
Pilonul  III Situaţie actualizată la data de 13.08.2009

Denumire Fond

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3,95% 0,103%/lună 5%

2 3,95% 5%

3 5% 0,195%/lună maxim 0,2% pe an 5%

Nr. 
crt.

Denumire  
Administrator

Comisionul 
suportat din 
Contributii

Comisionul de 
administrare 

suportat din activul 
fondului 

Taxa de Audit 
suportata din activul 

fondului (TVA 
inclus)

Comisionul de 
depozitare 

suportat din 
activul fondului

Comisionul de 
custodie suportat 

din activul 
fondului aflat in 

custodie

Comisionul pentru 
corporate action 

suportat din activul 
fondului

Comisioanele bancare 
suportate din activul fondului

Comisioanele de intermediere 
suportate din activul fondului

Penalitatea 
de transfer 
suportata 
din activul 
personal

Tarifele de 
informare 

suplimentara 
suportate din 

activul 
personal

ING ASIGURĂRI DE 
VIATĂ S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative ING CLASIC

Gradul de risc: mediu

12.000 lei/an până la 12.000 
euro/an 
 

- piaţa locală: 
0,025% 
- pieţe străine 
mature: 0,045%
emergente: 0,45% 

a) Pentru operaţiuni din conturi 
deschise la BRD:
- plăţi în lei BRD - franco,
- interbank operations până la 
75% din comisioanele BRD
- pentru transferuri internaţionale:
- în euro până la 15 euro/transfer
- alte monede până la 25 
euro/transfer
b) Pentru operaţiuni din alte 
bănci:
- comisioane standard ale băncii

intermediere pe piaţa de capital 
până la 1,5% din valoarea tranzacţiei 
iar pe piaţa titlurilor de stat până la 
0,07%

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

ING ASIGURĂRI DE 
VIATĂ S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative ING OPTIM

Gradul de risc: mediu

0,113%/lună 12.000 lei/an până la 12.000 
euro/an 

- piaţa locală: 
0,025% 
- pieţe străine 
mature: 0,045%
emergente: 0,45% 

a) Pentru operaţiuni din conturi 
deschise la BRD:
- plăţi în lei BRD - franco,
- interbank operations până la 
75% din comisioanele BRD
- pentru transferuri internaţionale:
- în euro până la 15 euro/transfer
- alte monede până la 25 
euro/transfer
b) Pentru operaţiuni din alte 
bănci:
- comisioane standard ale băncii

intermediere pe piaţa de capital 
până la 1,5% din valoarea tranzacţiei 
iar pe piaţa titlurilor de stat până la 
0,07%

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

AVIVA ASIGURĂRI DE 
VIAŢĂ S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative PENSIA MEA

Gradul de risc: mediu

1.000 euro/an 
Notă: va fi suportat 
de către Administrator 
până la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 1.000.000 lei. 

1. pentru piaţa 
locală : maxim 0.1% 
pe an 
2. pentru pieţe 
străine :  
- Pieţe mature : 
maxim 0.03% pe an 
- Pieţe emergente : 
maxim 0.3% pe an 

1. Încasare de dobândă şi 
principal pentru titluri de stat în 
lei :
până la 0,15%, dar minim 5 lei, 
plus comision SAFIR
2. Plăţi din lei/ alte monede : 
comision bancar, plus Comision 
BNR
3. Transferuri internaţionale : 
până la 25 euro pe transfer

1. Pentru pieţe străine: 
- pieţe mature: până la 40 euro/ 
tranzacţie
- pieţe emergente: până la 90 euro/ 
tranzacţie
2. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa primară pentru titlurile de stat 
emise în lei:
până la 0.1 % , dar minim 500 lei, 
plus comision SAFIR  
3. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa secundară pentru titlurile de 
stat emise în lei:
până la 60 lei, plus comision SAFIR
4.  Intermedierea tranzacţiilor la 
Bursa de Valori Bucureşti şi piaţa 
RASDAQ până la 0,9% aplicat la 
valoarea fiecărei tranzacţii

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 4,95% 0,091%/lună 5% gratuit

5 4,95% 0,125%/lună 5% gratuit

6 4% 0,167%/lună 5%

ALLIANZ-ŢIRIAC 
PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE

Fondul de Pensii 
Facultative AZT 

MODERATO

Gradul de risc: mediu

7735 euro/an când 
VAN este între 
2.000.000 şi 
6.000.000 euro sau 
9520 euro/an când 
VAN › 6.000.000 euro 
Notă: va fi suportat 
de către Administrator 
până la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro. 

0,2% /an  
Notă: va fi suportat 
de către 
Administrator până 
la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro.   
 

piaţa locală - 
0,035%; 
pieţe străine mature 
- 0,03%
emergente - 0,3% 
Notă: va fi suportat 
de catre 
Administrator până 
la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro.   

15 euro notificare
15 euro încasare de 
dividend sau cupon   
Notă: va fi suportat 
de către 
Administrator până la 
momentul atingerii 
de către Activul Net 
Total al Fondului de 
Pensii Facultative a 
valorii de 2.000.000 
euro. 

transfer internaţional 20 euro; 
încasare dobândă şi principal 
pentru certificate de trezorerie în 
lei până la 0,2% din valoarea 
cuponului - pentru plăţi lei
alte monede - comision bancă 
comercial+ comision BNR

1. pentru acţiuni, până la 0,8% din 
valoarea tranzacţiei;
2. pentru certificatele de trezorerie 
emise în lei:
- pe piaţa primară, pana la 0,08% 
(min. 500 lei) + Comision SAFIR 
(conform grilei Băncii Naţionale) 
aplicat la suma cumpărată;
- pe piaţa secundară, în 
contrapartidă cu BRD: franco; cu 
alte contrapartide: până la 75 lei + 
Comision SAFIR (conform grilei 
Băncii Naţionale).
3. pentru alte instrumente cu venit 
fix, pana la 0,2% din valoarea 
tranzacţiei, indiferent de moneda de 
emisiune.

ALLIANZ-ŢIRIAC 
PENSII PRIVATE 
SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE

Fondul de Pensii 
Facultative AZT VIVACE

Gradul de risc: ridicat

7735 euro/an când 
VAN este între 
2.000.000 şi 
6.000.000 euro sau 
9520 euro/an când 
VAN › 6.000.000 euro 
Notă: va fi suportat 
de către Administrator 
până la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro. 

0,2% /an  
Notă: va fi suportat 
de către 
Administrator până 
la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro.   
 

piaţa locală - 
0,035%; 
pieţe străine mature 
- 0,03%
emergente - 0,3% 
Notă: va fi suportat 
de catre 
Administrator până 
la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro.   

15 euro notificare
15 euro încasare de 
dividend sau cupon   
Notă: va fi suportat 
de către 
Administrator până la 
momentul atingerii 
de către Activul Net 
Total al Fondului de 
Pensii Facultative a 
valorii de 2.000.000 
euro. 

transfer internaţional 20 euro; 
încasare dobândă şi principal 
pentru certificate de trezorerie în 
lei până la 0,2% din valoarea 
cuponului - pentru plăţi lei
alte monede - comision bancă 
comercial+ comision BNR

1. pentru acţiuni, până la 0,8% din 
valoarea tranzacţiei;
2. pentru certificatele de trezorerie 
emise în lei:
- pe piaţa primară, pana la 0,08% 
(min. 500 lei) + Comision SAFIR 
(conform grilei Băncii Naţionale) 
aplicat la suma cumpărată;
- pe piaţa secundară, în 
contrapartidă cu BRD: franco; cu 
alte contrapartide: până la 75 lei + 
Comision SAFIR (conform grilei 
Băncii Naţionale).
3. pentru alte instrumente cu venit 
fix, pana la 0,2% din valoarea 
tranzacţiei, indiferent de moneda de 
emisiune.

BCR ASIGURĂRI DE 
VIAŢĂ VIENNA 

INSURANCE GROUP 
S.A. 

Fondul de Pensii 
Facultative BCR 

PRUDENT

Gradul de risc: scăzut

1190 euro/an

12.500 euro/an 
Notă: va fi suportat 
de către 
Administrator până 
la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro. 

1. piaţa locală: 
0.035%/an
2. pieţe străine: 
Pieţe mature: 
0.025%/an   
Pieţe emergente: 
0.25%/an   
Notă: vor fi 
suportate de către 
Administrator până 
la momentul 
atingerii de către 
Activul Net Total al 
Fondului de Pensii 
Facultative a valorii 
de 2.000.000 euro. 

15 euro notificare  
15 euro încasare de 
dividend sau cupon   
Notă: vor fi suportate 
de către 
Administrator până la 
momentul atingerii 
de către Activul Net 
Total al Fondului de 
Pensii Facultative a 
valorii de 2.000.000 
euro. 

a) Încasare de dobândă pentru 
titluri de stat în lei
  - Colectare cupon: 0.1% min 5 
lei + Comision SAFIR
  - Principal primit la maturitate: 
Franco + Comision SAFIR aplicat 
la suma primită
b) Plăţi din lei/alte monede:
  - intra BRD: franco
  - interbank operations: discount 
25% din Comisioanele standard 
BRD + Comision BNR
c) Creditări lei/alte monede: 
franco
d) Transfer de portofoliu titluri de 
stat: 50 lei + Comision SAFIR
e) Titluri de stat în litigiu: 50 lei + 
Comision SAFIR
f)  Transferuri internaţionale:
  - Transferuri în euro: 15 
euro/transfer
  - Alte monede: 20 euro/ transfer

1. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa primară pentru titluri de stat 
emise în lei**
    0.1% min. 500 lei + Comision 
SAFIR
 ** aplicată la suma cumpărată
2. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa secundară pentru titlurile de 
stat emise în lei
  - în contrapartidă cu BRD : franco
  - cu alte contrapartide: 50 lei + 
Comision SAFIR
3. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa de capital 1% din valoarea 
tranzacţiilor

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 3% 0,175%/lună 150 lei/an 0,25%/an 5%

8 3,5% 5%

9 5.00% 5%

10 3.75% 5%

OTP GARANCIA 
ASIGURARI S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative OTP 

STRATEG

Gradul de risc: scăzut

piaţa locală - 0,1%;
pieţe străine mature 
- 0,3% 
emergente - 0,4%  

până la 30 euro 
notificare şi până la 
30 euro încasare 
dividend sau cupon

. Încasare de dobândă şi 
principal pentru titluri de stat în 
lei:
1. colectare cupon până la 0,2%, 
dar minim 5 lei, plus comision 
SAFIR
2. Plăţi din lei/ alte monede : 
pana la 75% din comisioanele 
standard BRD, plus Comision 
BNR
3.Creditări lei / alte monede 
franco   
4.Transfer de portofoliu titluri de 
stat: 50 lei + Comision SAFIR       
            
5.Transferuri internaţionale : 
până la 25 euro pe transfer

 1. intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa primară pentru titlurile emise în 
lei până la 0,3%+ com SAFIR, dar 
nu mai puţin de 500 lei + comision 
SAFIR; 
2. Intermedierea tranzacţiilor pe  
piaţa secundară  până la 100 lei 
+SAFIR 
3. intermedierea valorilor mobiliare 
până la 1%

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

S.A.I. RAIFFEISEN 
ASSET MANAGEMENT 

S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative RAIFFEISEN 

ACUMULARE

Gradul de risc: mediu

0% când VAN ≤ 
7.000.000 lei 
0.125%/lună când 
VAN > 7.000.000 lei

0 euro/an până la 
1.000.000 euro, 
4165 euro/an până la 
3.000.000 euro, 
peste 3.000.000 euro 
se renegociază
Notă: La taxa de 
audit mai sus 
menţionată se 
adaugă 4% din 
valoarea taxei de 
audit, pentru 
acoperirea
cheltuielilor 
neprevăzute 

0.18%/ an include şi 
custodia

inclus în comisionul 
de depozitare

conform grilei de comisioane ale 
societăţilor bancare respective

până la maxim 1% din valoarea 
tranzacţiilor, comisioanele de 
intermediere pe piaţa primară până 
la 0.3% din valoarea tranzacţiilor 

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

ASIROM - CONCORDIA 
SOCIETATE DE 

ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE 

PENSII FACULTATIVE 
S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative CONCORDIA 

MODERAT

Gradul de risc: mediu

0.125%/lună 
Notă: Va fi suportat 
de administrator în 
primul an de 
activitate

2380 euro/an 
Notă: Va fi suportată 
de administrator pe 
perioada 01.09.2008 - 
31.12.2010. Începând 
cu anul 2011 va fi 
suportată de fond

0,06%/an aplicat la 
valoarea medie 
lunară a activelor 
depozitate 
Notă: Va fi suportat 
de administrator pe 
perioada 
01.09.2008 - 
31.12.2010. 
Începând cu anul 
2011 va fi suportat 
de fond

 - piaţa locală - 
0,035%/an; 
 - pieţe externe 
mature - 
0,025%/an; 
- pieţe externe 
emergente - 0,25%/
an

13 euro notificare; 
13 euro colectare 
beneficii

a) acţiuni - pana la 0,8% din 
valoarea tranzacţiei pentru 
certificatele de trezorerie emise în lei 
                          
 - pe piaţa primară până la 0,08% 
(min.500 lei) + comision SAFIR 
aplicat la suma cumpărată                
 - pe piaţa secundară până la 75 lei 
+ Comision SAFIR                             
b) alte instrumente cu venit fix până 
la 0.2% din valoarea tranzacţiei

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

EUREKO SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A  

FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative EUREKO 

CONFORT

Gradul de risc: mediu

0.11%/lună
Notă: Nu va fi dedus 
pentru 2009 - 2010

max. 2082,5 euro/an
Notă: Nu va fi dedus 
pentru 2009 - 2010 

- 0.045%/an + TVA 
pentru VAN ≤ 
200.000.000 lei
- 0.04%/an (max. 
100.000 euro) + 
TVA pentru VAN ≥ 
200.000.000 lei

 a) piaţa locală:
 - instrumente 
tranzacţionate la 
BVB: 0,03%/an; 
 - titluri de stat: 
gratuit 
b) pieţe externe 
mature: 0,03%/an; 
c) pieţe externe 
emergente: 
0,3%/an
d) eurobonduri: 
0.03%/an

a) notificări:
- pe piaţa locală: 10 
euro/notif.+TVA
- pe pieţe externe: 13 
euro/notif.+TVA
b) colectare beneficii 
- dividende, 
cupoane, acţiuni:
- pe piaţa locală: 
gratuit
- pe pieţe externe: 13 
euro/eveniment + 
TVA

a) plaţi în lei: 
  - interbanking (Bancpost): 
gratuit
  - interbanking: 50% din 
comisioanele standard Bancpost 
+ comision ReGIS (i.e. 7.23 
lei/instrucţiune de plată pentru 
sume > 50.000 lei si 0.61 lei 
pentru sume < 50.000 lei)
b) plăţi în lei prin Internet 
Banking: 
  - interbanking (Bancpost): 
gratuit
  - interbanking: 25% din 
comisioanele standard Bancpost 
+ comision ReGIS
c) venituri în lei: gratuit
d) transferuri internaţionale: 
  - în euro: 25% din comisioanele 
standard Bancpost
  - în alte valute: 25% din 
comisioanele standard Bancpost
  - taxe şi comisioane SWIFT: 
gratuit

a) acţiuni - până la 0,52% din 
valoarea tranzacţiei 
b) pentru certificatele de trezorerie 
emise în lei                           
 - pe piaţa primară până la 0,1% + 
comision SAFIR aplicat la suma 
cumpărată                
 - pe piaţa secundară 0 lei + 
Comision SAFIR                             
c) alte instrumente cu venit fix până 
la 0.2% din valoarea tranzacţiei 
indiferent de moneda de emisiune

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 4.50% 0.125%/lună  5%

12 4.9% 0,124%/lună maxim 0,2% pe an 5%

GENERALI SOCIETATE 
DE ADMINISTRARE A  

FONDURILOR DE 
PENSII PRIVATE S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative STABIL

Gradul de risc: mediu

11.100 lei/an
Notă: Va fi suportat 
de administrator până 
la 1.000.000 lei

0.13%/ an din VAN

 - piaţa locală - 
0,025%/an; 
 - pieţe externe 
mature - 
0,025%/an; 
- pieţe externe 
emergente - 0,25%/
an

15 euro notificare  
15 euro încasare de 
dividend sau cupon   

a) Încasare de dobândă pentru 
certificatele de trezorerie în lei
  - Colectare cupon: 0.1% min 5 
lei + Comision SAFIR
  - Principal primit la maturitate: 
Franco + Comision SAFIR aplicat 
la suma primită
b) Plaţi din lei/alte monede:
  - intra BRD: franco
  - operaţiuni cont colector: 
Franco
  -operaţiuni interbancare: 50% 
din Comisioanele standard BRD 
+ Comision BNR
 - operaţiuni interbancare prin 
sistemul Multix: 25% din 
Comisioanele BRD + Comision 
BNR
c) Creditări lei/alte monede: 
Franco
d) Transferuri internaţionale:
  - transferuri în euro: 15 euro/ 
transfer
  - alte monede: 20 euro/ transfer

1. Întermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa primară pentru certificate de 
trezorerie emise in lei: 0.03% (min. 
50 lei) + Comision SAFIR
2. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa secundară pentru certificate de 
trezorerie emise în lei:  
  - în contrapartidă cu BRD : franco
  - cu alte contrapartide: 50 RON + 
Comision SAFIR
3. Intermedierea tranzacţiilor la 
bursa de valori: max. 0.28%

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

AVIVA ASIGURARI DE 
VIATA S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative PENSIA MAX

Gradul de risc: ridicat

2.000 euro/an când 
VAN<7.400.000lei
4.000 euro/an când  
VAN între 7.400.000 
şi 11.100.000 lei
6.000 euro/an când 
VAN între 11.100.000 
 şi 14.800.000 lei
8.000 euro/an când 
VAN>14.800.000 lei

1. pentru piaţa 
locală : maxim 0.1% 
pe an 
2. pentru pieţe 
străine :  
- Pieţe mature : 
maxim 0.03% pe an 
- Pieţe emergente : 
maxim 0.3% pe an 

20 euro notificare; 
20 euro incasare 
dividend

1. Încasare de dobândă şi 
principal pentru titluri de stat în 
lei :
până la 0,15%, dar minim 5 lei, 
plus comision SAFIR
Principal primit la maturitate: 
Franco+ Comision SAFIR aplicat 
la suma primită
2. Plăţi din lei/ alte monede : 
intra BRD: franco
comision bancar, plus Comision 
BNR
3. Transferuri internaţionale : 
până la 25 euro/ transfer

1. Pentru pieţe străine: 
- pieţe mature: până la 40 euro/ 
tranzacţie
- pieţe emergente: până la 90 euro/ 
tranzacţie
2. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa primară pentru titlurile de stat 
emise în lei:
până la 0.1 % , dar minim 500 lei, 
plus comision SAFIR  
3. Intermedierea tranzacţiilor pe 
piaţa secundară pentru titlurile de 
stat emise în lei:
- în contrapartidă cu BRD: franco
- cu alte contrapartide: până la 60 lei 
+ plus comision SAFIR
4.  Intermedierea tranzacţiilor la 
Bursa de Valori Bucureşti şi piaţa 
RASDAQ până la 0,9% aplicat la 
valoarea fiecarei tranzacţii

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 2.95% 0.1375%/lună 5%

14 2.95% 0.1625%/lună 5%

BRD SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE 

PENSII PRIVATE S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative BRD PRIMO

Gradul de risc: scăzut

0 - când activul total  
≤ 6.000.000 lei

12.000 lei/an - cand 
activul total > 
6.000.000 lei

0.15% pe an, dar nu 
mai mult de 9000 
euro/ an

1. pentru piaţa 
locală: 0.025% pe 
an 
2. pentru pieţe 
străine:  
- Pieţe mature:  
0.025% pe an 
- Pieţe emergente: 
0.25% pe an 

1. Plăţi din lei/ alte monede : 
- în sistem intrabancar: franco
- în sistem interbancar: 75% din 
comisioanele standard BCR +  
Comision BNR
2. Transferuri internaţionale : 
comisioanele standard practicate 
de BCR

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

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor

BRD SOCIETATE DE 
ADMINISTRARE A 
FONDURILOR DE 

PENSII PRIVATE S.A.

Fondul de Pensii 
Facultative BRD MEDIO

Gradul de risc: mediu

0 - când activul total  
≤ 6.000.000 lei

12.000 lei/an - când 
activul total > 
6.000.000 lei

0.15% pe an, dar nu 
mai mult de 9000 
euro/ an

1. pentru piaţa 
locală: 0.025% pe 
an 
2. pentru pieţe 
străine :  
- Pieţe mature:  
0.025% pe an 
- Pieţe emergente: 
0.25% pe an 

1. Plăţi din lei/ alte monede : 
- în sistem intrabancar: franco
- în sistem interbancar: 75% din 
comisioanele standard BCR +  
Comision BNR
2. Transferuri internaţionale : 
comisioanele standard practicate 
de BCR

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

nu va depăşi 
costul efectiv al 
punerii la 
dispoziţie al 
informaţiilor
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