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Denumire Fond 

Fondul de Pensii 
Facultative 

AEGON 
ESENȚIAL 

Fondul de Pensii 
Facultative AZT 

MODERATO 

Fondul de Pensii 
Facultative AZT 

VIVACE 

Fondul de Pensii 
Facultative BCR 

PLUS 

Fondul de Pensii 
Facultative BRD 

MEDIO 

Fondul de Pensii 
Facultative NN 

ACTIV 

Fondul de Pensii 
Facultative NN 

OPTIM 

Fondul de Pensii 
Facultative 

PENSIA MEA 

Fondul de Pensii 
Facultative 

STABIL 

Fondul de Pensii 
Facultative 

RAIFFEISEN 
ACUMULARE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Denumire 
Administrator 

AEGON PENSII - 
Societate de 
Administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Private S.A. 

ALLIANZ-ŢIRIAC 
PENSII PRIVATE 
Societate de 
Administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Private 

ALLIANZ-ŢIRIAC 
PENSII PRIVATE 
Societate de 
Administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Private 

BCR PENSII, 
Societate de 
Administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Private S.A. 

BRD Societate de 
Administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Private S.A. 

NN ASIGURĂRI 
DE VIATĂ S.A. 

NN ASIGURĂRI 
DE VIATĂ S.A. 

CERTINVEST 
PENSII Societate 
de administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Facultative 
S.A. 

GENERALI 
Societate de 
Administrare a 
Fondurilor de 
Pensii Private S.A. 

S.A.I. 
RAIFFEISEN 
ASSET 
MANAGEMENT 
S.A. 

Gradul de risc al 
Fondului 

Mediu Mediu Ridicat Mediu Mediu Ridicat Mediu Mediu Mediu Mediu 

Comisionul 
suportat din 
Contribuții 

4.85% - până la 
29.02.2020 

1,5% - începând cu 
01.03.2020 

4,95% - până la 
30.09.2019 

1,4% - începând cu 
01.10.2019 

4,95% - până la 
30.09.2019 

1,4% - începând cu 
01.10.2019 

3% (până la un 
cuantum maxim de 
2 lei) 

2,95% 1,5% 1,7% 5% 5% 1,5% 

Comisionul de 
administrare 
suportat din 
activul fondului 

0.167%/lună - până 
la 29.02.2020 

1,625% - începând 
cu 01.03.2020 

1,09%/an - până la 
30.07.2019 

0,12%/lună - 
începând cu 
01.10.2019 

1,5%/an - până la 
30.07.2019 

0,154%/lună - 
începând cu 
01.10.2019 

0,1667%/lună 0,1625%/lună 0,1625%/lună 0,1625%/lună 0,0064% pe zi 0,2%/lună 0,15%/lună 

Taxa de Audit 
suportată din 
activul fondului 

12.500 lei (TVA 
inclusă) 

19.000 lei/an (fără 
TVA) 

16.500 lei/an (fără 
TVA) 

24.300 lei/an (TVA 
inclusă) 

11.875 lei/an (TVA 
inclusă) 

25.500 lei/an (TVA 
inclusă) 

28.250 lei/an (TVA 
inclusă) 

4.300 lei/an (TVA 
inclusă) 

12.750 lei/an (TVA 
inclusă) 

13.500 lei/ an (fără 
TVA) 

Comisionul de 
depozitare 
suportat din 
activul fondului 

0,04% /an 15.000 euro/an 
pentru calculul 
zilnic al valorii 
activului net 

15.000 euro/an 
pentru calculul 
zilnic al valorii 
activului net 

până la 0,10%/ an 
din  VAN 

0,0085% /lună până la 55.000 
lei/an 

până la 55.000 
lei/an 

0,1% /an din 
valoarea medie 
lunară a activelor 
nete depozitate 

0,05%/ an din VAN 
(maxim 220.000 
euro) 

0,1% pe an, aplicat 
la valoarea medie 
lunară a activelor 
brute depozitate 

Comisionul de 
custodie suportat 
din activul 
fondului aflat in 
custodie 

Păstrarea în 
siguranță a 
Activelor Fondului 
1. piaţa locală, 

pieţe aparţinând 
zonei Euro şi 
pieţe mature: 
0,025%/an 

2. pieţe externe 
emergente: 
0,25% /an 

3. Titluri de Stat 
OTC: Franco 
 

Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 

Euro/dosar de 
recuperare 

Păstrarea în 
siguranță a 
instrumentelor 
financiare 
1. piaţa locală şi 

pieţe străine 
mature: până la 
0,023% /an  

2. pieţe emergente: 
până la 0,23% /an 

 
Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 

Euro/dosar de 
recuperare în cazul 
instrumentelor 
financiare listate pe 
piețele externe 
 
Comisioane 
”corporate 
action”: 5 euro/ 
emitent 

Păstrarea în 
siguranță a 
instrumentelor 
financiare 
1. piaţa locală şi 

pieţe străine 
mature: până la 
0,023% /an  

2. pieţe emergente: 
până la 0,23% /an 

 
Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 

Euro/dosar de 
recuperare în cazul 
instrumentelor 
financiare listate pe 
piețele externe 
 
Comisioane 
”corporate 
action”: 5 euro/ 
emitent 

Păstrarea în 
siguranță a 
valorilor mobiliare 
1. piaţa locală: 

0.035% /an 
2. pieţe străine:  

- pieţe mature: 
0.035% /an 

- pieţe 
emergente: 
0.35% /an 

 
Comisioane 
”corporate 
action”: până la 8 
euro/notificare 

 
Comisioane 
”Proxy voting”:  
- până la 100 euro/ 

AGA pentru vot 
prin 
corespondență 

- până la 100 euro/ 
AGA pentru 
fiecare 
reprezentare AGA, 
exclusiv 
cheltuielile 
ocazionate de 
reprezentare 

 
Comisioane titluri 
de stat OTC: franco 

 
 

Păstrarea în 
siguranță a 
valorilor mobiliare 
1. piaţa locală: 

0.025%/an  
2. pieţe străine : 
 - instrumente 

financiare emise 
de Erste Group 
Bank până la 
0.094% /an 

 - instrumente 
financiare emise 
de alți emitenți, 
depozitate în 
Austria, până la 
0.038% /an  

 - instrumente 
financiare emise 
de emitenți din 
alte state până la 
0,750% /an 

Păstrarea în 
siguranță a 
valorilor mobiliare 
pana la 0.07% pe 
an din valoarea 
medie a activelor 
nete 
 

Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 
Euro/dosar de 
recuperare în cazul 
instrumentelor 
financiare listate pe 
piețele externe 
 

Păstrarea în 
siguranță a 
valorilor mobiliare 
pana la 0.07% pe 
an din valoarea 
medie a activelor 
nete 
 

Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 
Euro/dosar de 
recuperare în cazul 
instrumentelor 
financiare listate pe 
piețele externe 
 

Păstrarea în 
siguranță a 
instrumentelor 
financiare 

1. piețe locale de 
capital: 
0.025%/an 

2. piețe externe: 
- Pieţe mature : 

maxim 0.025% 
pe an  

- Pieţe emergente : 
maxim 0.25% pe 
an  
 

Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 euro/ 
dosar de recuperare 
în cazul 
instrumentelor 
financiare listate pe 
piețele externe 
 
Comisioane 
”corporate 
action”:  
- 10 lei/ emitent – 

colectare 
dividende sau 
orice sume 
distribuite de 
emitent pe 
piețele locale de 
capital (BVB, 
Sibex) 

- Free – piețe 
externe 

Păstrarea în 
siguranță a 
instrumentelor 
financiare 
1. piaţa locală, pieţe 

zona EURO și 
piețe mature: 
0,021% /an  

2. pieţe emergente: 
până la 0,2% /an 

3. pentru titluri de 
stat păstrate în 
sistemul SAFIR: 
Comision SAFIR 

 
Comisioane ”Tax 
reclaim”: 135 
Euro/dosar de 
recuperare  
 
Comisioane 
”corporate 
action”: Free/ 

notificare 
 
4,5 euro pentru 
fiecare procesare 
de eveniment 
(încasare de 
dividend sau cupon) 

Păstrarea în 
siguranță a 
instrumentelor 
financiare 
1. pentru piaţa 

locală : 0,023% pe 
an calculat la 
valoarea medie a 
portofoliului de 
instrumente 
financiare la data 
tranzacției; 

2. pieţe externe 
mature: 0,025% 
pe an calculat la 
valoarea medie a 
portofoliului de 
instrumente 
financiare la data 
tranzacției; 

3. pieţe externe 
emergente : 
0,25% pe an 
calculat la 
valoarea medie a 
portofoliului de 
instrumente 
financiare la data 
tranzacției; 

4. Titluri de stat 
OTC: Franco. 
 
Comisioane ”Tax 
reclaim”: 150 

euro/ dosar de 
recuperare 
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Comisioane 
„corporate 
actions”: 

1. Pentru piața 
locală: 

- Colectare 
cupon/principal 
primit la 
maturitate: 
Franco, cu 
excepția celor 
colectate prin 
Depozitarul 
Central  

-  Colectare 
dividende/ alte 
sume cuvenite, 
prin intermediul 
Depozitarului 
Central: 10 lei/ 
operațiune 

2. Pentru piețele 
externe sunt 
zero 

Comisioanele 
bancare 
suportate din 
activul fondului 

Cont colector: 

1. Încasări şi plăţi 
interbancare:  
gratuit 

2. Administrare 
cont: gratuit 

Cont operaţional: 
1. Lei – Circuit 

intrabancar 
(viramente BRD-
BRD) 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: gratuit 

2. Lei – Circuit 
interbancar 
(viramente BRD 
– alte bănci din 
România) 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: 50% 
reducere din 
comisioanele 
standard BRD 

3. Valută 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: 
 • între clienţii 

băncii : gratuit 
 • în favoarea 

clienţilor altor 
bănci: 0.05%/ 
tranz., min. 10 
Euro, max. 150 
Euro 

Plăți MULTIX: 
0.05%/ tranz., 
min. 10 Euro, 
max. 120 Euro 

 • speze SWIFT: 
7,5 Euro/ 
mesaj 

1. plăţi din lei/alte 
monede: comision 
bancă comercială 
+ comision BNR 

2. creditări lei/alte 
monede: comision 
bancă comercială 

3. transferuri 
internaţionale: 
comision bancă 
comercială 

4. pentru plățile de 
impozit și CASS 
către bugetul de 
stat, pentru 
sumele mai mari 
de 50.000 lei se 
va percepe un 
comision de 5 
lei/operațiune, 
comisionul bancar 
fiind suportat de 
către 
Administrator 

1. plăţi din lei/alte 
monede: comision 
bancă comercială 
+ comision BNR 

2. creditări lei/alte 
monede: comision 
bancă comercială 

3. transferuri 
internaţionale: 
comision bancă 
comercială pentru 
plățile de impozit 
și CASS către 
bugetul de stat, 
pentru sumele 
mai mari de 
50.000 lei se va 
percepe un 
comision de 5 
lei/operațiune, 
comisionul bancar 
fiind suportat de 
către 
Administrator 

Pentru operaţiuni 
prin conturile 
deschise la BRD: 

1. Încasare de 
dobândă pentru 
titluri de stat în 
lei 
- Colectare 
cupon: franco 
- Principal primit 
la maturitate: 
franco 

2. Plăţi din lei/alte 
monede: 
- intra BRD: 
franco 
- interbank 
operations: până 
la 75% din 
Comisioanele 
standard BRD 
- alte comisioane 
aferente 
operațiunilor 
efectuate 
conform ofertei 
de comisioane 
semnate de 
bancă 

3. Creditări lei/alte 
monede: franco 

4. Transferuri: 
a. Transfer de 

portofoliu titluri 
de stat:  
- Transfer fără 
plată titluri de 
stat între piaţa 
OTC şi BVB: 
Comision 
SAFIR + 

1. Plăţi din lei: 
 - în sistem 

intrabancar: 
franco 

 - în sistem 
interbancar: 
până la 7 lei/ 
tranzacție + 
comision BNR.  

2. Plăți în valută: 
 - în sistem 

intrabancar: 
franco 

 - în sistem 
interbancar: 
până la 250 
euro/ tranzacție 

Cont colector: 

1. Încasări şi plăţi 
interbancare:  
gratuit 

2. administrare 
cont: gratuit 
 

Cont operaţional: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. Lei – Circuit 
intrabancar 
(viramente BRD-
BRD): 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: gratuit 

3. Lei – Circuit 
interbancar 
(viramente BRD-
alte bănci din 
Romania): 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: 

i. Ghișeu – până 
la 12,75 lei 
ii. Online – până 
la 12,07 lei 

4.  Valută: 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: 
 • între clienţii 

băncii : gratuit 
 • în favoarea 

clienţilor altor 
bănci: până la 
0.02% din 
valoarea plăţii, 
min. 10 euro, 
max. 150 euro 

 • speze SWIFT: 
gratuit 

Cont colector: 

1. Încasări şi plăţi 
interbancare:  
gratuit 

2. administrare 
cont: gratuit 
 

Cont operaţional: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. Lei – Circuit 
intrabancar 
(viramente BRD-
BRD): 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: gratuit 

3. Lei – Circuit 
interbancar 
(viramente BRD-
alte bănci din 
Romania): 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi:  

i. Ghișeu – până 
la 12,75 lei 
ii. Online – până 
la 12,07 lei 

4.  Valută: 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: 
 • între clienţii 

băncii : gratuit 
 • în favoarea 

clienţilor altor 
bănci: până la 
0.02% din 
valoarea plăţii, 
min. 10 euro, 
max. 150 euro 

 • speze SWIFT: 
gratuit 

Cont colector: 

1. Încasări şi plăţi 
interbancare:  
gratuit 

2. administrare 
cont: gratuit 
 

Cont operaţional: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. Lei – Circuit 
intrabancar 
(viramente BRD-
BRD): 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: gratuit 

3. Lei – Circuit 
interbancar 
(viramente BRD-
alte bănci din 
Romania): 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: până la 
50% reducere din 
comisioanele 
standard BRD (+ 
comision BNR) 

4.  Valută: 
- Încasări: gratuit 
- Plăţi: 
 • între clienţii 

băncii : gratuit 
 • în favoarea 

clienţilor altor 
bănci: până la 
0.1% pe 
tranzacție, min. 
10 euro, max. 
500 euro 

 • plăți Multix: 
0.09% pe 

Încasare de 
dobândă pentru 
titluri de stat în lei 

1. Colectare 
cupon:Franco 

2. Principal primit la 
maturitate: 
Franco 
 

Transfer portofoliu 
titluri de stat - 
piața OTC 
(interbancară): 
Comision SAFIR 
 
Transfer titluri de 
stat între piața 
BVB și piața OTC 
(interbancară): 

Comision SAFIR + 
Comision 
ROCLEAR 
 
Transferuri 
internaţionale 
(altele decât cele 
pentru decontarea 
tranzacției) – 
corporate action: 

1. transferuri în 
euro: 13,5 euro/ 
transfer. 

2. alte monede: 18 
euro/ transfer 
 

Contul colector:  

îÎncasări şi 
plăţi:  gratuit 

1. administrare 
cont: gratuit 

 

Cont colector: 

1. Încasări şi plăţi 
intrabancare și 
interbancare: 
gratuit 

2. administrare 
cont: gratuit 
 

Cont operaţional: 
1. Lei – Circuit 

intrabancar 
(viramente BRD-
BRD): 

-  Încasări: gratuit 
-  Plăţi: gratuit 

2. Lei – Circuit 
interbancar 
(viramente BRD-
alte bănci din 
Romania): 

-  Încasări: 50% 
reducere din 
comisioanele 
standard BRD 

-  Plăţi: 25% 
reducere din 
comisioanele 
standard BRD 

-  Plăți on-line: 
10% reducere 
din nivelul 
preferențial al 
BRD 

3. Valută: 
-  Încasări: gratuit 
-  Plăţi: 

• între clienţii 
băncii : gratuit 

• în favoarea 
clienţilor altor 
bănci: până la 
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 • comisioane 
bănci 
corespondente: 
-Comision „OUR” 
garantat aferent 
plăților efectuate 
în spațiul UE/ 
EEA, în moneda 
unuia dintre 
statele 
aparținând UE/ 
EEA: 
 <12.500 euro: 

10 euro 
 12.500 euro – 

50.000 euro: 
18 euro 

 >50.000 euro: 
25 euro 

-Comision „OUR” 
garantat aferent 
plăților în afara 
spațiului UE/ 
EEA, indiferent 
de monedă: 25 
euro 

4. Administrare 
cont: gratuit 
 

Cont DIP: 
1. retrageri 

numerar: 5 lei/ 
operațiune 

2. încasări: gratuit 
3. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

4. transferuri 
interbancare: 
- 0 lei -500 lei: 
gratuit; 
- > 500 lei: 4 lei/ 
operațiune 

5. administrare 
cont: gratuit 
 

Cont transfer: 

1. încasări: gratuit 
2. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

3. transferuri 
interbancare: 
- 0 lei -500 lei: 
gratuit 
- > 500 lei: 4 lei/ 
operațiune 

4. administrare 
cont: gratuit 
 

Transferuri 
internaţionale - 
corporate action: 

Comision 
ROCLEAR 
- Transfer fără 
plată titluri 
către alţi 
dealeri piaţa 
OTC: Comision 
SAFIR 
- Titluri de stat 
în litigiu: 50 lei 
+ Comision 
SAFIR 

b. Transferuri 
internaţionale: 
- Transfer în 
euro: 15 
euro/transfer 
- Alte monede: 
20 euro/ 
transfer 

 
Pentru operaţiuni 
din alte bănci: 

- comisioanele 
conform 
contractelor 
încheiate cu banca 
respectivă 
 

 • comisioane 
bănci 
corespondente: 
-Comision „OUR” 
garantat  - 20 
euro atât pentru 
plățile efectuate 
în spațiul UE/ 
EEA, și în 
moneda unuia 
dintre statele 
aparținând UE/ 
EEA, cât și 
pentru plăți în 
afara spațiului 
UE/ EEA, 
indiferent de 
monedă 
 

Cont DIP pentru 
plata unică/plăți 
eșalonate: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. încasări: gratuit 
3. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

4. transferuri 
interbancare în 
lei, viramente 
BRD – alte bănci 
din România:  
- 0 lei/operaţiune 
plăți/participant 
cuprinse între 0-
500 lei 
- 4 lei/operațiune 
plăți/participant 
ce depășesc 
suma de 500 lei 

5. transferuri 
interbancare în 
afara României 
în lei sau în alte 
valute: 
- 0.02% din 
valoarea plăţii, 
min. 10 euro, 
max. 150 euro 
comisioane bănci 

corespondente: 
-Comision 
„OUR” garantat - 
20 euro atât 
pentru plățile 
efectuate în 
spațiul UE/ EEA, 
și în moneda 
unuia dintre 
statele 
aparținând UE/ 
EEA, cât și 
pentru plăți în 
afara spațiului 

• comisioane 
bănci 
corespondente: 
-Comision „OUR” 
garantat  - 20 
euro atât pentru 
plățile efectuate 
în spațiul UE/ 
EEA, și în 
moneda unuia 
dintre statele 
aparținând UE/ 
EEA, cât și 
pentru plăți în 
afara spațiului 
UE/ EEA, 
indiferent de 
monedă 
 

Cont DIP pentru 
plata unică/plăți 
eșalonate: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. încasări: gratuit 
3. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

4. transferuri 
interbancare în 
lei, viramente 
BRD – alte bănci 
din România:  
- 0 lei/operaţiune 
plăți/participant 
cuprinse între 0-
500 lei 
- 4 lei/operațiune 
plăți/participant 
ce depășesc 
suma de 500 lei 

5. transferuri 
interbancare în 
afara României 
în lei sau în alte 
valute: 
- 0.02% din 
valoarea plăţii, 
min. 10 euro, 
max. 150 euro 
comisioane bănci 

corespondente: 
-Comision 
„OUR” garantat - 
20 euro atât 
pentru plățile 
efectuate în 
spațiul UE/ EEA, 
și în moneda 
unuia dintre 
statele 
aparținând UE/ 
EEA, cât și 
pentru plăți în 
afara spațiului 

tranzacție, min. 
10 euro, max. 
500 euro 

 • speze SWIFT: 
până la 15 
euro/ mesaj 

 • comisioane 
bănci 
corespondente: 
-Comision „OUR” 
garantat aferent 
plăților efectuate 
în spațiul UE/ 
EEA, în moneda 
unuia dintre 
statele 
aparținând UE/ 
EEA: 
 <12.500 euro: 

10 euro 
 12.500 euro – 

50.000 euro: 
18 euro 

 >50.000 euro: 
25 euro 

-Comision „OUR” 
garantat aferent 
plăților în afara 
spațiului UE/ 
EEA, indiferent 
de monedă: 25 
euro 
 

Cont DIP: 
1. încasări: gratuit 
2. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

3. transferuri 
interbancare:  
- 0 lei/operaţiune 
plăți/participant 
cuprinse între 0-
500 lei 
- 5 lei/operaţiune 
plăți mai mari 
decât 500 lei și 
mai mici de 
50.000 lei 
- 5 lei + comision 
BNR/operaţiune 
pentru plăți 
egale sau mai 
mari decât 
50.000 lei 
 

Cont transfer: 

1. încasări: gratuit 
2. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

3. transferuri 
interbancare:  
- 0 lei/operaţiune 
plăți/participant 

Conturi de 
investiții: 
în Lei: 

1. Încasări 
interbancare: 
gratuit 

2. Plăți 
interbancare: 
gratuit, Încasări 
interbancare: 
gratuit 

3. Plăți 
interbancare: 
50% reducere 
față de 
comisionul 
standard BRD 
 

în valută:  

1. încasări: gratuit 
2. plăți între clienții 

băncii: gratuit 
3. plăți între clienții 

altor bănci:  
- 0,08%, min. 10 
euro, max. 300 
euro 
- plăți Multix/ 
BRD@office 
0,07% min. 10 
euro, max. 150 
euro 

4. administrare 
cont: gratuit 
 

Conturi DIP în lei:  

1. administrare 
cont: gratuit 

2. încasări: gratuit 
3. plăți în lei pe 

tranșe astfel: 
- plăți între 0-500 
lei: gratuit 
- Plăți între 501-
50.000 lei: 4 lei/ 
tranzacție 
- plăți mai mari 
de 50.000 lei: 5 
lei/ tranzacție 
 

Conturi transfer, 
în lei:  

1. administrare 
cont: gratuit 

2. încasări: gratuit 
3. plăți în lei intra și 

interbancare: 
100% reducere 
la comisioanele 
BRD 

0.08%, min. 10 
euro, max. 450 
euro 

• plăți Multix: 
0.07%, min. 9 
euro, max. 450 
euro 

• speze SWIFT: 
15 euro/ mesaj 

• comisioane bănci 
corespondente: 
-Comision „OUR” 
garantat aferent 
plăților efectuate 
în spațiul UE/ 
EEA, în moneda 
unuia dintre 
statele 
aparținând UE/ 
EEA: 
 <12.500 euro: 

10 euro 
 12.500 euro – 

50.000 euro: 
18 euro 

 >50.000 euro: 
25 euro 

-Comision „OUR” 
garantat aferent 
plăților în afara 
spațiului UE/ 
EEA, indiferent 
de monedă: 25 
euro 

• administrare 
cont: 2 
euro/cont/lună 
(reprezentând 
50% reducere 
față de standard) 
 

Cont DIP: 
1. Retrageri 

numerar: 5 lei/ 
operațiune 

2. încasări: gratuit 
3. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

4. transferuri 
interbancare:  
- între 0-500 lei: 
gratuit 
- >500 lei: 5 lei/ 
operaţiune  

5. administrare 
cont: gratuit 
 

Cont transfer: 
1. încasări: gratuit 
2. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

3. transferuri 
interbancare: 



Denumire Fond 

Fondul de Pensii 
Facultative 

AEGON 
ESENȚIAL 

Fondul de Pensii 
Facultative AZT 

MODERATO 

Fondul de Pensii 
Facultative AZT 

VIVACE 

Fondul de Pensii 
Facultative BCR 

PLUS 

Fondul de Pensii 
Facultative BRD 

MEDIO 

Fondul de Pensii 
Facultative NN 

ACTIV 

Fondul de Pensii 
Facultative NN 

OPTIM 

Fondul de Pensii 
Facultative 

PENSIA MEA 

Fondul de Pensii 
Facultative 

STABIL 

Fondul de Pensii 
Facultative 

RAIFFEISEN 
ACUMULARE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Transferuri în 
EURO : 15 euro/ 
transfer 

2. Alte monede: 20 
euro/transfer 

UE/ EEA, 
indiferent de 
monedă 
 

Cont transfer: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. încasări: gratuit 
3. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

4. transferuri 
interbancare:  
- 0 lei/operaţiune 
plăți/participant 
cuprinse între 0-
500 lei 
- 4 lei/operaţiune 
plăți/participant 
ce depășesc 
suma de 500 lei 

 

UE/ EEA, 
indiferent de 
monedă 
 

Cont transfer: 

1. administrare 
cont: gratuit 

2. încasări: gratuit 
3. transferuri 

intrabancare: 
gratuit 

4. transferuri 
interbancare:  
- 0 lei/operaţiune 
plăți/participant 
cuprinse între 0-
500 lei 
- 4 lei/operaţiune 
plăți/participant 
ce depășesc 
suma de 500 lei 

 

cuprinse între 0-
500 lei 
- 5 lei/operaţiune 
plăți mai mari 
decât 500 lei și 
mai mici de 
50.000 lei 
- 5 lei + comision 
BNR/operaţiune 
pentru plăți 
egale sau mai 
mari decât 
50.000 lei 

- între 0-500 lei: 
gratuit 
- >500 lei: 5 lei/ 
operaţiune 

4. administrare 
cont: gratuit 

Comisioanele de 
tranzacționare 
suportate din 
activul fondului 

Pentru piața 
locală: 0,01% din 
valoarea brută a 
fiecărei tranzacţii  
 
Pentru piețe 
străine: 

1. Piețe zona Euro 
și piețe mature: 
25 euro/ 
tranzacție/ tip 
tranzacție 

2. Piețe emergente: 
35 euro/ 
tranzacție/ tip 
tranzacție 

3. Modificare sau 
anulare 
tranzacții: 10 
euro/ tranzacție 
 

Intermedierea 
tranzacțiilor pe 
piața primară 
pentru titlurile de 
stat emise în Lei: 
comision SAFIR 
 
Intermediarea 
tranzacțiilor pe 
piața secundară 
pentru titlurile de 
stat/certificate de 
trezorerie: 
1. BRD 

intermediar: 
Franco 

2. Alți intermediari: 
- 50 lei + 
comision SAFIR 
pentru TS 
denominate în lei 

Aferente 
intermedierii: 
1. pentru tranzacţii 

pe burse, până la 
0,5% din 
valoarea 
tranzacţiei 

2. pentru 
intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa primara 
pentru titlurile de 
stat  emise în lei: 
Comision SAFIR 
(conform grilei 
BNR) aplicat la 
suma cumpărată 

3. pentru 
intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titlurile de 
stat/certificate de 
trezorerie 
denominate în lei: 
50 lei + Comision 
SAFIR (conform 
grilei BNR) 

4. pentru 
intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
cu instrumente 
denominate în 
alte valute:până 
la 25 EUR + 
SAFIR  
 

Aferente 
decontării: 
1. pentru piața 

locală: 8 

Aferente 
intermedierii: 
1. pentru tranzacţii 

pe burse, până la 
0,5% din 
valoarea 
tranzacţiei 

2. pentru 
intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa primara 
pentru titlurile de 
stat  emise în lei: 
Comision SAFIR 
(conform grilei 
BNR) aplicat la 
suma cumpărată 

3. pentru 
intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titlurile de 
stat/certificate de 
trezorerie 
denominate în lei: 
50 lei + Comision 
SAFIR (conform 
grilei BNR) 

4. pentru 
intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
cu instrumente 
denominate în 
alte valute:până 
la 25 EUR + 
SAFIR  
 

Aferente 
decontării: 
1. pentru piața 

locală: 8 

Pentru piața 
locală:  
 - până la 110 
lei/tranzacție 

 
Pentru piețele 
străine: 

1. Instrucțiuni 
manuale: 
- Piețe mature: 

până la 40 euro/ 
tranzacție 

- Piețe emergente: 
până la 100 
euro/ tranzacție 

2. Instrucțiuni 
automate: 
- Piețe mature: 

până la 40 euro/ 
tranzacție 

- Piețe emergente: 
până la 85 euro/ 
tranzacție 

 
Transfer portofoliu 
titluri de stat: 
maxim comision 
SAFIR + comision 
ROCLEAR 
 
Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa primară 
pentru titluri de 
stat emise în lei: 

până la 0.01% 
minim Comision 
SAFIR 
 
Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titlurile de 

Comisioane de 
tranzacționare 
aferente 
intermedierii: 
1. pentru acțiuni: 

până la 0.5% din 
valoarea 
tranzacției 

2. pentru obligațiuni 
tranzacționate: 
până la 0.08% 
din valoarea 
tranzacției 

3. pentru titluri de 
stat până la 
0.002% din 
valoarea 
tranzacției 
 

Comisioane de 
tranzacționare 
aferente 
decontării: 
1. pentru piața 

locală:  
 - 5 lei/tranzacție/ 

emitent/zi + 
comisioanele 
percepute de 
Depozitarul 
Central  

 - comisioane 
corporate action: 
- colectare de 

dividende și 
cupoane: 10 
lei/ colectare 

- notificări privind 
evenimente 
corporative, la 
cerere: 20 lei/ 
notificare 

Pentru piața 
locală: 
1. instrucțiuni 

manuale (fax, e-
mail): până la 50 
lei/ tranzacție 

2. instrucțiuni 
automate (swift, 
ftp): până la 30 
lei/tranzacție 
 

Pentru piețe 
străine: 
1. piețe zona 

EURO și piețe 
mature: până la 
150 lei/tranz./tip 
de tranzacție 

2. piețe emergente: 
până la 200 lei/ 
tranzacție/ tip de 
tranzacție 

3. modificare sau 
anulare 
tranzacții: până 
la 75 lei/ 
tranzacție 
 

Transferuri 
internaționale 
(altele decât cele 
pentru decontarea 
tranzacțiilor) – 
corporate action: 
1. transferuri in 

euro: până la 15 
euro/transfer 

2. alte monede: 
până la 20 euro/ 
transfer 
 

Intermedierea 
tranzacţiilor pe 

Pentru piața 
locală: 
1. instrucțiuni 

manuale (fax, e-
mail): până la 50 
lei/ tranzacție 

2. instrucțiuni 
automate (swift, 
ftp): până la 30 
lei/tranzacție 
 

Pentru piețe 
străine: 
1. piețe zona 

EURO și piețe 
mature: până la 
150 lei/tranz./tip 
de tranzacție 

2. piețe 
emergente: 
până la 200 lei/ 
tranzacție/ tip de 
tranzacție 

3. modificare sau 
anulare 
tranzacții: până 
la 75 lei/ 
tranzacție 
 

Transferuri 
internaționale 
(altele decât cele 
pentru decontarea 
tranzacțiilor) – 
corporate action: 

1. transferuri in 
euro: până la 15 
euro/transfer 

2. alte monede: 
până la 20 euro/ 
transfer 
 

Pentru piața 
locală: 
- decontare 

tranzacții: 0.01% 
din valoarea 
tranzacției 

- transferurile de 
instrumente 
financiare din 
custodia BRD în 
custodia altei 
bănci: 0.025% 
din valoarea 
nominală a 
instrumentelor 
financiare 
transferate 

- transferuri de 
instrumente 
financiare în 
custodia BRD: 
free 

3. Comisioane 
Titluri de stat: 

- păstrarea în 
custodie, în 
sistemul SAFIR 
al BNR: 
Comision SAFIR 

- Intermedierea 
tranzacțiilor pe 
piața primară 
locală: Comision 
SAFIR 

- decontarea 
tranzacțiilor pe 
piața OTC a 
titlurilor de stat 
(inclusiv REPO) 

 50 lei + 
Comision SAFIR 
pentru titluri 

Pentru piața 
locală: 7 euro/ 
tranzacție/tip 
tranzacție 
 
Pentru piețe 
străine: 

1. Piețe zona Euro 
și piețe mature: 
20 euro/ 
tranzacție/ tip 
tranzacție 

2. Piețe emergente: 
28 euro/ 
tranzacție/ tip 
tranzacție 

3. Modificare sau 
anulare 
tranzacții: 8 
euro/ tranzacție 

Intermedierea 
tranzacțiilor pe 
piața primară 
pentru titlurile de 
stat emise în Lei: 
comision SAFIR 
 
Intermediarea 
tranzacțiilor pe 
piața secundară 
pentru titlurile de 
stat emise în Lei: 
1. Intermediate de 

BRD: Franco 
2. Cu alte 

contrapartide: 
comision SAFIR 
pentru titlurile 
denominate în lei 
sau alte monede 

 
Intermedierea 
tranzacțiilor cu 

Pentru piața 
locală:  

1. 0,015 % aplicat 
la valoarea bruta 
a fiecărei 
tranzacţii până 
când activele 
fondului ating 
prima data 
valoarea de 
100.000.000 lei 
inclusiv 

2. 8 euro/ 
tranzacţie, din 
momentul în 
care activele 
fondului 
depăşesc 
valoarea de 
100.000.000 lei 
Se aplică atât la 
vânzare cât şi la 
cumpărare, 
inclusiv pentru 
tranzacţiile 
rezultate în urma 
subscrierii în 
cadrul ofertelor 
publice 

Pentru piețe 
străine: 

1. Pieţe mature: 28 
euro/tranzacţie / 
tip tranzacţie 

2. Pieţe 
emergente: 35 
euro/tranzacţie/ 
tip tranzacţie 

3. Modificare sau 
anulare 
tranzacţii: 10 
euro/tranzacţie 
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- 25 lei + 
comision SAFIR 
pentru TS 
denominate în 
alte valute 

 
Transfer portofoliu 
titluri de stat 
(BVB/OTC, 
OTC/BVB, alți 
dealer piață): 50 lei 
+ Comision 
SAFIR/simbol 
 
Încasare de 
dobândă pentru 
titluri de stat în Lei: 
1. Colectare cupon: 

Franco 
2. Principal primit la 

maturitate: 
Franco 

euro/tranz./tip 
tranzacție 

2. pentru piețe 
străine: 
- piețe externe 
mature: 23 euro/ 
tranzacție/ tip 
tranzacție 

 - piețe externe 
emergente: 30 
euro/ tranzacție/ 
tip tranzacție 

 - modificare sau 
anulare 
tranzacție: 10 
euro/tranzacție 

3. transfer de 
portofoliu titluri de 
stat (BVB/OTC, 
OTC/ BVB, alți 
dealeri piață): 50 
lei + comision 
SAFIR/simbol + 
comision 
Roclear/simbol 

 

euro/tranz./tip 
tranzacție 

2. pentru piețe 
străine: 

 - piețe externe 
mature: 23 euro/ 
tranzacție/ tip 
tranzacție 

 - piețe externe 
emergente: 30 
euro/ tranzacție/ 
tip tranzacție 

 - modificare sau 
anulare 
tranzacție: 10 
euro/tranzacție 

3. transfer de 
portofoliu titluri de 
stat (BVB/OTC, 
OTC/ BVB, alți 
dealeri piață): 50 
lei + comision 
SAFIR/simbol + 
comision 
Roclear/simbol 

 

stat emise în lei: 

maxim comision 
SAFIR 
 
Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa de capital: 
până la 1% 

2. pentru piețe 
străine: 

 - decontare 
tranzacții 
DVP/RVP/FOP 
pentru 
instrumente 
financiare emise 
în alte state 
decât Austria: 
până la 273 
euro/ tranzacție 

 - decontare 
tranzacții 
DVP/RVP/FOP 
pentru 
instrumente 
financiare emise 
de emitenți din 
Austria: până la 
20 euro/ 
tranzacție 

 - comisioane 
corporate action: 
- colectare de 

dividende și 
cupoane: 
franco + 
comisioane 
percepute de 
terțe părți, dacă 
e cazul 

- notificări privind 
evenimente 
corporative, la 
cerere: franco + 
comisioane 
percepute de 
terțe părți, dacă 
e cazul 

- comisioane de 
”Tax Reclaim”: 
franco + 
comisioanele 
ercepute de 
terțe părți, dacă 
e cazul. 

La aceste 
comisioane se 
adaugă TVA, în 
funcție de 
prevederile legale. 
 

Comisioane de 
intermediere: 
1. Intermedierea 

tranzacţiilor pe 
piaţa primară 
pentru titlurile de 
stat: 0.010%, dar 
nu mai puţin 
decât 
comisioanele 
SAFIR   

piaţa primară 
pentru titlurile de 
stat emise în lei: 
până la 35 euro/ 
tranzacţie + 
comision SAFIR 
 
Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titluri de 
stat/certificate de 
trezorerie:  
1. BRD intermediar: 

franco 
2. alţi intermediari: 

- până la 75 lei + 
SAFIR pentru TS 
denominate în lei 
- până la 35 euro 
+ SAFIR pentru 
TS denominate în 
alte valute 
 

Transfer fără plată 
titluri de stat între 
piețe BVB/OTC: 
până la 75 RON + 
comision SAFIR + 
comision 
ROCLEAR/ simbol 
 
Transfer titluri de 
stat către alți 
dealeri piața OTC: 
până la 75 lei + 
comision 
SAFIR/simbol 
 
Încasare de 
dobândă pentru 
certificatele de 
trezorerie în lei: 

1. colectare cupon: 
franco 

2. principal primit la 
maturitate: franco 

 
Comisioane de 
intermediere: 

1. pe piața de 
capital: până la 
1.5% din 
valoarea 
tranzacției 

2. piața titlurilor de 
stat: până la 
0.07% din 
valoarea 
tranzacției 

 

Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa primară 
pentru titlurile de 
stat emise în lei: 

până la 35 euro/ 
tranzacţie + 
comision SAFIR 
 
Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titluri de 
stat/certificate de 
trezorerie:  

1. BRD intermediar: 
franco 

2. alţi intermediari: 
- până la 75 lei + 
SAFIR pentru TS 
denominate în lei 
- până la 35 euro 
+ SAFIR pentru 
TS denominate în 
alte valute 
 

Transfer fără plată 
titluri de stat între 
piețe BVB/OTC: 

până la 75 RON + 
comision SAFIR + 
comision 
ROCLEAR/ simbol 
 
Transfer titluri de 
stat către alți 
dealeri piața OTC: 
până la 75 lei + 
comision 
SAFIR/simbol 
 
Încasare de 
dobândă pentru 
certificatele de 
trezorerie în lei: 
1. colectare cupon: 

franco 
2. principal primit la 

maturitate: franco 
 

Comisioane de 
intermediere: 
1. pe piața de 

capital: până la 
1.5% din 
valoarea 
tranzacției 

2. piața titlurilor de 
stat: până la 
0.07% din 
valoarea 
tranzacției 

 

denominate în 
lei 

 25 euro + 
Comision SAFIR 
pentru titluri 
denominate în 
valută 

- transfer fără plată 
titluri de stat între 
piața OTC si 
BVB: 50 lei + 
Comision SAFIR 
+ Comision 
ROCLEAR 

- transfer fără plată 
titluri către alți 
dealeri piața 
OTC: 50 lei + 
Comision SAFIR 

- încasare de 
dobândă pentru 
certificatele de 
trezorerie în lei: 

 Colectare cupon: 
Franco 

 Principal primit la 
maturitate: 
Franco 
 

Pentru piețe 
străine: 

1. Comisionul 
pentru 
decontarea 
tranzacțiilor: 

- Pieţe mature : 25 
euro/tranzacție 

- Pieţe emergente: 
35 euro/ 
tranzacție 

Modificare sau 
anulare tranzacții: 
10 euro/tranzacție 
 

 

instrumente 
financiare la 
bursele de valori:  
Până la un maxim 
de 1% din valoarea 
tranzacționată a 
instrumentului 
financiar (acțiuni, 
obligațiuni 
municipale sau 
corporatiste) 

Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa primară 
pentru titlurile de 
stat emise în lei: 

comision SAFIR 
 
Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titluri de 
stat/certificate de 
trezorerie:  
1. BRD intermediar: 

Franco  
2. Alţi intermediari: 
-  50 lei + comision 

SAFIR pentru TS 
denominate în lei 

-  25 EUR + 
comision SAFIR 
pentru TS 
denominate în 
alte valute 

 
Transfer portofoliu 
titluri de stat 
(BVB/OTC, OTC/ 
BVB, alti dealeri 
piaţă):  Comision 
SAFIR/simbol + 
Comision 
RoClear/simbol  
În cazul operaţiunilor 
de tip repo/reverse 
repo se aplica doar 
comisionul SAFIR. 
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OPTIM 

Fondul de Pensii 
Facultative 

PENSIA MEA 

Fondul de Pensii 
Facultative 

STABIL 

Fondul de Pensii 
Facultative 

RAIFFEISEN 
ACUMULARE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Intermedierea 
tranzacţiilor pe 
piaţa secundară 
pentru titlurile de 
stat: 

 - în contrapartidă 
cu BCR: franco + 
plus comision 
SAFIR 

 - cu alte 
contrapartide: 
franco + plus 
comision SAFIR 

 - pentru 
operaţiunile 
client-client: 
0.5% aplicat 
clienţilor BCR, 
dar nu mai puţin 
decât 
comisioanele 
SAFIR 

 - pentru 
operaţiunile de 
transfer şi 
înregistrare a 
titlurilor de stat în 
cazul 
operaţiunilor fără 
plată din 
Registrul 
secundar BCR la 
un alt registru: 
0.5%  

3. Încasare de 
principal primit la 
maturitate: 
franco + plus 
comision SAFIR 

4. Încasare de 
cupon: 10 
lei/colectare 

5. Comision 
custodie titluri de 
stat păstrate în 
SAFIR: franco 

Penalitatea de 
transfer 
suportată din 
activul personal 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Tarifele de 
informare 
suplimentară 
suportate din 
activul personal 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la dispoziţie 
al informaţiilor 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la dispoziţie 
al informaţiilor 

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

nu va depăşi costul 
efectiv al punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor 

 


