitudinea 

numelui, sau dacă numele este înregistrat 

ca utilizator.  

2. Parola utilizatorului ... este gresita.  
Parola de logare a fost introdusă greşit.  

Verificaţi  ortografia  acesteia 

 (litere mari/mici).   

3. Utilizatorul ... este blocat.  Aţi tastat greşit parola de logare de 3 ori 

consecutiv. Consultaţi capitolul Deblocarea 

unui utilizator.  

La semnarea electronică:  

1. Semnatura neautorizata:  

Limita:  EUR …  

Utilizatorul a depăşit plafonul limită admis. 

Lotul de plăţi nu poate fi semnat de 

persoana respectivă din cauza unui OP 

care depăşeşte limita.  

 

Suma:   EUR …   

2. Utilizator activ incorect si/sau parola si/sau 

discheta gresita.  Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

La oprirea bazei de date:  

1. Oprirea bazei de date  

Doriti sa opriti baza de date ?  

Nu este recomandată oprirea bazei de date 

în timp ce aplicaţia este accesată de alţi 

utilizatori, sau este deschisă pe server.  

Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  
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La accesarea modulului de plăţi ROI:  

Import fisier – BANCIBNR.TXT  

Include modificari in tabela beneficiari ?  

Acest mesaj apare o singură dată pentru 

fiecare actualizare de fişier de bănci. 

Răspundeţi afirmativ, altfel beneficiarii nu 

se actualizează cu băncile noi / modificate.  

La salvarea unui ordin de plată pentru 

buget:  

Tipul ordinului nu este buget, selectati un 

beneficiar corespunzator.  

Pentru ordinele de plată la buget trebuie 

schimbat tipul ordinului de plată din transfer 

în plata buget.  

La aprobarea pe cont a operatorului:  

Nici un ordin gasit.  

Nu există ordine de plată sau toate ordinele 

de plată sunt deja aprobate.  

La crearea fişierului cu lotul de plăţi:  

Nici un ordin gasit.  

Nici un ordin de plată nu are aprobarea 

operatorului sau nici un ordin de plată nu 

are data scadentă.  

La constituirea backup-ului:  

Fisierul de backup nu poate fi deschis!  

Calea  pentru  backup  este  invalidă.  

Contactaţi echipa de suport tehnic.  

La finanul comunicaţiei:  

1.  Eroare  de  transmisie. 

 Transmisie intrerupta. Repetati 

transmisia.  

Comunicaţia a fost întreruptă.   

Reluaţi comunicaţia sau contactaţi echipa 

de suport tehnic BT ULTRA.  

 

  2. Data calculatorului client invalida  Verificaţi data computerului Dvs.  

  3. Nu exista date disponibile  
Nu există date noi.   
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  5. Numar utilizator ocupat.  

Reluaţi transmisia fişierului/fişierelor în 

aproximativ 5 minute de la primirea 

mesajului sau contactaţi echipa de suport 

tehnic BT ULTRA.  

  6. Numar utilizator blocat.  

sau  

Utilizator  blocat  dupa  trei  incercari 

nereusite.  

Aţi tastat greşit parola de comunicaţii de 3 

ori consecutiv. Utilizatorul a fost blocat.  

Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

  7. Rutina de instalare neexecutata.  
Nu puteţi comunica până nu luaţi legătura 

cu echipa de suport tehnic.  

  8. Fisierul a fost deja transmis.  Transmiterea fişierului s-a realizat deja.  

  9. Acces neautorizat …/…  
Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

 10. Eroare decriptare (parola com gresita).  
Parola de comunicaţii a fost tastată greşit.  

Verificaţi  ortografia  acesteia 

 (litere mari/litere mici).  

 11. Cheia publica nu a fost inca validata.  
Contactaţi  echipa  de  suport  tehnic 

BTULTRA.  

  12. Eroare initializare port COM.  

Verificaţi dacă parametri comunicaţiei sunt 

conformi cu configuraţia sistemului Dvs.  

Din modulul de bază din meniul 

Comunicatii / Parametri comunicatie / 

Conexiune directa modem-modem / Port 

verificaţi dacă este COM-ul corect.  

13. Semnaturi insuficiente. sau  
Aţi transmis un lot de plăţi care nu are o  
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   Semnatura electronica incompleta.  combinaţie corectă de semnături. Va rugăm 

contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

 14. Utilizatorul nu a fost aprobat.  
Contactaţi echipa de suport tehnic BT 

ULTRA.  

  15. Rutat pentru semnatura distribuita.  

Lotul de plăţi trimis spre aprobare va 

aştepta pe serverul băncii numai 4 zile 

calendaristice semnătura. În acest interval 

utilizatorul care va aproba lotul va trebui să 

recepţioneze fişierul/fişierele, să aprobe şi 

să retransmită.  
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ANEXA 1 – Ore limită procesare operaţiuni  

  

TIPUL DE OPERAŢIUNE  ORE LIMITĂ*  

OPERATIUNI IN LEI  

Ordine de plată în lei Intrabancare (de luni până vineri)  

Ordine de plată în lei Interbancare (de luni până vineri)  

Ordine de plată în lei  Intrabancare (sâmbăta)  

Ordine de plată în lei  Interbancare (sâmbăta)  

Ordine de plată de Trezorerie (de luni până vineri)  

Ordine de plată de Trezorerie (sâmbăta)  

  

6:00 AM – 20:30 PM  

6:00 AM – 19:00 PM  

6:00 AM – 13:30 PM  

6:00 AM – 13:30 PM  

6:00 AM – 19:00 PM  

6:00 AM – 13:30 PM  

OPERATIUNI IN VALUTA  

Ordine de plată în valută Intrabancare  si Interbancare (de luni până 
vineri)  
Ordine de plată în valută – Intrabancare şi Interbancare (sâmăta)   

  

6:00 AM – 19:00 PM  

  

6:00 AM – 16:30 PM  

OPERATIUNI DE SCHIMB VALUTAR  

Ordine de cumpărare/vânzare valută (de luni până vineri)  

  

9:00 AM – 17:00 PM   

  

*Ordinele trimise după ora limită se vor procesa în ziua bancară lucrătoare următoare.  

Plăţi în lei   

Banca asigură introducerea în circuitul operaţiunilor de compensare multilaterală a 

plăţilor interbancare a ordinelor de plată în lei de la Client în funcţie de momentul 

recepţionării acestora astfel (abrevierile T, T+1 se referă la zile bancare lucrătoare, de 

luni până vineri):  

 Plăţile de mică valoare adresate băncilor comerciale din România şi Trezoreriei Statului 

(sub 50000 lei) recepţionate până la ora 13:00 în cursul zilei lucrătoare T vor fi procesate şi 

prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeaşi zi; cele recepţionate între orele 

13:00 -19:00 vor fi procesate în ziua T şi prezentate în comensarea electronică în ziua 

lucrătoare T+1.  

 Plăţile de mare valoare adresate băncilor comerciale din România şi Trezoreriei Statului 

(egale sau peste 50.000 lei) recepţionate până la ora 15:00 în cursul zilei T vor fi procesate 
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şi prezentate în sistemul electronic de compensare în aceeaşi zi; cele recepţionate în ziua T 

după ora 15:00 vor fi procesate în ziua T şi prezentate în sistemul electronic de compensare 

în ziua T+1.  

 Toate păţile adresate băncilor comerciale din România şi Trezoreriei Statului recepţionate 

în cursul zilei T după ora 19:00 sau în zilele lucrătoare nebancare (sâmbăta) vor fi prezentate 

în sistemul electronic de compensare în ziua T+1.  

 Plăţile interbancare în lei recepţionate sâmbăta (zi lucrătoare nebancară) se procesează 

de către bancă până la ora 13:30 şi vor prezentate în sistemul electronic de compensare în 

ziua T (următoarea zi bancară lucrătoare).  

Plăţi valută  

Banca asigură procesarea plăţilor valutare ordonate de Client şi introducerea lor în 

circuitul de decontare bilaterală valutară în functie de momentul recepţionării acestora 

astfel (abrevierile T, T+1, T+2 şi T+3 se referă la zile bancare lucrătoare):  

 Ordinele de plată în valută interbancare, în regim de urgenţă , recepţionate în cursul zilei 

T, între orele 09 - 19:00 vor fi procesate (acceptate) în cursul zilei T cu data valută maximală 

T+1.  

 Ordinele de plată în valută interbancare recepţionate în cursul zilei T între orele 09-19:00, 

vor fi procesate (acceptate) în cursul zilei T cu data valută maximală T+3.  

 Ordinele de plată în valută interbancare recepţionate sâmbăta (zi lucrătoare nebancară) se 

vor procesa până la ora 13:30 şi se vor introduce în circuitul de decontare în următoarea zi 

lucrătoare bancară conform primelor 2 puncte anterioare.  
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Anexa 2 – Plata facturilor de utilităţi prin BT Ultra  

Iată cum poţi achita facturile furnizorilor tăi, GRATUIT3, prin BTUltra fara comisionarea 

acestora, prin BTUltra, completand cu următoarele detalii:  

 

AEGON  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO93BTRL0130160100719613  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii numarul cererii sau numarul Politei (doar caractere alfanumerice, 

fara explicatii suplimentare);" 

*al doilea camp nu se completeaza 

 

AEGON POLONIA  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO71BTRL0130160100752213  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii numarul cererii sau numarul Politei (doar caractere alfanumerice, fara 

explicatii suplimentare);  

*al doilea camp nu se completeaza  

  

                                            
3 Pentru plăţile efectuate în conturile colectoare BT, definite pentru fiecare funizor in Anexa 2 

(prezentul document) sau în fişierul Facturi.txt din Managerul de informaţii / jurnale al 

aplicaţiei.  
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AKTA  

Banca Transilvania - Bucuresti Unirii  

Cont: RO45BTRL0430160100722743  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv codul client (are 7 caractere),  

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care o platiti (are cel mult 9 caractere)  

  

 

ALLIANZ –TIRIAC Asig Life  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO19BTRL00001601007313XX  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii REFERINTA politei din 12 cifre (daca are mai putin de 12 cifre, se 

completeaza cu 000 la stanga);  

 *al doilea camp nu se compelteaza  

  

 

ALLIANZ –TIRIAC Asig Non Life  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO68BTRL00001601007312XX  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii REFERINTA politei din 12 cifre (daca are mai putin de 12 cifre, se 

completeaza cu 000 la stanga);  

*al doilea camp nu se compelteaza 
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APA CANAL GALATI  

Banca Transilvania - CENTRALA 

Cont: RO69BTRLRONINCS000763501 

Detalii plata: 

*in primul camp de detalii - primele 35 de caractere alfanumerice ale codului de bare 

(Atentie!- spatiul este considerat caracter si trebuie completat) 

*in al doilea camp - urmatoarele 3 caractere alfanumerice ale codului de bare 

 

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A. 

Banca Transilvania - CENTRALA 

Cont: RO36BTRLRONINCS000773601 

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii - serie si numar polita 

*in al doilea camp - CNP sau CUI 

 

ASTRA ASIGURARI ONLINE  

Banca Transilvania - Unirii  

Cont: RO81BTRL0430160100730243  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii cele 14 cifre ale codului de plata, fara alte explicatii suplimentare;  

*al doilea camp nu se completeaza  
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AQUASERV  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO37BTRLRONINCS000630702  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 5 cifre ale codului de client; 

 *in al doilea camp exclusiv seria (cu litere mari) si numarul facturii (9 caractere) 

 

AXA ASIGURARI  

Banca Transilvania - Bucuresti Victoria  

Cont: RO97BTRL0450160100745445  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii Seria politei de asigurare;  

*in al doilea camp CNP-UL asiguratului  

  

 

BIO FLORISAL  

Banca Transilvania - Satu Mare  

Cont: RO89BTRL0310160100731831  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv seria si numarul facturii ce o platiti (litere si cifre, fara spatii); 

*al doilea camp nu se completeaza  
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BT CLASIC  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO03BTRL0130160186043500  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;  

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere)  

 

 

BT INDEX ROMANIA ROTX  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO38BTRL01301601B0055700  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;  

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere) 

  

 

BT MAXIM  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO66BTRL0130160186044500  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;  

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere)  
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BT OBLIGATIUNI  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO81BTRL01301601K5516700  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;  

*in al doilea camp de detalii exclusiv numar cont investitie (numeric, 7 caractere) 

 

CARPATICA ASIG 

Banca Transilvania - Sibiu 

Cont: RO20BTRLRONCRT0067081102 

Detalii plata: 

*in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI platitor(caractere numerice); 

 *in al doilea camp denumire intermediar(Brokerul care a intermediat vanzarea politei)  

  

CEZ DISTRIBUTIE 

Banca Transilvania - Pitesti  

Cont: RO64BTRL0030160100748803  

Detalii plata:  

*in primul camp se completeaza exclusiv cod client - fara alte explicatii asemanatoare;  

*in al doilea camp, numarul facturii 
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CEZ VANZARE  

Banca Transilvania - Pitesti  

Cont: RO56BTRL0030160100743903  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 8 cifre ale codului client (prima cifra trebuie sa fie egala cu 

9), fara alte explicatii;  

  *in al doilea camp de detalii "id factura"  

CPL CONCORDIA  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO06BTRL0000160100736700  

Detalii plata:  

 *in primul camp exclusiv codul de bare (15 cifre), fara alte explicatii suplimentare;  

 *al doilea camp nu se completeaza  

  

CUP FOCSANI  

Banca Transilvania - Focsani  

Cont: RO90BTRL0400160100745840  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv codul de client,minim 1 maxim 6 caractere urmate de "CUP" la 

final (ex.123CUP, 123456CUP)  

*al doilea camp nu se completeaza 
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CUP SALUBRITATE FOCSANI  

Banca Transilvania - Focsani  

Cont: RO71BTRL0400160100747540  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv codul de client, minim 1 maxim 6 caractere urmate de "SAL" la 

final (ex.123SAL, 123456SAL)  

 *al doilea camp nu se camp nu se completeaza  

 

ELECTRICA TRANSILVANIA NORD:  

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia SATU MARE  

Banca Transilvania - SATU MARE  

Cont: RO18BTRLRONINCS000709905  

Detalii plata:  

"*va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

31)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia ZALAU  

Banca Transilvania - ZALAU  

Cont: RO88BTRLRONINCS000709906  

Detalii plata:  

"*va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

32)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 
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ELECTRICA FURNIZARE Agentia BAIA MARE  

Banca Transilvania - BAIA MARE  

Cont: RO45BTRLRONINCS000709904  

Detalii plata:  

“*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

25)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BIHOR  

Banca Transilvania - Oradea  

Cont: RO72BTRLRONINCS000709903  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

05)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

 

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BISTRITA  

Banca Transilvania - Bistrita  

Cont: RO02BTRLRONINCS000709902  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

06)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 
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ELECTRICA FURNIZARE Agentia CLUJ  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont: RO93BTRL0130160100709913  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

13)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD:  

  

ELECTRICA DISTRIBUTIE CLUJ  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont: RO80BTRLRONINCS000766601  

Detalii plata:  

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client  - lungime intre 8 si 10 

caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6 

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului 

facturii trebuie sa fie intotdeauna 1 sau 7 

  

ELECTRICA DISTRIBUTIE ORADEA  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont:  RO96BTRLRONINCS000766604   

Detalii plata:  

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client  - lungime intre 8 si 10 

caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6 
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*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului 

facturii trebuie sa fie intotdeauna 2 

  

ELECTRICA DISTRIBUTIE BISTRITA  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont:  RO69BTRLRONINCS000766605  

Detalii plata:  

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client  - lungime intre 8 si 10 

caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6 

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului 

facturii trebuie sa fie intotdeauna 5 

  

ELECTRICA DISTRIBUTIE BAIA MARE  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont:  RO26BTRLRONINCS000766603  

Detalii plata:  

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client  - lungime intre 8 si 10 

caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6 

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului 

facturii trebuie sa fie intotdeauna 3 
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ELECTRICA DISTRIBUTIE SATU MARE  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont: RO53BTRLRONINCS000766602  

Detalii plata:  

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client  - lungime intre 8 si 10 

caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6 

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului 

facturii trebuie sa fie intotdeauna 4 

  

ELECTRICA DISTRIBUTIE ZALAU  

Banca Transilvania - CLUJ  

Cont: RO42BTRLRONINCS000766606  

Detalii plata:  

*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv numar intern client  - lungime intre 8 si 10 

caractere numerice. Acest numar incepe cu cifra 9 sau 6 

*in al doilea camp de detalii se va completa : numarul facturii fiscale a doua cifra a numarului 

facturii trebuie sa fie intotdeauna 6 

  

ELECTRICA TRANSILVANIA SUD  

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia SF GHEORGHE  

Banca Transilvania - COVASNA  

Cont: RO57BTRL0150160100630215  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

15)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 
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ELECTRICA FURNIZARE Agentia SIBIU  

Banca Transilvania - SIBIU  

Cont: RO41BTRL0330160100630233  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

33)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia ALBA  

Banca Transilvania - ALBA  

Cont: RO91BTRL0010160100630201  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

01)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BRASOV  

Banca Transilvania - BRASOV  

cont: RO74BTRL0080160100630208  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

08)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 
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ELECTRICA FURNIZARE Agentia MIERCUREA CIUC  

Banca Transilvania - MIERCUREA CIUC  

Cont: RO84BTRL0210160100630221  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

21)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia MURES  

Banca Transilvania - MURES  

Cont: RO14BTRL0270160100630227  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua 

sunt 27)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE (denumire anterioara ELECTRICA 

MUNTENIA NORD)  

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia TARGOVISTE  

Banca Transilvania - TARGOVISTE  

Cont: RO73BTRLRONINCS000722107  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

16)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 
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ELECTRICA FURNIZARE Agentia BRAILA  

Banca Transilvania - Braila  

Cont: RO57BTRLRONINCS000722104  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

09)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia BUZAU  

Banca Transilvania - Buzau  

Cont: RO30BTRLRONINCS000722105  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

10)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia FOCSANI  

Banca Transilvania - Focsani  

Cont: RO46BTRLRONINCS000722108  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

40)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 
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ELECTRICA FURNIZARE Agentia GALATI  

Banca Transilvania - GALATI  

Cont: RO03BTRLRONINCS000722106  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

18)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

  

ELECTRICA FURNIZARE Agentia PLOIESTI  

Banca Transilvania - PLOIESTI   

Cont: RO37BTRL03001601H5940030  

Detalii plata:  

"*Va rugam completati in primul camp de detalii exclusiv codul ATM (11 cifre, primele doua sunt 

30)" 

*in al doilea camp optional cele 10 cifre ale simbolului variabil 

 

ENEL DOBROGEA (judetele TM, AR, HD, CS, CT, CL, IL, TL)  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO18BTRLRONINCS000739102  

*in primul camp de detalii exclusiv cele 9 cifre ale "codului Eneltel"(prima cifra este 2 sau 5);  

 *in al doilea camp exclusiv cifrele "id factura" (are 9 sau 10 cifre)  
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ENEL ENERGIE (judetele B,GR,IF)  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO02BTRLRONINCS000739002  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 9 cifre ale "codului Eneltel" (prima cifra a codului este 1,3 

sau 4);  

 *in al doilea camp exclusiv cifrele "id factura" (are 9 sau 10 cifre) 

 

ENGIE Romania Gaz (GDF SUEZ)  

Banca Transilvania - BUCURESTI Unirii  

Cont: RO44BTRL0430160100713643  

Detalii plata:  

 "*in primul camp de detalii, cele 12 cifre ale codului de client, fara alte explicatii 

suplimentare;" 

  *in al doilea camp numarul si data facturii 

 

ENGIE Romania Electricitate  

Banca Transilvania - BUCURESTI Unirii  

Cont: RO44BTRL0430160100713643  

Detalii plata:  

 "*in primul camp de detalii, cele 12 cifre ale codului de client, fara alte explicatii 

suplimentare;" 

  *in al doilea camp numarul si data facturii 
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EON SERVICII TEHNICE  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO90BTRLRONINCS000760601  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului de abonat  

 *in al doilea camp numarul facturii  

 

EON ENERGIE RO - Clienti Cheie 

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO68BTRL0000160100728600  

*in primul camp de detalii exclusiv codul de abonat –lungime fixa 10 caractere numerice;  

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii  

 

EON ENERGIE RO   

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO20BTRL0000160100728300  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului abonat/codului de incasare;   

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care doriti sa o platiti (poate avea 10 sau 11 cifre)  
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DELGAZ GRID S.A (REVIZIE GAZ) 

Banca Transilvania - CENTRALA  

cont: RO03BTRL0000160100728800  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului abonat/codului de incasare; 

 *in al doilea camp exclusiv numarul facturii  

  

DELGAZ GRID S.A (REVIZIE ELECTRICITATE)  

Banca Transilvania - CENTRALA  

cont: RO68BTRL0000160100748000  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 10 cifre ale codului abonat/codului de incasare 

 *in al doilea camp exclusiv numarul facturii  

 

ENGIE Romania SA (GDF SUEZ) 

Banca Transilvania - BUCURESTI Unirii  

Cont: RO44BTRL0430160100713643 

Detalii plata: 

*in primul camp de detalii, cele 12 cifre ale codului de client, fara alte explicatii suplimentare;  

*in al doilea camp numarul si data facturii 

 

FLORISAL SATU MARE  

Banca Transilvania - Satu Mare  

Cont: RO24BTRL0310160100722331  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv seria si numarul facturii ce o platiti (litere si cifre, fara spatii); 
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*al doilea camp nu se completeaza  

GRENERG  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO97BTRLRONINCS000766101  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv codul client(maxim 7 cifre) 

 *in al doilea camp completati detalii plata (ex: 123456/12345678) 

 

GROUPAMA ASIGURARI DE VIATA  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO48BTRL0130160100727213  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii numarul politeti de asigurare;  

*al doilea camp nu se completeaza  

  

GROUPAMA ASIGURARI GENERALE  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO64BTRL0130160100727313  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii numarul politeti de asigurare;  

 *al doilea camp nu se completeaza  
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MINISTERUL CULTURII  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO48BTRLRONCRT0345325001  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii se va completa exclusiv CNP-ul/codul fiscal 

 *in al doilea camp de detalii se va completa exclusiv numarul de telefon al donatorului 

 

NN ASIGURARI DE VIATA   

Banca Transilvania - Bucuresti Victoria  

Cont: RO30BTRL0450160100727445  

Detalii plata:   

*in primul camp de detalii exclusiv codul de plata/numar op (Numarul trecut manual pe cererea de 

asigurare  

*in al doilea camp exclusiv CNP-ul platitorului  

  

NEXTGEN COMMUNICATION  

Banca Transilvania - Bucuresti Victoria  

Cont: RO66BTRL0450160100725245  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv codul client (are 7 cifre);  

*in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care o platiti (are cel mult 7 cifre) 
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NORD GAZ 

Banca Transilvania - CENTRALA 

Cont: RO74BTRL0610160100695761 

Detalii plata: 

        *in primul camp de detalii exclusiv codul de abonat (4 caractere); 

        *in al doilea camp exclusiv numarul facturii (7 caractere);  

 

ORANGE:  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO91BTRL0000160106816100 Detalii plata:  

 *in primul camp codul de abonat (10 caractere numerice, fara alte explicatii suplimentare);  

 *in al doilea camp, referinta interna a facturii platite  

QUATRO ECO SALUB:  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont:RO64BTRL0660160100754066  

Detalii plata:  

*in primul camp exclusiv codul de abonat;  

*al doilea camp nu se completeaza; 

RCS - RDS  

Banca Transilvania - Bucuresti Pantelimon  

Cont: RO46BTRL0470160100723247  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv codul de abonat (pot fi intre 1 si 9 cifre);    

*in al doilea camp numarul facturii pe care o platiti (are 8 cifre)  
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ROCAPITAL IFN SA 

Banca Transilvania - CENTRALA 

Cont: RO35BTRLRONINCS000764501 

Detalii plata: 

*in primul camp de detalii numarul unic de referinta 

*in al doilea camp CNP-ul clientului sau codul fiscal 

 

SEA COMPLET S.A. - SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO71BTRLRONINCS000762301   

Detalii plata:  

 *in primul camp exclusiv cele 10 cifre ale codului de incasare  

 *in al doilea camp exclusiv numarul facturii pe care doriti sa o platiti  

 

SIF MOLDOVA S.A 

Banca Transilvania - CENTRALA 

Cont: RO20BTRLRONCRT0067081102 

Detalii plata: 

 *in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI actionar(caractere numerice); 

 *in al doilea camp se completeaza nume si prenume (PF)/ denumire societate (PJ) 
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SPITVBL CONSTANTA 

Banca Transilvania - CENTRALA 

Cont: RO42BTRLRONINCS000734402 

Detalii plata: 

*in primul camp de detalii exclusiv CNP beneficiar (13 caractere numerice) 

*in al doilea camp orice alte detalii 

 

TBI CREDIT cu card  

Banca Transilvania - Victoria  

Cont: RO37BTRL0450160100703845  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii, exclusiv "Numar titular credit";  

*in al doilea camp exclusiv "Numar contract CARD"  

  

TBI CREDIT fara card  

Banca Transilvania - Victoria  

Cont: RO56BTRL0450160100702145  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii, exclusiv "Numar titular credit";  

 *in al doilea camp exclusiv "Numar contract credit"  
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TELEKOM ROMANIA  

Banca Transilvania - BUCURESTI Victoria  

Cont: RO67BTRL0450160100695545  

Detalii plata:  

 *in primul camp, codul de facturare (14 caractere numerice fara alte explicatii suplimentare);  

 *in al doilea camp, numarul de telefon (10 caractere numerice inclusiv prefixul ) sau 0000 + cele 6 

cifre ale codului de client  

  

TELEKOM ROMANIA MOBILE  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO34BTRL0000160100719900  

Detalii plata:  

 *in primul camp exclusiv codul de client (un numar de minim 5 cifre, maxim  

19), fara alte explicatii suplimentare;  

 *in al doilea camp numarul facturii, doar caractere numerice (fara serie) 

 

TEN GAZ  

Banca Transilvania - Suceava  

Cont: RO24BTRL0340160100740134  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv CNP/CUI;  

*in al doilea camp de detalii exclusiv numarul facturii 
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TERMA SERV ALEXANDRIA  

Banca Transilvania - Alexandria  

Cont: RO83BTRL0350160100726835  

Detalii plata:  

 *in primul camp exclusiv cod client (are 5 sau 8 cifre), fara alte explicatii suplimentare;   

 *in al doilea camp, numarul facturii   

  

TERMOFICARE ORADEA  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO25BTRLRONINCS000760801  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv cele 8 caractere ale codului de abonat    

 *in al doilea camp numarul facturii  

  

UPC ROMANIA - persoane fizice  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO58BTRL01301202921595XX  

Detalii plata:  

*in primul camp de detalii exclusiv codul de client (ex: 12345678-1 sau  

1234567-1);  

 *in al doilea camp numarul facturii 
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UPC ROMANIA - persoane juridice  

Banca Transilvania - CENTRALA  

Cont: RO15BTRL0450160104500045  

Detalii plata:  

 *in primul camp de detalii exclusiv codul de client (ex: 12345678-1 sau 1234567-1);  

*in al doilea camp numarul facturii 

 

VODAFONE  

Banca Transilvania CENTRALA   

Cont: RO33BTRL0000160100623500  

Detalii plata:  

*in primul camp, codul abonatului (maxim 10 caractere numerice);  

*in al doilea camp, numarul facturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


