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1. PLĂŢILE  PE  BAZĂ  DE  DOCUMENTE 
 

 Disponibilităţile aflate în conturi circulă de la un posesor la altul cu ajutorul unor 

documente specifice. 

 Procedura (tehnica) prin care banii de cont sunt transferaţi de la un deţinător la altul este 

denumită “modalitatea de plată“. 

 Înscrisurile (documentele) care pun în mişcare banii de cont poartă denumirea generică 

de “instrumente de plată“. 

 Funcţionarea acestor modalităţi şi instrumente de plată fără numerar se bazează pe 

existenţa contului curent şi a altor categorii de conturi deschise la bănci. 

 Conturile curente ale clientelei deschise la bănci evidenţiază disponibilităţile clientelei 

precum şi operaţiunile de încasări şi plăţi dispuse de aceasta. Disponibilităţile din conturile 

curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fără preaviz.         

Conturile curente ale clientelei permit efectuarea de depuneri pentru a putea utiliza serviciile 

băncii. Soldurile creditoare reprezintă disponibilităţile, iar soldurile debitoare reprezintă plăţile 

efectuate pe descoperit de cont neautorizat. 

  Principalele modalităţi de decontare dintre părţi sunt: 

 a) Acceptarea este o formă de decontare prin care plăţile dintre agenţii economici se 

efectuează pe baza consimţământului plătitorului, consimţământ dat prin depunerea la bancă a 

documentelor de decontare emise de plătitor sau acceptate de către acesta în urma iniţierii de către 

beneficiar.  

 Pentru acceptare, instrumentele de decontare sunt: ordinul de plată, cecul, cambia, biletul la 

ordin. 

 b) Asigurarea cu anticipaţie a sumelor necesare efectuării plăţii se face de către plătitor 

în următoarele forme: 

  b1) Acreditivul este o modalitate de decontare prin care plăţile se efectuează pe 

măsura livrării mărfurilor, a executării lucrărilor sau prestării serviciilor, dintr-o sumă rezervată 

în acest scop şi aflată la dispoziţia băncii furnizorului. 

  b2) Scrisoarea de garanţie este un document prin care banca plătitorului 

confirmă, la cererea acestuia, că în anumite cazuri bine precizate va asigura, pentru o anumită 

perioadă de timp şi în limita unei sume determinate, efectuarea plăţilor prevăzute în scrisoare. În 

cazul în care la data solicitării plăţii plătitorul nu are disponibilităţi banca va efectua plăţile 

prevăzute, în scrisoarea de garanţie emisă, din credite bancare ce se acordă plătitorului. 

1.1. ORDINUL  DE  PLATĂ 

 

 Ordinul de plată este instrumentul de plată fără numerar cel mai des utilizat în România. 

Baza legală a acestuia o constituie Regulamentul BNR nr.13/14.02.2005 privind ordinul de plată 

utilizat în operaţiunile de transfer credit. 

 Principalii utilizatori ai transferurilor-credit sunt agenţii economici. Plăţile şi încasările 

fără numerar, indiferent de valoare, la / de la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale se fac, 

în principal, cu ordin de plată pe suport hârtie pentru Trezorerie. 

 Ordinul de plată (O.P.) este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia 

unei societăţi bancare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani (Anexa 

nr.1). O astfel de dispoziţie este considerată ordin de plată numai dacă plătitorul dispune de 

fondurile băneşti necesare efectuării operaţiunilor de transfer a fondurilor băneşti şi nu prevede 

ca plata să fie la cererea beneficiarului. Completarea OP se efectuează prin dactilografiere, cu 

cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră sau neagră şi poate fi utilizat atât de persoanele 

juridice cât şi de cele fizice cu cont deschis la bancă. 

  

Obligaţiile unităţii bancare iniţiatoare 
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 OP întocmite de emitent în minim două exemplare se prezintă la unitatea bancară 

iniţiatoare, ele având următoarea  destinaţie: 

 - exemplarul nr. 1 (alb)  serveşte la debitarea contului emitentului, operarea ordinului în 

sistemul de plăţi electronic în vederea creditării contului beneficiarului sumei şi va fi arhivat la 

actele   zilei; 

 -exemplarul nr. 2 (vernil) se restituie plătitorului ca anexă la extrasul de cont. 

 Odată cu recepţia, administratorul de cont efectuează, în prezenţa clientului, operaţiunile 

de autentificare şi acceptare a OP. Autentificarea este procedura de recunoaştere a persoanelor pe 

care emitentul OP le autorizează să semneze autentic (prin confruntarea semnăturilor de pe OP 

cu cele din fişele specimenelor de semnături). Emitentul poate fi reprezentat şi de alte persoane 

pe care le împuterniceşte  prin procură autentică. 

 Acceptarea este procedura prin care unitatea bancară recunoaşte valabilitate a OP şi se 

obligă sa transfere fondurile băneşti, după verificarea existenţei disponibilului în contul 

plătitorului, cel puţin la nivelul OP acceptat, la termenele şi în condiţiile impuse de emitent. Ea 

se atestă prin aplicarea ştampilei, a datei şi a semnăturii administratorului de cont pe toate 

exemplarele OP. Dacă plătitorul nu are disponibil în cont sau nu sunt îndeplinite condiţiile 

privind autentificarea - acceptarea, OP se restituie emitentului. 

 OP trebuie executat în ziua bancară în care a fost acceptat, sau cel mai târziu în ziua bancară 

următoare. 

  

Refuzul OP în cadrul unui transfer-credit 

 Refuzul OP la unitatea bancară iniţiatoare se efectuează ulterior recepţiei dacă un OP nu 

poate fi executat din următoarele motive: 

  -data plăţii indicată ca menţiune suplimentară nu poate fi respectată; 

 -lipsa fondurilor ca urmare a introducerii unor titluri executorii ce au prioritate la  

decontare. 

 Refuzul OP la unitatea bancară receptoare alta decât unitatea bancara iniţiatoare poate 

interveni în  situaţia  în care unitatea bancară receptoare nu este banca intermediară menţionată 

de plătitor sau destinatara  OP respectiv. 

În aceste situaţii în sistemul interbancar OP compensabile primite de la alte societăţi bancare 

sunt refuzate în maximum două zile lucrătoare de la data  compensării.  

  

 Soluţionarea transferurilor-credit nefinalizate, eronate sau întârziate. 

 În cazul în care un transfer nu este finalizat, unitatea bancară iniţiatoare este obligată să 

returneze plătitorului suma primită de la acesta în baza OP, prin creditarea contului acestuia. 

Creditarea contului se face după primirea fondurilor transferate de la celelalte unităţi bancare 

participante la transferul-credit. 

 Pentru finalizarea transferului-credit cu întârziere băncile participante, la cererea celor 

îndreptăţiţi, datorează dobânzi de întârziere. 

 Oricare dintre băncile participante care au plătit dobânzi de întârziere au dreptul să 

recupereze sumele respective de la celelalte bănci care au cauzat întârzieri. 

 O societate bancară receptoare care nu face o comunicare cu referire la: 

 -neexecutarea OP datorită costurilor excesive sau întârzierilor în finalizarea  transferului- 

credit; 

 -neexecutarea OP deoarece nu conţine menţiunile obligatorii sau datorită  insuficienţei   

datelor  înscrise în OP; 

 -existenţa fondurilor băneşti în favoarea unui beneficiar identificabil care nu are cont  

deschis la aceasta, este obligată să  plătească  emitentului OP penalităţi pentru orice  sumă  

primită de la acesta  pentru perioada în care a reţinut suma respectivă  peste  perioada  de  

executare, penalităţi care se achită la cererea celor îndreptăţiţi. 
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În concluzie, până la finalizarea unui transfer-credit, fiecare bancă are obligaţia de a 

sprijini pe plătitor sau pe orice bancă emitentă anterioară şi dreptul de a solicita sprijin oricărei 

bănci receptoare ulterioare, în vederea completării procedurilor. 

 

  Banca Naţională a României a reglementat plata  prin  ordin  de  plată  la cererea  

directă  a  beneficiarului  prin  debitarea  cu  consimţământ  a contului   plătitorului  (DIRECT 

DEBIT)  şi  executarea  ordinelor  de   plată  programată  (STANDING  ORDER),  sarcina 

stabilirii metodologiei de lucru  şi circuitelor intrabancare  revenind  fiecărei  bănci  comerciale. 

 

 a) DIRECT DEBIT sau plata prin prelevare consimţită reprezintă modalitatea de plată 

prin care banca plătitorului execută ordinele de plată în baza mandatului  expres şi limitat primit 

în scris de la clientul său, în calitate de plătitor, în favoarea beneficiarului. În acest sens, 

beneficiarul cere direct băncii plătitorului prin intermediul unui formular special numit Aviz de 

prelevare directă (APD), să stingă o creanţă asupra plătitorului, cu consimţământul acestuia. 

Banca plătitorului poate executa ordine de plată privind DIRECT DEBIT numai pe bază de 

contract încheiat în acest scop cu clientul plătitor, cu respectarea legii şi a reglementărilor BNR. 

 În interesul limitării riscurilor la plată şi în temeiul clauzelor din contract, băncii 

plătitorului şi respectiv clientului plătitor le revin următoarele obligaţii: 

 - Banca plătitorului: 

 -la  sosirea  unui APD   va  solicita  consimţământul  plătitorului  cu privire la efectuarea  

plăţii în conformitate cu prevederile contractului; 

 -va informa pe plătitor cu cel puţin trei zile lucrătoare în avans dacă beneficiarul pretinde  

ca o  plată să se facă la o altă dată şi sumă decât cele convenite în contract; 

 -după obţinerea consimţământului scris de la plătitor cu privire la efectuarea plăţii prin  

DIRECT DEBIT, la data stabilită prin contract, banca va întocmi şi executa un OP pe suport 

hârtie(OPH) pe numele plătitorului şi în baza disponibilităţilor existente în contul  curent sau în 

conturi speciale; la exemplarul nr. 1 al OPH va fi anexat şi consimţământul  scris al plătitorului 

(APDH  semnat de plătitor sau scrisoare de  consimţământ).  

 Data acceptării de către banca plătitorului a avizului de prelevare directă pe suport hârtie 

(APDH) coincide cu data recepţiei acestuia, iar data emiterii de către banca plătitorului a OPH în 

favoarea beneficiarului va fi  aceeaşi  cu data recepţiei şi data acceptării APDH. 

 În scopul prevenirii incidentelor în efectuarea plăţilor prin DIRECT DEBIT banca va 

selecta, pe baza analizelor proprii, şi va accepta utilizarea acestei modalităţi de plată numai între 

plătitori - beneficiari cu o reputaţie şi bonitate certă în domeniile lor de activitate, în raporturile 

cu băncile. 

 -Clientul plătitor: 

 -autorizează banca plătitorului, prin modalităţile stabilite prin contract, ca pentru fiecare 

APD primit de la beneficiar să efectueze plata  la data şi în suma consimţită, prin  emiterea de 

către  bancă a unui OPH pe numele şi pe contul plătitorului; 

 -dă dispoziţie formulată fără echivoc, potrivit contractului încheiat, de a plăti din 

disponibilităţile  băneşti existente în contul sau curent sau în conturi speciale, la termenele 

stabilite, unui  beneficiar, o anumită sumă de bani; 

 -se obligă să pună la dispoziţia băncii toate informaţiile privind tranzacţiile dintre plătitor 

şi  beneficiar care urmează să fie plătite prin  DIRECT  DEBIT;          

 -obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare efectuării plăţilor la termenele şi în  

sumele  stabilite revine integral şi exclusiv plătitorului. 

 Avizul de prelevare directă nu este un instrument de plată ci o solicitare a beneficiarului 

sumei, de regulă pe suport hârtie, către banca plătitorului în vederea executării de către  aceasta a 

unui ordin de plată din disponibilităţile existente în contul plătitorului.  

 După efectuarea recepţiei APD băncile  vor proceda după cum urmează: 

 -efectuează plata cu consimţământul plătitorului, în baza OP emis de bancă pe numele şi 

contul acestuia, de  aceeaşi  valoare sau de valoare mai mică decât APD recepţionat; 
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 -refuză parţial sau total efectuarea plăţii, în cazurile prevăzute în Regulamentul BNR, 

astfel: 

 -refuzul parţial, situaţie în care banca plătitorului emite un OP pentru partea din sumă  

acceptată, completând pe faţa APDH recepţionat de beneficiar motivul refuzului  parţial (o copie 

a APDH  este remisă plătitorului pentru a-şi soluţiona direct cu  beneficiarul această  situaţie, iar 

originalul se va anexa la exemplarul nr. 1 al OPH); 

  -refuzul total, caz în care banca plătitorului remite plătitorului APDH recepţionat 

de la beneficiar, completându-l pe verso cu motivele refuzului total la plată (prin barare). APDH 

refuzat total este remis  plătitorului pentru a soluţiona direct cu beneficiarul  situaţia. 

 

 b) STANDING ORDER  sau decontarea prin ordine de plată programată (OPP) 

reprezintă modalitatea de plată prin care banca plătitorului execută ordine de plată la date şi în 

sume fixate în prealabil, în baza unui contract încheiat cu plătitorul, în condiţiile respectării legii 

şi a reglementărilor BNR. 

 În vederea limitării riscului la plată, băncii plătitorului şi clientului plătitor le revin 

următoarele obligaţii: 

 - Banca plătitorului: 

 -va executa OPP în limita disponibilităţilor existente în contul curent sau conturi  speciale  

ale  plătitorului, numai pentru sume egale celor stabilite cu clientul, în  ordinea indicată  de 

acesta  prin contract şi la date care să permită încadrarea în obligaţiile asumate faţă de  plătitor; 

 -execută fiecare OPP în strictă conformitate cu planificarea din contract, fără alt 

consimţământ  al  plătitorului decât cel dat prin contract; 

 - Clientul plătitor:  

 -dă dispoziţie fără echivoc băncii sale potrivit contractului  încheiat de a efectua plăţi 

unui anume beneficiar  din disponibilităţile în contul curent sau conturi speciale, la  termenele  şi  

în  sumele stipulate în contract; 

 -se obligă să pună la dispoziţia băncii toate informaţiile privind tranzacţiile dintre   

plătitor  şi  beneficiar care urmează să fie plătite prin OPP; 

 -obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare efectuării plăţilor la termenele şi în  

sumele stabilite  revine integral şi  exclusiv plătitorului. 

 În contextul Normelor BNR privind STANDING  ORDER  data plăţii “P” reprezintă data 

calendaristică la care banca plătitorului se obligă ca fiecare sumă să apară integral în extrasul de 

cont al beneficiarului. Băncile vor urmări ca data plăţii “P” înscrisă în tabelul privind 

planificarea plăţilor din contract să fie certă şi posibil de realizat. 

 

1.2. CECUL -  ELEMENTE  ESENŢIALE  ŞI TIPURI  DE  CECURI 

 

 Plăţile cu cecuri sunt reglementate prin Legea nr. 59/1934 asupra cecului (bazată pe 

Convenţia de la Geneva). Nimeni nu anticipa atunci revoluţia IT de la sfârşitul secolului XX şi 

nu putea să-şi imagineze transmiterea unui mesaj de plată către o bancă altfel decât pe hârtie. 

Schimbarea a fost necesară şi era nevoie de o simplificare cu ajutorul tehnologiei (trunchierea şi 

compensarea electronică). Pentru ca acestea să fie posibile şi din punct de vedere legal a fost 

modificat cadrul legal şi de reglementare. Banca Naţională a României a elaborat  în anul 2008 

Norma cadru privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cecuri care modifică şi 

completează Normele cadru nr. 7/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte 

societăţi de credit cu cecuri şi Normele tehnice nr. 9/1994 privind cecul. 

 Cecul este un instrument de plată creat de trăgător, care în baza unui disponibil 

constituit la o instituţie de credit, dă un ordin necondiţionat acesteia, care se află în poziţie de 

tras, să plătească la prezentare o sumă determinată unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului 

emitent aflat în poziţie de beneficiar. 
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Cecul trebuie să îndeplinească  condiţiile de formă şi de fond  stabilite de Legea nr. 59/1934 cu 

modificările ulterioare (OUG 38 din 2008). 

 

1.2.1.CONDIŢII TEHNICE  

 

  Hârtia pe care se tipăreşte cecul trebuie să respecte următoarele specificaţii tehnice:  

(a) Gramaj: 95,0 g/mp +/-5%; 

(b) Grosime: minim 105 microni; 

(c) Rugozitate Bendtsen, pe ambele feţe: cuprinsă între 90 şi 150 μm; 

 (d) Rezistenţă la rupere (tracţiune):  

d1) - pe direcţie longitudinală: minim 70 N;  

d2) - pe direcţie transversală: minim 30 N; 

(e) Rezistenţa internă la rupere (sfâşiere): minim 700 mN, în ambele direcţii; 

(f) Capacitatea de absorbţie a apei: 15-35 g/mp; 

(g) Strălucirea (gradul de alb): 80%; 

(h) Opacitatea: minim 85%; 

(i) Impurităţi admise:  

        i1) - maxim 250 de puncte pe m
2
 pentru puncte cu dimensiuni de         maxim 0,1 

mm;  

        i2) - maxim 25 de puncte pe m
2
 pentru puncte cu dimensiuni cuprinse între 0,1 şi 0,2 mm; 

(j) Proprietăţi de scriere: Hârtia folosită trebuie să facă posibilă scrierea cu cerneală sau pastă 

de pix de culoare albastră sau neagră care nu se şterge. 

(k) Alte condiţii: Hârtia utilizată trebuie să fie netedă şi fără îndoituri.     

  

  Pentru a preveni falsificarea cecurilor, instituţiile de credit au obligaţia să respecte 

următoarele cerinţe minime de securizare pentru formularele de cecuri necompletate pe care le 

furnizează clienţilor lor, în vederea utilizării de către aceştia:  

(a) Fiecărui formular de cec trebuie să i se atribuie, de către instituţiile de credit emitente, o 

combinaţie unică de caractere alfabetice şi numerice reprezentând referinţa cecului. 

Referinţa va fi compusă din serie şi număr, după cum urmează:  

a.1 - seria va fi compusă din 7 caractere alfanumerice, respectiv:  

                    i) - primele 4 caractere alfabetice din codul BIC al instituţiei de credit care eliberează cecul; 

ii) - un caracter numeric care codifică tipul instrumentului, respectiv 1; 

iii) - 2 caractere alfabetice - majuscule 

a.2 - numărul cecului  va fi compus din 7 caractere numerice. 

Între seria şi numărul cecului va exista un spaţiu pentru delimitare. 

Baza de date privind referinţele înscrise în cecuri va fi administrată de către Banca 

Naţională a României. 

 (b) Utilizarea ca suport de imprimare a unei hârtii care să încorporeze, în timpul procesului de 

fabricare, cel puţin următoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu 

rezultate satisfăcătoare folosind materiale, metode şi echipamente convenţionale, şi care vor fi 

cunoscute de către toate instituţiile de credit emitente sau utilizatoare de cecuri: filigran continuu 

dublu-ton încorporat în masa hârtiei - al cărui model de desen să fie înregistrat la Oficiul de Stat 

pentru Invenţii şi Mărci din România şi care să fie folosit exclusiv de către producătorul de cecuri 

– vizibil cu ochiul liber la examinarea contra luminii, fără ajutorul nici unui instrument sau 

echipament de verificare, ca element de securitate de tip deschis; melanj de fibre de securitate, cu 

distribuţie aleatorie în masa hârtiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu 

ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber dar vizibile la examinarea sub “lumina” UV, şi unele 

vizibile atât cu ochiul liber cât şi la examinarea sub “lumina” UV, ca element de securitate deschis 

şi semi-deschis; absenţa fluorescenţei în masă, la examinarea sub “lumina” UV; tratarea chimică a 

hârtiei pentru a asigura evidenţierea oricărei încercări de alterare a menţiunilor realizate pe aceasta 
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ulterior completării, folosind solvenţi sau alte substanţe chimice specifice, ca elemente de 

securitate de tip închis; 

(c) Aplicarea pe suportul de imprimare a unor elemente de securitate de tip deschis sau semi-

deschis: prin intermediul designului, incluzând următoarele elemente grafice de securitate 

realizate vectorial: ghilose, raster personalizat mono sau multicolor, microtext în undă, relief cu 

modularea grosimii de linie deformat variabil în culori spot, precum şi combinaţii ale acestora; 

prin folosirea la imprimarea cecului a cel puţin două cerneluri de securitate cu proprietăţi 

speciale.   

 Nici unul dintre elementele de securitate incluse de instituţiile de credit emitente (din cele 

menţionate mai sus, sau suplimentare) nu trebuie să afecteze în vreun fel prelucrarea prin mijloace 

electronice a datelor înscrise ulterior pe cec. 

  Elementele de securitate de tip deschis, semi-deschis sau închis incluse de către fiecare instituţie de 

credit emitentă în propriile modele de cec trebuie să fie cunoscute de toate instituţiile de credit din România 

unde cecurile pot fi prezentate la plată. 

 Nu este permisa imprimarea pe verso a cecurilor. 

 

 Cecul trebuie să aibă dimensiunile următoare: lungime: 190 mm, înălţime: 95 mm; 

abaterile în plus sau în minus nu pot depăşi 1 mm. Este obligatorie păstrarea marginilor de 

referinţă astfel încât acestea să fie utilizate la alinierea documentului în mecanismele automate. 

            În cazul în care instituţiile de credit furnizează clienţilor lor carnete de cecuri, acestea trebuie 

să fie legate la stânga documentului. Numărul de file dintr-un carnet este opţional pentru fiecare 

instituţie de credit. Fila de cec va avea 3 elemente de referinţă, denumite ancore, al căror scop este de 

a determina poziţionarea şi delimitarea, în cadrul suprafeţei cecului, a ariilor cu informaţii care pot fi 

citite şi prelucrate cu mijloace electronice. Ancorele vor avea forma unui colţar (o linie verticală şi o 

linie orizontală unite în extremitatea lor) sau de „T”.  

  

 Cecurile emise de instituţiile de credit în carnete pot prezenta o matcă (cotor), ce va fi 

adăugată la marginea din stânga a formularului de cec, fără să îl afecteze în vreun fel şi având 

aceeaşi lăţime ( înălţime ) cu cecul.  Matca ( cotorul ) cecului poate fi separată de cec fie printr-o 

linie discontinuă tipărită fie prin perforaţii care trebuie să asigure o detaşare precisă a cecurilor 

din carnet. În acest scop se vor utiliza perforaţii cu 6-9 tăieturi la fiecare 25 mm şi cu zone de 

reţinere de aproximativ 1 mm. Perforaţiile de separare sunt permise numai la marginea din 

stânga a feţei cecului. Linia perforaţiilor sau linia discontinuă tipărită va corespunde marginii din 

stânga a cecului.  Cecurile prezentate unei instituţii de credit nu trebuie să prezinte tăieturi sau 

alte perforaţii, cu excepţia celor de separare, prevăzute anterior.   

     Fiecare cec are rezervată o bandă albă pe care se pot înscrie informaţii codificate 

necesare procesării automate a cecului, care constituie linia codurilor. Banda albă va fi amplasată 

în colţul din dreapta jos al cecului, va începe de la 85 mm de la marginea din dreapta a cecului şi 

va avea înălţimea de 16 mm.  Banda albă este delimitată de restul cecului printr-o linie continuă. 

Banda albă nu are alte linii de demarcaţie. 

 În scopul uşurării procesării cecului, instituţiile de credit vor putea stabili de comun acord 

un standard privind linia codurilor.     

 Desenul şi redactarea cecului  sunt prezentate în Anexa nr.2. (Excepţie fac cecurile 

utilizate pentru plăţi ale statului către populaţie). 

  Faţa cecului este alcătuită din zone ale căror amplasări şi conţinut  sunt realizate astfel: 

  Zona 1 - alocată pentru elementele de identificare a instituţiei de credit trase - este 

întotdeauna plasată în partea superioară a cecului şi cuprinde: 

(a) în partea stângă sus - denumirea şi/sau sigla instituţiei de credit trase;  

        (b) în partea dreapta sus - adresa sediului instituţiei de credit trase; 

        (c) în partea stângă jos - rubrica "plătiţi în schimbul acestui cec", sub denumirea şi/sau sigla 

instituţiei de credit trase; cuvântul "cec" fiind tipărit cu majuscule, îngroşat, cu caractere de 

minim 3 mm înălţime. 
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 ZONA 1A  este  alocată pentru pretipărirea referinţei cecului, cu caractere  tip;  

  ZONA 1B este alocată barării cecului . 

        (a) Pentru cecul simplu, dacă se doreşte bararea acestuia, barele vor trebui amplasate doar în 

zona 1B pentru a nu afecta celelalte menţiuni de pe cec. 

(b) Pentru cecul barat, doua linii paralele oblice, înclinate spre dreapta, pretipărite, vor fi 

plasate în zona 1B. 

 Zona 2 - alocată pentru date privind conţinutul propriu-zis al cecului - este întotdeauna 

plasată sub zona 1 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

(a) rubrica “emis în localitatea” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar 

completării denumirii localităţii unde a fost emis cecul; urmat de rubrica “la data”;  

(b) un spaţiu format din 8 casete semi-deschise, pentru înscrierea datei de emitere a cecului 

în formatul zi – lună - an (ZZ/LL/AAAA); fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat 

uniform în culoare roşu de slabă intensitate; acest spaţiu va fi urmat de rubrica “suma de”;   

(c) un spaţiu format din 13 casete închise, pentru înscrierea sumei cecului; se va pretipări 

caracterul “,” îngroşat, fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare 

roşu de slabă intensitate; acest spaţiu va fi urmat de rubrica “moneda”;  

        (d) un spaţiu format dintr-un dreptunghi pentru înscrierea monedei; fundalul cecului în zona 

acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate; în locul acestui 

spaţiu, instituţiile de credit pot pretipări însemnul monetar aferent monedei în care vor fi emise 

cecurile respective;   

  (e) rubrica “suma în litere” este amplasată imediat sub rubrica “emis în localitatea” şi este 

urmată de un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă. În situaţia în care 

cecul este emis în altă monedă, în conformitate cu pct. 184 din Normele –cadru nr. 7/1994 

privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cecuri, pe baza 

Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi 

modificată prin Legea nr. 83/1994, iar trăgătorul dispune ca plata să fie efectuată în RON, 

această menţiune se va face în acest spaţiu prin includerea sintagmei „în RON”; fundalul cecului 

în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate;  

(f) rubrica "stipulat", amplasat imediat sub rubrica “suma în litere”, este urmată de un spaţiu 

marcat prin linie punctată, necesar completării menţiunilor facultative ale cecului; acest spaţiu va 

fi urmat de rubrica “plătibil la”, apoi de un spaţiu marcat prin linie punctată;  

(g) rubrica “lui/la ordinul” amplasată imediat sub rubrica “stipulat” este urmată de un spaţiu 

marcat prin linie punctată;  

(h) rubrica “Denumire trăgător”, amplasată în continuarea spaţiului marcat prin linie 

punctată aferent rubricii „lui/la ordinul”, urmată de un spaţiu dreptunghiular destinat înscrierii 

denumirii trăgătorului, având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate. 

Denumirea trăgătorului este înscrisă în momentul în care trăgătorul primeşte formularele de cec 

de la banca al cărei client este În cazul în care denumirea trăgătorului nu se pretipăreşte acest 

spaţiu trebuie marcat prin 2 rânduri a câte 18 căsuţe, delimitate prin linii întrerupte, pentru 

uşurarea înscrierii, astfel încât să poată fi înscrisă denumirea trăgătorului. 

 (i) rubrica "Cod trăgător", amplasată imediat sub rubrica “lui/la ordinul”, urmată, pe acelaşi 

rând, de un spaţiu marcat printr-o linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi. În acest spaţiu se 

înscriu datele de identificare ale trăgătorului, respectiv: 

1. pentru persoane juridice rezidente: codului unic de identificare fiscală al trăgătorului  

2. pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la 

deschiderea contului curent; 

3. pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al trăgătorului; 

4. pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea 

contului curent.  

Aceste date de identificare a trăgătorului sunt înscrise în momentul în care trăgătorul primeşte 

formularele de cec de la banca al cărei client este. 
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 În cazul în care aceste date de identificare nu se pretipăresc, acest spaţiu trebuie marcat 

prin 13 căsuţe delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. 

Fundalul cecului în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă 

intensitate.  

(j) rubrica “IBAN trăgător”, urmată de un spaţiu pentru înscrierea codului IBAN al 

trăgătorului, delimitat printr-un dreptunghi.  Fundalul cecului în zona acestor casete va fi 

imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate. Codul IBAN al trăgătorului este înscris în 

momentul în care trăgătorul primeşte formularele de cec de la banca al cărei client este.   

În cazul în care denumirea trăgătorului nu se pretipăreşte acest spaţiu trebuie marcat prin 2 

rânduri a câte 18 căsuţe ,delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii, astfel încât să 

poată fi înscrisă denumirea trăgătorului. 

  Zona 3 - alocată pentru giruri - este plasată sub zona 2, şi cuprinde următoarele rubrici şi 

spaţii de completat: 

         (a) rubrica "1) Girat de" urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

numelui primului girant, va fi urmată de rubrica “2) Girat de” urmată de un spaţiu marcat prin 

linie punctată, necesar completării numelui celui de-al doilea girant; 

         (b) rubrica “către” amplasată imediat sub rubrica “1) Girat de” va fi urmată de un spaţiu 

marcat prin linie punctată, necesar completării numelui primului giratar, apoi de rubrica “către” 

amplasată sub rubrica “2) Girat de” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar 

completării numelui celui de-al doilea giratar; 

         (c) rubrica “la data” amplasată imediat sub prima rubrică “către” va fi urmată de un spaţiu 

marcat prin linie punctată, necesar completării datei la care are loc prima operaţiune de girare, 

apoi de rubrica “la data” amplasată sub a doua rubrică “către” urmată de un spaţiu marcat prin 

linie punctată, necesar completării datei la care are loc a doua operaţiune de girare; 

         (d) câte un spaţiu marcat printr-o linie continuă, sub care se află rubrica “Semnătură 

girant”, va fi amplasat sub rubricile aferente primului girant, respectiv celui de-al doilea girant; 

         (e) toate aceste rubrici şi spaţii vor fi încadrate într-un dreptunghi marcat cu linie continuă. 

 Zona 4 – alocată pentru aplicarea ştampilei “CERTIFICAT” pe cec sau pentru avalizarea 

cecului este plasată sub zona 2 în centru-dreapta; spaţiul aferent acestor rubrici va fi delimitat 

printr-un dreptunghi . 

 Zona 5 - alocată pentru semnătura trăgătorului - este plasată în dreapta sub zona 2.   

Semnătura olografă a trăgătorului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu 

se va suprapune cu informaţiile privind moneda de plată.  

   Zona 6 - Deasupra liniei care separă banda albă de restul formularului de cec va fi 

pretipărită  menţiunea  "În această porţiune nu se scrie ". Această menţiune este încadrată de 

două săgeţi cu vârful orientat în jos. 

 Zona 7 - alocată pentru elementele de identificare a contului ultimului posesor al cecului 

- este plasată în stânga, sub zona 3 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

            (a) imediat sub zona 3 este amplasat un spaţiu destinat înscrierii codului IBAN al 

ultimului posesor al cecului, marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, delimitate de câte un 

chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte;    

 (b) rubrica “IBAN posesor” va fi amplasată imediat sub spaţiul de la punctul (a).  

 Zona 8  reprezintă banda albă. În această zonă, nu vor fi făcute nici un fel de menţiuni, cu 

excepţia liniei codurilor, iar fundalul cecului nu va avea în această zonă nici un fel de imprimări. 

 Liniile utilizate pentru demarcarea unor spaţii în zonele 1-7 menţionate mai sus vor fi 

imprimate în culoare roşu, grad de acoperire 50-75% (efect vizual – roz accentuat) şi nu vor 

depăşi grosimea de jumătate de milimetru. 

            Cu excepţia zonei de bandă albă şi a zonelor precizate a fi imprimate cu nuanţe slabe cu 

grad de acoperire maxim 15%, fundalul cecului va putea fi imprimat în funcţie de solicitarea 

instituţiilor de credit în culori de slabă intensitate, (nuanţe pale) - verde, roşu, galben, orange, 

albastru, cu un grad de acoperire de maxim 15%. 
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 Orice instituţie de credit poate pretipări simbolul monedei în care este denominată plata, 

în spaţiul alocat în acest scop în zona 2. 

 

 Cecul certificat  respectă toate condiţiile cecului obişnuit. Ştampila cu menţiunea 

"CERTIFICAT" se aplică de instituţia de credit trasă în zona 4, însoţită de numele şi prenumele, 

redactate cu claritate, ale persoanei împuternicite să efectueze această operaţiune, precum şi de 

semnătura acesteia. Aplicarea ştampilei se va face fără a se depăşi spaţiul alocat în acest scop, 

demarcat printr-un dreptunghi. 

  

 Cecul barat (Anexa nr.3)  respectă toate condiţiile cecului obişnuit.  Bararea constă în 

doua linii paralele, oblice, înclinate spre dreapta, imprimate mai îngroşat decât orice alte linii de 

pe cec, plasate diagonal  care nu trebuie să se extindă în alt spaţiu decât cel aferent zonei. 

distanţa dintre bare trebuie să fie cuprinsă între 10 şi 15 mm, iar spaţiul dintre ele va fi imprimat 

în culori de slabă intensitate . 

 Cecul barat special  respectă toate condiţiile cecului cu barare generală, având înscrisă 

între cele două linii paralele denumirea, sau iniţialele instituţiei de credit care urmează să 

încaseze plata.  

  

 Cecul circular (Anexa nr. 4) respectă toate condiţiile referitoare la cecul obişnuit. În 

mod convenţional, faţa (recto) cecului circular poate fi împărţită în 7 zone:  

 Zona 1 - alocată pentru elementele de identificare a instituţiei de credit trase - este 

întotdeauna plasată în partea superioară a cecului circular şi cuprinde: 

        (a) denumirea şi/sau sigla instituţiei de credit trase, tipărite obligatoriu cu caractere 

îngroşate, de minimum 3 mm înălţime; partea dreaptă adresa sediului instituţiei de credit trase; 

        (b) referinţa cecului, pretipărită în centrul cecului circular, sub denumirea şi/sau sigla 

instituţiei de credit trase; 

 Zona 2 - alocată pentru date privind conţinutul propriu-zis al cecului circular - este 

întotdeauna plasată în colţul din stânga sus, sub zona 1, şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii 

de completat: 

        (a) rubrica privind promisiunea necondiţionată a instituţiei de credit de a plăti la vedere o 

sumă de bani, exprimată prin formula "La vedere ne obligăm să plătim, pentru valoarea primită 

anterior în schimbul acestui CEC CIRCULAR"; cuvintele "CEC CIRCULAR" trebuie tipărite 

îngroşat, cu majuscule de minimum 2,5 mm înălţime; 

        (b) rubrica "stipulat" urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

menţiunilor facultative ale cecului circular; 

        (c) rubrica "lui" urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării numelui 

sau denumirii beneficiarului plătii, este tipărită sub rubrica “stipulat” şi este urmată de rubrica 

"sau la ordinul său". 

  Zona 3 - alocată pentru elementele de identificare a instituţiei de credit unde plata 

trebuie făcută - este plasată sub zona 2 şi cuprinde următoarele rubrici pretipărite: 

        (a)  spaţiu special marcat printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, în a cărui parte 

superioară se află rubrica "Plătibil la"; denumirile instituţiilor de credit plătitoare şi adresele 

acestora sunt pretipărite în interior; în partea inferioară, între paranteze, se află rubrica 

"(denumirea şi adresele unităţilor bancare plătitoare)";  

         (b) spaţiu marcat special printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, pentru pregătirea 

denumirii instituţiei de credit emitente; acest spaţiu este situat în dreapta spaţiului destinat 

locului plăţii şi se completează atunci când cecul circular se supune prevederilor art. 82 din 

Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Zona 4: alocată pentru date privind elementele de identificare a cecului circular, este 

întotdeauna plasată în colţul din dreapta sus a cecului, sub zona 1; această zonă cuprinde rubrica 

"emis la" urmată atât de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării localităţii unde 

a fost emis cecul circular, cât şi de un spaţiu marcat special, necesar completării zilei, lunii şi 
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anului emiterii; sub aceste spaţii sunt tipărite, între paranteze, indicaţiile: "(localitatea)" şi 

"(data)". 

 Zona 5 - alocată pentru elementele de identificare a sumei - este întotdeauna plasată sub 

zona 4 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

        (a) rubrica "suma de" urmată, pe acelaşi rând, de un dreptunghi destinat înscrierii monedei 

şi de un marcaj special necesar completării sumei în cifre; pentru spaţiul alocat înscrierii sumei 

în cifre sunt prevăzute separatoare de ordin de mărime şi separatoare de cifre zecimale; suma 

trebuie aliniată la dreapta, iar spaţiile ramase necompletate se completează de trăgător cu 

asteriscuri în vederea evitării fraudelor. Sub aceste spaţii sunt tipărite indicaţiile: "moneda" şi 

respectiv "(în cifre)";  

         (b) amplasarea în partea dreaptă a feţei cecului circular, sub spaţiul pentru completarea 

sumei în cifre, a spaţiului destinat completării sumei în litere, delimitat prin doua dreptunghiuri 

imprimate în contrast slab; în spaţiul dintre cele 2 dreptunghiuri se tipăreşte rubrica "(în litere)". 

 Zona 6: alocată pentru elementele de identificare a trăgătorului. 

         (a) Zona 6 este întotdeauna plasată sub zona 5 şi cuprinde un spaţiu marcat prin linie 

continuă, sub care se află rubrica "Semnătura reprezentantului legal al societăţii bancare sau 

societăţii de credit trăgătoare"; în dreapta acestui spaţiu se află rubrica "L.S."; aceste spaţii 

trebuie să fie libere de orice tipărituri care ar putea influenţa claritatea semnăturii sau a ştampilei. 

         (b) Deasupra liniei care separă banda albă de restul formularului de cec este tipărită 

menţiunea "Vă rugăm ca această porţiune să nu fie scrisă sau ştampilată"; această menţiune este 

încadrată de două săgeţi cu vârful orientat în jos. 

  Zona 7 este reprezentată de banda albă care este amplasată în partea inferioară a cecului, 

pe toata lungimea cecului circular, pe o lăţime de 16 mm de la marginea de jos a cecului circular. 

În această bandă vor fi tipărite următoarele spaţii speciale în vederea completării cu informaţii 

referitoare la numărul contului ultimului posesor, instituţia de credit unde acesta are deschis 

contul şi codul acesteia; aceste spaţii vor fi completate de clientul beneficiar, ultimul posesor al 

cecului circular, în cazul în care plata se va primi într-un cont bancar.  În partea stângă a benzii 

albe a cecului circular se găsesc următoarele rubrici şi spaţii care vor fi completate de ultimul 

posesor: rubrica "Cont nr. " urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

numărului contului bancar al beneficiarului, ultimul posesor al cecului circular; rubrica "Deschis 

la" urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării denumirii instituţiei de 

credit unde ultimul  posesor îşi are deschis contul; rubrica "Cod" urmat de un spaţiu marcat prin 

linie punctată, necesar completării codului instituţiei de credit unde ultimul posesor îşi are 

deschis contul. 

 Spatele (verso) cecului circular este alcătuit, în mod obligatoriu, din 2 zone identice ca 

dimensiuni şi conţinut, precum şi de zona alocată benzii albe. 

 Zonele 1 şi 2 ale spatelui (verso) cecului circular sunt delimitate între ele de linii 

continue şi cuprind următoarele rubrici şi spaţii de completat, aliniate la stânga zonelor: 

          (a) rubrica "GIRANT", tipărită cu majuscule, îngroşat, urmată de un spaţiu marcat prin 

doua linii punctate, destinat completării numelui sau denumirii girantului; 

          (b) rubrica "Girat către" urmată de un spaţiu marcat prin doua linii punctate, destinat 

completării numelui sau denumirii giratarului; 

          (c) rubrica "data" urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, destinat completării zilei, 

lunii şi anului efectuării operaţiunii de girare; 

          (d) spaţiu marcat prin linie continuă, sub care se află rubrica "Semnătură girant"; în 

dreapta acestui spaţiu se află rubrica "L.S.". 

 Zona 3 - alocată înscrierii de către instituţia de credit trasă şi beneficiarul cecului circular 

a informaţiilor şi datelor privind plata şi respectiv încasarea cecului, precum şi a modalităţii prin 

care aceste operaţiuni au fost efectuate (încasare în numerar sau în cont). 

  Zona 4 - alocată benzii albe, în partea inferioară a cecului, pe toata lungimea cecului, pe 

o lăţime de 16 mm de la marginea de jos a cecului circular. 

 Cecul de călătorie (Anexa nr.5) 
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 Faţa (recto) cecului de călătorie cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

(a)  suma în litere - partea superioară a cecului de călătorie, pretipărită; 

(b)  referinţa cecului, pretipărită; 

(c) denumirea şi/sau sigla şi adresa sediului instituţiei de credit trase, pretipărite; 

(d) suma în cifre - pretipărite de 3 ori: în colţul din dreapta sus, în colţul din stânga sus şi la 

alegerea trăgătorului; 

(e) promisiunea necondiţionată a trăgătorului de a plăti exprimată prin menţiunea 

"TRAGATORUL PLATESTE ACEST CEC DE CĂLĂTORIE LUI:", tipărită cu 

majuscule, urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării numelui 

sau denumirii beneficiarului plăţii şi urmată de menţiunea "SAU LA ORDINUL SĂU, 

SUMA INDICATĂ, ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ENUNŢATE PE VERSO" 

tipărită cu majuscule; 

(f) denumirea şi/sau sigla trăgătorului şi titlul de "CEC DE CĂLĂTORIE" poziţionate  opţional; 

(g)  două spaţii pentru semnăturile posesorului, marcate prin două linii continue, sub care se 

află rubricile "semnătura posesorului" şi respectiv "CONTRASEMNAŢI ÎN PREZENŢA 

BENEFICIARULUI" poziţionate în partea stângă şi respectiv partea dreaptă a cecului de 

călătorie; 

(h)  un spaţiu marcat printr-o linie continuă sub care se află rubrica "Semnătura trăgătorului"; 

(i)  spaţiu marcat special printr-un dreptunghi tipărit în contrast slab, în a cărui parte 

superioară se află rubrica "Plătibil la"; denumirea instituţiei de credit plătitoare şi adresa 

acesteia sunt pretipărite în interior, în momentul în care trăgătorul primeşte carnetul de 

cecuri de la instituţia de credit al cărei client este; în partea inferioară, între paranteze, se 

află rubrica "(denumirea şi adresa unităţii bancare plătitoare)"; 

(j)  rubrica "Emis la" în partea dreapta a cecului de călătorie urmată de un spaţiu marcat prin linie 

continuă, necesar completării locului emiterii şi de un alt spaţiu marcat special pentru completarea 

zilei, lunii şi anului emiterii; sub aceste spaţii se tipăresc rubricile "(localitatea)" şi respectiv 

"(data)". 

  Spatele (verso) cecului de călătorie  conţine: 

(a) rubrica "Când posesorul contrasemnează cecul de călătorie în prezenţa beneficiarului, trăgătorul va 

plăti:" urmat de spaţiu marcat prin linie continuă, necesar completării sumei în litere ; sub această 

linie se află rubrica "(suma în litere)", poziţionată pe latura mica a spatelui (verso) cecului de 

călătorie; 

(b) rubrica "Denumirea şi/sau sigla trăgătorului" în mijlocul spatelui (verso) cecului de călătorie; 

(c) rubrica "SUMA" sub care se află rubrica "(în cifre)", în partea stângă a 

cecului, poziţionate opţional. 

(3) Cecul de călătorie respectă condiţiile privind banda albă şi privind menţiunea "vă rugăm ca 

această porţiune să nu fie scrisă sau ştampilată" încadrată de săgeţi orientate în jos. 

 

 

1.2.2. CONDIŢII DE FOND 

 

Cecul este un înscris formal care pentru a fi valabil trebuie să satisfacă anumite condiţii 

exprimate în formele consacrate de redactare a textului, care exprimă clauze cu valoare juridică 

strictă. 

În toate redactările cecul trebuie să cuprindă menţiunile obligatorii  dispuse de lege, 

acestea fiind: 

 a) denumirea de “CEC” trecută în text şi exprimată în limba în care a fost redactat 

înscrisul. 

 b) ordinul de a plăti o sumă de bani determinată scrisă în cifre şi litere, specificându-se şi 

moneda în care este exprimat cecul. Denumirea monedei străine trebuie sa fie făcută complet (dolar 

SUA, EURO, etc.), sau printr-unul din simbolurile recunoscute pe plan internaţional (USD, EUR, 

etc.). 
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 Dacă moneda în care a fost emis cecul este alta decât moneda naţională, dar este cotată la 

Banca Naţională a României, şi plata se doreşte a fi efectuată în lei, plata se va efectua la cursul de 

schimb calculat de BNR din ziua prezentării la plată a cecului.  

 c) numele trăgătorului (de fapt, denumirea firmei dacă este persoană juridică sau numele şi 

prenumele persoanei fizice) şi codul de identificare (codul de înregistrare fiscală a firmei- CIF sau 

codul numeric personal în cazul persoanelor fizice- CNP); 

            d) numele trasului (banca, care trebuie să efectueze plata) şi codul IBAN al contului din 

care se face plata. Începând cu 1 iulie 2009, toate băncile vor fi  obligate să remită numai cecuri 

în care aceste informaţii (denumirea trăgătorului, codul de identificare şi codul IBAN) vor fi 

pretipărite cu anumite caractere; 

 e) locul şi data emiterii: ziua, luna şi anul. 

 f) semnătura trăgătorului (emitentul cecului) care trebuie să fie olografă şi redactată cu 

pixul sau stiloul cu cerneală de culoare neagră ori albastră în spaţiul destinat acesteia. În situaţia 

în care trăgătorul este o persoană juridică nu este nevoie de ştampila trăgătorului ci doar de 

semnătura olografă a reprezentantului autorizat al trăgătorului- persoană juridică. Lipsa 

semnăturii trăgătorului , respectiv a reprezentantului autorizat atrage nulitatea cecului; 

 g) locul plăţii: ţara, localitatea, adresa  băncii unde trebuie să se facă plata. Dacă sunt 

trecute mai multe localităţi, prima localitate  este socotită loc al plăţii; dacă nu este trecută se 

consideră sediul central al trasului. În situaţia în care plata trebuie făcută la o instituţie de credit 

sau la o unitate teritorială a unei instituţii de credit, în locul desemnat pe cec ca loc unde plata 

trebuie făcută se va trece denumirea instituţiei de credit- a unităţii teritoriale a instituţiei de 

credit. 

 Trăgătorul poate emite un cec numai în condiţiile existenţei la tras a unor fonduri proprii, 

disponibile, în momentul emiterii instrumentului, care să îi permită trasului efectuarea plăţilor. 

Disponibilul poate avea valoarea mai mare sau egală cu cea înscrisă pe cec şi poate proveni 

dintr-un depozit bancar, dintr-o deschidere de credit sau acordarea unei facilităţi de creditare, din 

operaţiuni de încasări şi altele asemenea şi trebuie să fie lichid, cert şi exigibil, adică să nu existe 

nici un impediment de ordin juridic sau material care să împiedice efectuarea plăţii cecului. 

 Beneficiarul cecului poate fi persoana fizică, juridică sau o altă bancă faţă de care 

trăgătorul are o datorie sau trăgătorul însuşi, care doreşte să retragă numerar din propriul cont 

bancar.  

 Prezentăm mai jos un model de completare a CEC-ului: 

 

   

 Cecul trebuie 

să fie completat în 

întregime cu cerneală 

ori pix de culoare 

albastră sau neagră 

ori prin 

dactilografiere. 

Menţiunile 

manuscrise trebuie 

completate cu 

majuscule, numai 

suma în litere putând 

fi completată cu litere mici. 

 Într-un cec suma de plată poate fi înscrisă pe faţa (recto) instrumentului, fără a depăşi 

limitele spaţiului alocat textului, şi nu în diagonală sau sub semnătura trăgătorului. 

 Deoarece cecul este un instrument de plată, în textul său nu se stabileşte scadenţa, fiind 

plătibil la vedere. Orice scadenţă trecută în text se socoteşte  nescrisă. Cu toate acestea, cecurile 

trebuiesc prezentate la plată băncii  trase  într-un interval anumit de la data emiterii, de regulă 
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foarte scurt. Cecul emis şi plătibil în România trebuie, sub sancţiunea pierderii dreptului de 

regres împotriva giranţilor şi garanţilor, să fie prezentat la plată în termen de 15 zile, care se 

calculează începând cu data emiterii cecului înscrisă pe instrument. 

 Data emiterii trebuie să fie unică, posibilă şi certă. 

 Menţiunile privind circulaţia cecului prin gir  se fac pe faţa cecului şi trebuie semnat de 

girant. Girul poate fi “în plin” şi  “în alb”. 

 Girul “în plin” presupune declaraţia girantului semnată şi datată de el, cuprinzând ordinul 

adresat trasului de a plăti unei anumite persoane indicate de girant. Girul “în plin” trebuie să 

cuprindă următoarele elemente: semnătura girantului, numele girantului şi data girării. 

 Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este menţionat sau girantul a pus numai 

semnătura (gir în alb). Girul “în alb” este format din semnătura girantului înscrisă pe faţa 

cecului, însoţită de menţiunea “girat” sau “girare”. Nu este permisă înscrierea girului “în alb” 

pe cec fără a fi însoţită de o asemenea menţiune. Este obligatoriu ca cecul în alb să aibă 

completat numele posesorului în momentul prezentării la plată.  

 Girul transmite dreptul de proprietate asupra cecului cu particularitatea că giranţii devin 

obligaţi solidar pentru plata la prezentare. În caz de neplată a cecului de către tras, la prezentare, 

posesorul acestuia se poate îndrepta pe cale de regres împotriva oricăruia dintre obligaţi şi 

implicit împotriva oricăruia dintre giranţi, cu excepţia obligatului principal şi a avaliştilor săi 

împotriva cărora poate introduce acţiune cambială directă. 

 Pentru ca deţinătorul unui cec transmisibil prin gir să fie considerat posesor legitim al 

cecului este necesar să existe o serie neîntreruptă a girurilor (succesiunea în care fiecare gir este 

semnat în calitate de girant de către cel care în girul precedent figura ca giratar) menţionate pe 

cec. 

 Avalul este o garanţie personală prin care o persoană denumită avalist, adică acela care 

dă avalul, garantează obligaţia asumată de una dintre persoanele obligate prin cec, direct sau pe 

cale de regres, persoană denumită avalizat, pentru toată suma menţionată pe cec sau pentru o 

parte din ea. 

 O persoană obligată prin cec poate beneficia de mai multe avaluri. 

 Avalul poate fi dat fie de către o terţă persoană, fie de către un semnatar al cecului 

(girantul poate da un aval, deoarece el este obligat numai faţă de posesorii care dobândesc cecul 

ulterior girului său), altul decât trăgătorul. Persoana care dă avalul trebuie să aibă capacitatea 

juridică necesară pentru a realiza acest act juridic. Avalistul este obligat să indice persoana 

pentru care dă avalul, în caz contrar se prezumă că avalul este dat pentru trăgător.  

 Menţiunea privind avalul se dă pe faţa cecului, prin înscrierea uneia din formulele 

“aval”, “pentru aval ” sau “pentru garanţie”, urmată de semnătura olografă a avalistului sau 

împuternicitului său. 

 Avalul poate fi redactat de mână, cu pixul sau cu cerneală de culoare albastră sau neagră, 

chiar de către avalist sau de o altă persoană, dactilografiat sau imprimat. 

 Prezentarea unui cec la plată se poate face: 

a) în original (pe suport hârtie), direct la instituţia de credit trasă sau, după caz, la instituţia de credit 

beneficiară, conform procedurilor existente în convenţiile încheiate între părţi; 

b) prin trunchiere; se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: 

 -  transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cecul original; 

 - reproducerea imaginii cecului original în format electronic; 

 - transmiterea informaţiei electronice obţinute prin către instituţia de credit plătitoare. 

 Instituţiile de credit nu acceptă pentru prezentarea la plată prin trunchiere cecuri care 

prezintă alterări, îndoituri, pete sau alte asemenea elemente care afectează vizibilitatea 

menţiunilor aflate pe instrument. Un cec alterat conţine ştersături, modificări sau adăugiri ale 

unor cuvinte, date, menţiuni din textul instrumentului. Alterarea unui cec valabil emis nu este o 

cauză de nulitate a instrumentului respectiv; numai lipsa unor elemente esenţiale atrage nulitatea 

acestui cec. 
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 În cazul prezentării la plată prin trunchiere, circulaţia cecului original pe suport hârtie se 

opreşte la instituţia de credit care efectuează trunchierea, toate operaţiunile care au loc între 

instituţiile de credit referitoare la prezentarea la plată,  respectiv refuz total sau parţial la plată 

având loc numai în formă electronică. 
 Instituţia de credit care prezintă un cec la plată prin trunchiere va verifica respectarea 

condiţiilor de formă şi conţinut prevăzute pentru cecul original, îndeosebi cele privind 

valabilitatea cecului, cazurile de nulitate, completări sau alterări ale menţiunilor obligatorii, 

identitatea clientului şi dreptul acestuia de a cere plata sumei înscrise pe cec; ea nu are obligaţia 

de a verifica sau de a garanta valabilitatea semnăturilor înscrise pe cec.  

 În situaţia în care instituţia de credit plătitoare constată, ulterior plăţii cecului, că din 

eroare, instituţia de credit care a efectuat trunchierea nu şi-a îndeplinit obligaţiile şi că există 

diferenţe între suma plătită şi suma înscrisă pe cec, acesta va solicita instituţiei de credit a 

beneficiarului plata sumelor plătite în plus sau să plătească celei din urmă sumele plătite în 

minus. Regularizarea sumelor plătite eronat se va realiza în termen de maximum 5 zile bancare 

de la primirea solicitării. 

 La cererea trasului, odată cu primirea plăţii, posesorul cecului poate preda instrumentul. 

 Trasul poate să refuze plata cecului  în situaţia în care nu i se prezintă cecul fie în 

original, fie prin trunchiere precum şi în cazul în care posesorul nu este persoana care are dreptul 

să o ceară. 

 În cazul prezentării cecului prin trunchiere, trasul primeşte dovada că a efectuat plata 

cecului, fără a mai fi predat cecul sau eliberează o chitanţă pentru plata făcută. După primirea 

plăţii, instituţia de credit care se află în posesia cecului va lua măsuri pentru a elimina riscul ca 

respectivul cec să fie pus din nou în circulaţie. În situaţia primirii unei plăţi parţiale, instituţia de 

credit care se află în posesia cecului va înscrie pe el menţiunea privind plata efectuată, pentru a 

se vedea că cecul este valabil numai pentru restul sumei. 

 Trăgătorul unui cec pentru care trasul a făcut o plată integrală sau parţială va primi de la 

tras o dovadă a efectuării plăţii respective (conform normelor interne ale instituţiilor de credit), 

fără a-i fi remis cecul original cu menţiunea „achitat”. 

 Cecul poate fi prezentat la plată prin intermediul unei instituţii de credit o singură dată. În 

caz de refuz la plată instituţia de credit care deţine cecul original va înscrie pe acesta: data 

prezentării acestuia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul termenului 

legal ( de 15 zile); declaraţia de refuz, datată şi semnată de reprezentanţii legali sau împuterniciţi 

ai instituţiei de credit. Aceste menţiuni constituie dovada refuzului la plată.  

 În cazul în care posesorul prezintă cecul la plată în termenul legal şi trasul nu-l onorează, 

posesorul poate exercita dreptul de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi celorlalţi obligaţi. 

Pentru exercitarea dreptului de regres este necesar ca posesorul să facă dovada refuzului de 

plată. 

 Emiterea unui cec de către un trăgător fără ca acesta să dispună de fondurile necesare 

la tras  în momentul  emiterii  lui, atrage  aşadar obligaţia băncii  trase  de  a refuza  cecul la 

plată, iar pentru trăgător sancţiuni civile şi penale.  
 Un cec pierdut, sustras sau distrus poate fi anulat prin procedura de amortizare care 

constă în solicitarea anulării cecului la Judecătoria în a cărei rază teritorială se afla locul şi adresa 

de plată a cecului. 

 Falsificarea cecurilor se pedepseşte conform legilor în vigoare.  Incidentele de plăţi cu 

cecuri sunt înscrise în Fişierul Naţional de Cecuri (FNC) iar cele mai grave incidente de plăţi din 

acest fişier sunt cele care alcătuiesc aşa-numita „Listă neagră”- FNPR (Fişierul Naţional al 

Persoanelor cu Risc), care conţine numele celor mai rău platnici. 

 

1.2.3. TIPOLOGIA CECURILOR 

 

 1. Din punct de vedere al modului în care este indicat beneficiarul, cecurile pot fi: 
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 a) Nominative (cheque not to order) atunci când în text este menţionat numele 

beneficiarului şi clauza “nu la ordin”, iar cecul este achitat numai acestuia. Precizarea 

caracterului nominativ se face prin suprimarea cuvintelor “transmisibil”, “plătibil primului 

beneficiar”, sau  tăierea din textul cecului (în caz că este imprimat) a menţiunii “ la ordin”. De 

regulă se utilizează formula “Plătiţi firmei...”, “Plătiţi  Domnului...”.  Aceste cecuri nu pot fi 

transmise prin gir ci doar prin cesiune. 

 b) “La ordin” (order cheque) atunci când în text este menţionat numele beneficiarului şi 

clauza “la ordin”. Această menţiune permite primului beneficiar să îl transmită prin gir altei 

persoane. În lipsa  acestei menţiuni cecul se consideră “la ordin”. Formularea poate fi: “Plătiţi la 

ordinul firmei...”, “Plătiţi la ordinul Domnului...”, etc. 

 c) La purtător (bearer cheque) atunci când în textul înscrisului este menţiunea expresă “la 

purtător”, “plătiţi purtătorului” sau când la rubrica “plătiţi lui...” nu se completează nimic. Acest 

cec este plătibil oricui îl prezintă, de aici dezavantajul în cazul furtului. 

 2. Din punct de vedere al modului de încasare:  

 În funcţie de solicitarea beneficiarului cecurile pot fi plătibile numerar sau în cont. 

 După modul de încasare cecurile cunosc mai multe forme: 

 a) Cecul nebarat (open cheque) se poate plăti în numerar sau în cont, fără nici o restricţie, 

potrivit solicitării beneficiarului. Acestea se mai numesc şi cecuri albe sau deschise. 

 b) Cecul barat (crossed cheque) are un semn de demarcare specific: două linii paralele într-

un colţ sau pe mijlocul înscrisului. Sunt utilizate numai pentru plata într-un cont bancar al 

beneficiarului, neputând fi plătite în numerar. De altfel, cele două linii paralele sunt  semnul 

distinctiv că plata se face numai în cont. 

 Bararea poate fi:  

 -generală, când între cele două linii nu este făcută nici o menţiune, sau cu simpla 

menţiune “Co” sau “Banque”, ceea ce înseamnă că banca (trasul) nu poate plăti cecul decât unei 

bănci sau client al său (al trasului) şi pot circula prin andosare, suma fiind virată în contul 

ultimului beneficiar; 

 -specială, când între cele doua bare se înscrie denumirea băncii unde se află contul 

beneficiarului şi deci unde se va face plata în mod exclusiv. Se distinge bararea specială simplă, 

când între  bare  este scris numele unei bănci. Acest tip de cec nu este transmisibil, drept urmare 

se face de  banca indicata între bare numai în contul beneficiarului indicat pe cec; bararea 

specială condiţionată este în fond o variantă a barării simple, respectiv între cele doua bare se 

trece  menţiunea ”negociabil”. Plata se face de bancă în contul beneficiarului indicat pe cec; 

acest tip  de cec nu poate fi transmis prin girare. 

 Bararea se poate face atât de trăgător, cel care emite cecul, cât şi de beneficiar, cel care îl 

încasează. 

 c)Cecul certificat (certified cheque) este un cec obişnuit în  esenţa sa (barat sau nebarat),dar 

pe care banca la care se află contul certifică în prealabil, existenţa unui disponibil suficient pentru 

efectuarea plăţii, suma certificată putând fi sau nu, blocată. Cel mai adesea, banca blochează suma în 

cont pentru plată. 

  Certificarea se face prin menţiunea ‟‟CERTIFICAT‟‟.  

 Pentru oricare dintre tipurile de cec prezentate emitentul cecului poate condiţiona plata de 

prezentarea de către beneficiar a unor documente, care să  ateste livrarea mărfurilor, prestarea 

unui serviciu, etc. În limbaj curent  acestea se mai numesc şi  cecuri documentare. 

 d) Cecul de călătorie (traveller‟s cheque) cec de valoare fixă, emis de bănci sau instituţii 

de credit. Aceste cecuri sunt vândute clienţilor lor pentru a înlocui banii lichizi (numerarul) în 

efectuarea cheltuielilor de călătorie. 

 3. Din punct de vedere a părţilor angajate în derularea plăţilor cecurile pot fi: 

 a) Cecul personal este cecul  tras  de o persoana fizică sau juridică (trăgător) asupra unei 

bănci (tras) în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice(beneficiar). În acest caz trăgătorul 

este titularul unui cont personal, iar trasul este banca la care are deschis contul. 
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 b) Cecul bancar (circular) este cecul tras de o bancă, din ordinul unui terţ, asupra sa sau 

asupra unei alte bănci, în favoarea unei persoane fizice sau juridice indicate de ordonator. Cecul 

circular este plătibil la vedere în termen de 30 de zile de la data emiterii.  

 c) Cecul de călătorie Mecanismul  plăţii lor se particularizează prin faptul că beneficiarul 

lor le achită băncii sau instituţiei de la care le cumpără şi poate cere plata lor la prezentarea 

oricărei bănci sau agent al emitentului din lume ce cumpără astfel de cecuri. 

1.3.  CAMBIA  ŞI  BILETUL  LA  ORDIN 

  

 Legea care guvernează utilizarea acestor titluri de credit datează din 1934 (Legea nr. 

58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin).  

 Banca Naţională a României a elaborat  Normele - cadru  nr. 6/1994 privind comerţul făcut 

de societăţile bancare cu cambii şi bilete la ordin şi Normele tehnice nr. 10/1994 privind cambia şi 

biletul la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin, modificată prin OG 11 

din 1993 , aprobată şi modificată prin Legea nr.83 din 1994.  . 

 Evoluţia sistemelor de plăţi (apariţia sistemului electronic) au impus modificarea cadrului 

legal şi de reglementare (OUG nr.39 din 2008 modifică Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi 

biletului la ordin; Banca Naţională a României elaborând  în anul 2008 Norma cadru privind 

comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin). 

  Aceste două  titluri de credit, care la scadenţă devin instrumente de plată, sunt 

prelucrate la scadenţă ca instrumente de plată de debit şi sunt decontate ulterior prezentării lor 

prin sistemul de decontare SENT.  

 Dintre condiţiile tehnice comune pe care trebuie să le îndeplinească pentru prezentarea lor 

la plată prin trunchiere (trunchierea reprezintă modul de prezentare la plată - o alternativă  la 

prezentarea pe suport hârtie- procesare electronică) amintim: 

 Hârtia pe care se tipăreşte cambia şi biletul la ordin trebuie să respecte următoarele 

specificaţii tehnice: 

(a) Gramaj: 95,0 g/mp +/- 5%, conform ISO 536; 

(b) Grosime: minimum 105 microni, conform ISO 534;      

(c) Rugozitatea Bendtsen, pe ambele suprafeţe: cuprinsă între 90 şi 150 μm, conform ISO  

8791-2; 

(d) Rezistenţa la rupere (tracţiune), conform ISO 1920-2:   

           d1) pe direcţie longitudinală: minimum 70 N;  

           d2) pe direcţie transversală: minimum 30 N; 

(e) Rezistenţa interna la rupere (sfâşiere): minimum 700 mN în ambele direcţii conform  

ISO 1974; 

(f) Capacitatea de absorbţie a apei: 15-35 g/mp; 

(g) Strălucirea (gradul de alb): 80% conform ISO 2470; 

(h) Opacitatea: minimum 85% conform ISO 2471; 

(i) Impurităţi admise:  

       i1) maximum 250 de puncte pe m
2
 pentru punctele cu dimensiuni de maximum 0,1 

mm;  

 i2) maximum 25 de puncte pe m
2
 pentru puncte cu dimensiuni cuprinse între 0,1 mm - 

0,2 mm;  

(j) Proprietăţi de scriere: hârtia folosită trebuie să facă posibilă scrierea cu cerneală sau 

pastă de pix de culoare albastră sau neagră care nu se şterge; 

(k) Alte condiţii: hârtia utilizată trebuie să fie netedă şi fără îndoituri. 

   

  Pentru a preveni falsificarea titlurilor de credit şi pentru prezentarea lor la plată prin 

trunchiere, instituţiile de credit au obligaţia să respecte pentru formularele pe care le furnizează 

clienţilor lor, în vederea utilizării de către aceştia, următoarele cerinţe minime de securizare: 
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(a)  Fiecărui formular de bilet la ordin sau cambie trebuie i se atribuie, de către instituţiile de 

credit emitente, o combinaţie unică de caractere alfabetice şi numerice care reprezintă referinţa 

biletului la ordin sau a cambiei. Referinţa va fi compusă din serie şi număr, după cum urmează: 

 a1 - seria va fi compusă din 7 caractere alfanumerice, respectiv:  

i) primele 4 caractere alfabetice din codul BIC al instituţiei de credit care eliberează 

biletul la ordin, respectiv cambia; 

ii) un caracter numeric care codifică tipul instrumentului, respectiv 2 pentru cambie şi 

3 pentru bilet la ordin; 

iii) 2 caractere alfabetice - majuscule 

a2 - numărul biletului la ordin, respectiv numărul cambiei va fi compus din 7 caractere 

numerice. Între seria şi numărul cambiei, respectiv biletului la ordin, va exista un spaţiu pentru 

delimitare. Gestionarea plajelor de referinţe ale biletelor la ordin şi ale cambiilor este asigurată 

de fiecare instituţie de credit.  

Instituţiile de credit abilitate prin lege să emită cambii şi bilete la ordin sunt singurele 

care au dreptul să utilizeze pentru acest tip de documente: formatul, structura, conţinutul şi 

sistemul de atribuire a referinţelor prevăzute în aceste norme tehnice. 

(b)  Utilizarea ca suport de imprimare a unei hârtii care să încorporeze, în timpul procesului de 

fabricare, cel puţin două din următoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau 

imitate cu rezultate satisfăcătoare folosind materiale, metode şi echipamente convenţionale, şi 

care vor fi cunoscute de către toate instituţiile de credit emitente sau utilizatoare de bilete la 

ordin sau cambii: melanj de fibre de securitate, cu distribuţie aleatorie în masa hârtiei, format din 

3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar 

vizibile la examinarea sub “lumina” UV, ca element de securitate deschis şi semi-deschis; 

absenţa fluorescenţei în masă, la examinarea sub “lumina” UV; tratarea chimică a hârtiei pentru 

a asigura evidenţierea oricărei încercări de alterare a menţiunilor realizate pe aceasta ulterior 

completării, folosind solvenţi sau alte substanţe chimice specifice, ca elemente de securitate de 

tip închis. 

(c)  Aplicarea pe suportul de imprimare a unor elemente de securitate de tip deschis sau semi-

deschis: prin intermediul designului, incluzând următoarele elemente grafice de securitate 

realizate vectorial: raster personalizat mono sau multicolor, microtext în undă, relief cu 

modularea grosimii de linie deformat variabil în culori spot, precum şi combinaţii ale acestora;  

prin folosirea la imprimarea cambiei sau a biletului la ordin a cel puţin două cerneluri de 

securitate cu proprietăţi speciale, din care una cu proprietăţi optic variabile, de tip iridiscent, 

aplicată pe verso imprimatului sub forma unei benzi de securizare.   

 Elementele de securitate incluse de instituţiile de credit emitente (din cele menţionate mai 

sus, sau suplimentare) nu trebuie să afecteze în vreun fel prelucrarea prin mijloace electronice a 

datelor înscrise ulterior pe titlurile de credit.  Elementele de securitate de tip deschis, semi-

deschis sau închis trebuie să fie cunoscute de toate instituţiile de credit din România unde 

titlurile de credit pot fi prezentate la plată. Instituţiile de credit emitente vor urmări ca 

încorporarea elementelor de securitate în formularele de bilet la ordin sau cambie să nu 

îngreuneze citirea informaţiilor conţinute, ulterior completării sale. 

  Titlurile de credit trebuie să aibă dimensiunile următoare: lungime: - 190 mm, 

înălţime: - 100 mm. Abaterile în plus sau în minus nu pot depăşi 1 mm. 

  Este obligatorie păstrarea marginilor de referinţă, astfel încât acestea să fie utilizate la 

alinierea documentului în mecanismele automate. Cambiile şi biletele la ordin vor avea 3 

elemente de referinţă, denumite ancore, al căror scop este de a determina poziţionarea şi 

delimitarea, în cadrul suprafeţei cambiei şi biletului la ordin, a ariilor cu informaţii care pot fi 

citite şi prelucrate cu mijloace electronice. Ancorele au forma unui colţar (o linie verticala şi o 

linie orizontală unite în extremitatea lor). Ancorele se poziţionează pe chenarul interior central, 

delimitat de coloanele „Avalizat” şi „Acceptat” în cazul cambiilor şi „Văzut” în cazul biletelor la 

ordin.  
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  Fiecare titlu de credit are rezervată bandă albă pe care nu se înscriu alte informaţii în 

afara caracterelor necesare procesării automate a acestora, care constituie linia codurilor.  Banda 

albă, având o lungime de maxim 110 mm, va fi amplasată în partea centrală a titlului de credit 

începând de la 150 mm de la marginea din dreapta a titlului de credit şi va avea înălţimea de 16 

mm de la marginea inferioară a titlului de credit.  Banda albă este delimitată de restul titlului de 

credit printr-o linie continuă neavând alte linii de demarcaţie. 

 

1.3.1. CAMBIA 
 

 Cambia este un instrument de plată şi titlu de credit negociabil prin care o persoană 

denumită trăgător  ordonă unui debitor al său  denumit tras  să plătească unei a treia persoane 

denumită  beneficiar  sau la ordinul acesteia, o sumă de bani determinată, la vedere sau la o 

scadenţă fixată şi la locul stabilit. 

 Trăgătorul poate fi în acelaşi  timp şi beneficiar  al cambiei în situaţia în care vrea să-şi 

recupereze direct o creanţă a sa de la debitor. 

 În anumite situaţii, trăgătorul poate fi însuşi  tras, când prin cambie se obligă să plătească 

beneficiarului o sumă de bani la o anumită dată. 

 Beneficiarul cambiei poate să încaseze  suma înscrisă în cambie sau, prin girarea acesteia, 

să-şi achite alte obligaţii ale sale. 

 Pentru a putea fi prelucrată electronic cambia (Anexa nr.6) trebuie să îndeplinească 

norme specifice stabilite de BNR referitoare la amplasarea, dimensiunile şi conţinutul rubricilor. 

  

 a) Redactarea cambiei 
 Cambia este alcătuită, în mod obligatoriu, din 8 zone ale căror amplasări şi conţinut este : 

  Zona 1 - alocată datelor de identificare şi conţinutului cambiei – este întotdeauna 

amplasată în partea superioară centrală a cambiei şi cuprinde: 

 (a) în partea stângă sus - rubrica "Plătiţi în schimbul acestei CAMBII"; cuvântul 

"CAMBII" fiind tipărit cu majuscule, îngroşat; 

(b) rubrica “stipulată” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

menţiunilor facultative ale cambiei; urmată de rubrica “trasă în”, apoi de un spaţiu marcat prin 

linie punctată şi de rubrica “exemplare”; 

(c) sub rubrica “stipulată” va apărea rubrica “suma de” urmată de un spaţiu, format din 

13 casete închise, pentru înscrierea sumei cambiei; în caseta 11 este pretipărit caracterul “,” 

îngroşat; fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă 

intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz); acest spaţiu va fi urmate de rubrica “moneda”; 

 (d) este delimitat cu linii continue un spaţiu format dintr-un dreptunghi în locul acesta 

instituţiile de credit pot pretipări însemnul monetar aferent monedei în care vor fi emise cambiile 

respective; 

(e) există un spaţiu care este destinat înscrierii sumei în litere; fundalul cambiei în zona 

acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - 

nuanţă pală de roz); imediat sub acest dreptunghi, în partea stângă va apărea rubrica cu caractere 

italice de maxim 2 mm “(suma în litere)”;  

(f) spaţiu este destinat înscrierii sumei în litere. În situaţia în care cambia este emisă în 

altă monedă, în conformitate cu pct. 262 din Normele – cadru nr. 6/1994 privind comerţul făcut 

de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 

58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, 

aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, iar trăgătorul dispune ca plata să fie efectuată în 

RON, această menţiune se va face în acest spaţiu prin includerea sintagmei „ în RON” fundalul 

cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate 

(efect vizual - nuanţă pală de roz); 

 (g) rubrica “lui/la ordinul”, amplasată imediat sub spaţiul alocat înscrierii sumei în litere, 

este urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată;  
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(h) rubrica “Valoarea reprezintă”, amplasată sub rubrica “lui/la ordinul”, va fi urmată de 

un spaţiu marcat prin linie punctată;  

           Tot în această zonă este pretipărită referinţa cambiei, cu caractere tip OCR-B1 de 3 mm 

înălţime (conform ISO 1073-2:1976). 

  Zona 2 – este alocată datelor de identificare a trasului şi este amplasată imediat sub zona 

1 cuprinzând următoarele rubrici şi spaţii de completat:  

         (a) rubrica “TRAS” ca titlu al zonei, poziţionată în partea superioară stângă a zonei, tipărită 

cu majuscule, îngroşat;  

         (b) rubrica “Cod tras”, urmată pe acelaşi rând de un spaţiu marcat printr-o linie continuă 

delimitat printr-un dreptunghi. Suplimentar, acest spaţiu poate fi marcat şi prin 13 căsuţe 

delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. 

  În acest spaţiu se înscriu datele de identificare ale emitentului, respectiv: 

1. pentru persoane juridice rezidente: codului unic de identificare fiscală al emitentului;  

2. pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca emitentului la 

deschiderea contului curent; 

3.pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al emitentului; 

4.pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea 

contului curent. 

         (c) rubrica “IBAN tras” va fi urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat printr-o linie 

continuă, delimitat printr-un dreptunghi; acest spaţiu trebuie marcat prin 6 casete  de dimensiuni 

egale delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizata vertical în interior prin 

3 linii întrerupte. 

         (d) rubrica “Denumire tras” va fi plasată sub „IBAN tras” şi va fi urmată de un spaţiu 

dreptunghiular destinat înscrierii denumirii trasului; acest spaţiu este marcat prin 2 rânduri a câte 

18 căsuţe, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii denumirii trăgătorului.  

  Zona 3 - alocată codului IBAN al ultimului posesor al cambiei – este formată din 

următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

          (a) rubrica “IBAN posesor”, urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete  de 

dimensiuni egale, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizata vertical în 

interior prin 3 linii întrerupte;  

          (b) imediat sub casetele pentru codul IBAN, centrat, va fi amplasată menţiunea “În această 

porţiune nu se scrie” încadrată de două săgeţi cu vârful îndreptat în jos; 

  Zona 4 - alocată acceptării la plată a cambiei de către tras - este amplasată în partea 

dreaptă sus a cambiei şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

          (a) rubrica “ACCEPTAT” ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită 

îngroşat, cu majuscule; 

          (b) rubrica “de” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maxim 30 

mm, necesară completării numelui sau denumirii acceptantului; 

          (c) un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi; imediat sub acest 

spaţiu va fi amplasată rubrica “Semnătura acceptantului”; 

 Zona 5 – alocată datelor privind trăgătorul – este amplasată imediat sub zona 4 şi are 

următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

         (a) rubrica “TRĂGĂTOR”  ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, 

tipărită îngroşat, cu majuscule; 

         (b) spaţiul marcat prin 3 linii punctate, amplasate unele sub altele, necesar completării 

denumirii şi adresei trăgătorului; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica “(denumire 

trăgător)”; 

         (c) rubrica “Cod trăgător”, sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, 

delimitat printr-un dreptunghi; acest spaţiu trebuie marcat prin 13 căsuţe, delimitate prin linii 

întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. Acest spaţiu este necesar completării codului unic de 

identificare fiscală sau al codului numeric personal al trăgătorului persoană fizică; Semnătura 
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olografă a emitentului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va 

suprapune cu informaţiile privind moneda de plată. 

        (d) rubrica “Data emiterii”, sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semi-

deschise, pentru înscrierea datei de emitere a cambiei în formatul zi – lună - an (ZZ/LL/AAAA); 

        (e) rubrica “Locul emiterii”, sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, 

delimitat printr-un dreptunghi; acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde a 

fost emisă cambia;  

        (f) rubrica “Scadenţa”, sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semi-deschise, 

în formatul zi – lună - an (ZZ/LL/AAAA), pentru înscrierea datei la care va fi scadentă cambia; 

        (g) rubrica “Locul plăţii”, sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, 

delimitat printr-un dreptunghi; acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde 

cambia va fi plătită;  

        (h) un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi; imediat sub acest 

spaţiu va fi amplasată rubrica “Semnătura trăgătorului”; 

  Zona 6 – alocată datelor privind avalizarea cambiei – este amplasată în colţul din stânga 

sus al cambiei şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

        (a) rubrica “AVALIZAT” ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită 

îngroşat, cu majuscule; 

        (b) rubrica “de” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată necesar completării numelui 

sau denumirii avalistului; 

        (c) rubrica “pentru” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată necesar completării 

numelui sau denumirii avalizatului; 

        (d) spaţiu marcat printr-o linie continuă amplasat central în partea de jos a zonei, sub care 

va fi amplasată rubrica “Semnătura avalistului”. 

  Zona 7 – alocată pentru date privind girurile – este amplasată imediat sub zona 6 şi este 

formată din 3 spaţii de dimensiuni egale, amplasate unele sub altele, separate de linii groase, 

fiecare având următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

         (a) rubrica “Girat de”, precedată de numărul de ordine al girului (1, 2 sau 3), urmată de un 

spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării numelui sau denumirii girantului; 

         (b) rubrica “către”, urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată necesar completării 

numelui sau denumirii giratului; 

         (c) rubrica “la data”, urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată necesar completării 

datei la care s-a efectuat girarea; 

         (d) spaţiu marcat printr-o linie continuă amplasată central în partea de jos a spaţiului pentru 

girul respectiv, sub care va fi amplasat rubrica “Semnătură girant”. 

  Zona 8 - reprezintă banda albă.  În această zonă, nu vor fi făcute nici un fel de menţiuni, 

cu excepţia celor stabilite de Banca Naţională a României, iar fundalul cambiei nu va avea în 

această zonă nici un fel de imprimări. 

   Pentru a permite preluarea automată a datelor, spaţiile aferente sumei în cifre şi Cod tras 

trebuie completate numai cu informaţiile necesare, înscrierea făcându-se în casetele sau spaţiul 

respectiv. Casetele rămase libere după înscrierea informaţiilor vor fi lăsate necompletate, 

nebarate şi fără alte însemne.  

 

 Prezentăm 

mai jos un model de 

completare a 

CAMBIEI: 
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 b)Condiţii de fond 
 Cambiile trebuie să fie completate în întregime cu cerneală ori pix de culoare albastră sau 

neagră ori prin dactilografiere. Menţiunile manuscrise trebuie completate cu majuscule, numai suma 

în litere putând fi completată cu litere mici. 

 Într-o cambie suma de plată poate fi înscrisă pe faţa (recto) instrumentului, fără a depăşi 

limitele spaţiului alocat textului, şi nu în diagonală sau sub semnătura trăgătorului. 

 În momentul prezentării la plată, absenţa următoarelor elemente atrage nulitatea 

cambiei: 

 

 

 -denumirea de cambie; 

 -ordinul necondiţionat şi imperativ “plătiţi” care nu poate comporta nici o condiţie 

suspensivă sau  rezolutorie; 

 -numele sau denumirea celui care trebuie să  plătească (trasul);  numele trasului este 

indicat prin numele şi prenumele persoanei fizice, aşa cum se află acestea înscrise în actul de 

identitate, sau prin denumirea persoanei juridice, aşa cum se află aceasta înscrisă în registrul 

comerţului; 

 -beneficiarul; 

 -numele sau denumirea clară a celui care emite cambia (trăgătorul), precum şi semnătura  

acestuia  care trebuie să fie olografă şi redactată cu pixul sau stiloul cu  cerneală de culoare 

neagră ori albastră , în spaţiul destinat acesteia. 

 Pe titlurile cambiale semnătura olografă a reprezentantului autorizat al persoanei 

juridice nu va fi însoţită de ştampila persoanei juridice. 
 Din modul în care mandatarul sau reprezentantul semnează cambia trebuie să rezulte 

calitatea de mandatar sau de reprezentant. Astfel semnătura sa trebuie să fie precedată de una din 

formulele ”În calitate de mandatar” sau ”prin procură” (p.p.). , căci altfel ar rezulta că 

semnatarul ()mandatarul se obligă personal.  

 Pot lipsi de pe cambie, fără a atrage nulitatea acesteia următoarele elemente: 

 -menţiunea privind scadenţa, în care caz cambia este  plătibilă  la vedere; 

 -menţiunea privind locul plăţii, în care caz acesta va fi cel înscris lângă numele  trasului,  

respectiv  adresa  acestuia; 

 -menţiunea privind locul de emitere a cambiei, în care caz acesta va fi cel indicat lângă 

numele  trăgătorului. 

 Este interzisă tragerea  unei cambii asupra altei cambii sau asupra unui titlu de credit. 

 Cambia se emite de trăgător, care de regulă este în poziţia de debitor faţă de beneficiar şi 

în cea de creditor faţă de tras. 

 Între trăgător şi beneficiar poate să nu existe o relaţie  directă, între ei interpunându-se un 

terţ care nu este expres indicat pe cambie, dar faţă de care trăgătorul are o  obligaţie de plată. 

 După acceptarea cambiei de către tras, acesta devine debitorul (obligatul)  principal într-o 

relaţie cambială.  

 În cazul în care nu este indicată adresa exactă a locului plăţii, posesorul cambiei iniţial 

sau giratarul o poate prezenta la plată: 

  -fie la domiciliul trasului; 

  -fie la domiciliul persoanei  desemnate  expres pe titlu să      

plătească  pentru ea; 

-fie la domiciliul acceptantului sau al altei  persoane   desemnate expres pe titlu să  

plătească  pentru  acceptant; 

  -fie la domiciliul celui “indicat la nevoie”. 

 Fie trăgătorul cu ocazia emiterii, fie trasul cu ocazia acceptării cambiei pot să indice ca 

loc al plăţii domiciliul unui terţ din aceeaşi localitate cu trasul sau din altă localitate. În acest caz 

cambia se numeşte domiciliată. 
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 În cazul în care cambia cuprinde o clauză expresă prin care  este plătibilă la domiciliul 

unui terţ, se prezumă că plata va fi efectuată de către terţ. În poziţia de terţ poate fi inserată şi 

societatea bancară la care obligatul principal are deschis contul. 

 Clauza domicilierii poate fi înscrisă pe cambie numai de către trăgător sau de către tras, 

domicilierea făcută de un girant considerându-se inexistentă. 

 Cambia în alb este un titlu care la emitere conţine în mod obligatoriu numai semnătura 

trăgătorului şi opţional poate conţine o parte din elementele obligatorii prezentate. Băncile nu 

vor accepta în portofoliul lor cambii în alb. 

 Menţiunile care lipsesc pot fi completate pe parcursul circuitului cambial de către 

posesorii succesivi fără a  depăşi  termenul de trei ani de la data reală a emiterii cambiei, astfel 

încât în momentul prezentării la plată, titlul să conţină în mod obligatoriu toate elementele cerute 

de lege şi să aibă completat numele ultimului  posesor. 

 Trăgătorul este răspunzător de acceptarea şi plata cambiei. El se poate exonera de 

obligaţia de acceptare atunci când cambia este acceptată fie de tras, fie de unul din giranţii 

acestuia, dar rămâne întotdeauna  răspunzător   de  obligaţia de plată. 

 Într-o cambie plătibilă la vedere sau la un anumit timp de la vedere, trăgătorul poate 

stipula  ca suma va fi purtătoare  de dobândă. Această menţiune va cuprinde obligatoriu cel puţin 

două clauze cumulative:  

  -”suma este purtătoare de dobândă” 

  -”nivelul dobânzii este de... pe an”. 

 Dobânda curge de la data emiterii cambiei dacă o altă dată nu este indicată expres pe 

document în acest sens.   

 Girul  este operaţiunea prin care posesorul titlului, numit girant, transferă altei persoane, 

numită giratar, odată cu predarea titlului toate drepturile decurgând din acesta. 

 Menţiunea privind circulaţia cambiei prin gir se face pe faţa cambiei. 

 Cambia pe care trăgătorul stipulează sau nu menţiunea ”la ordin” este transmisibilă prin 

gir. Dacă trăgătorul a înscris pe cambie menţiunea ”nu la ordin” titlul este transmisibil numai în 

forma şi cu efectele unei cesiuni de creanţă ordinare. 

 Drepturile izvorând dintr-o cambie, transmise prin gir unei persoane sunt opozabile faţă 

de terţi, cambia având prin ea  însăşi putere de titlu executor. 

 Cesiunea de creanţă ordinară devine opozabilă numai începând din momentul notificării 

ei debitorului sau începând din momentul în care debitorul o acceptă prin act autentic. 

 Girul trebuie să fie necondiţionat, orice gir parţial fiind nul.  

 Transmiterea cambiei prin gir nu implică şi transmiterea raporturilor materiale care au dat  

naştere raporturilor cambiale. 

 Girul poate fi: 

 a) “în plin”, care reprezintă declaraţia girantului semnată şi datată  şi cuprinde ordinul 

adresat debitorului principal de a plăti persoanei indicate de girant. El trebuie să cuprindă 

semnătura girantului şi alte menţiuni (numele giratarului şi data girării) care să deosebească girul 

de oricare altă operaţiune cambială (acceptare, avalizare); 

 b) “în alb”, este format  din semnătura girantului înscrisă pe faţa cambiei, însoţită de 

menţiunea  „girat”, „girare”. 

 Cambia poate fi dată în garanţie pentru asigurarea unei alte creanţe pe care giratarul o are 

asupra girantului. Aceasta se realizează prin inserarea în gir a formulei ”în garanţie”, ”valoarea 

în gaj” sau ”valoare în garanţie”. 

 Girarea cambiei către o instituţie de credit poartă denumirea de scontare şi constituie o 

modalitate prin care  posesorul  cambiei  îşi poate procura bani înainte de scadenţă. 

 Ca urmare, posesorul unei cambii poate intra în relaţie cu instituţia de credit  astfel: 

 a) prin girarea cambiei în favoarea instituţiei de credit cu menţiunea” în garanţie”, 

”valoare în gaj” sau ”valoare în garanţie”, prin aceasta posesorul putând să garanteze o altă 

obligaţie (împrumut) către bancă, iar banca să-şi  asigure  o creanţă a sa faţă de posesorul 

cambiei; 
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 b) prin girarea propriu-zisă a cambiei către o instituţie de credit (scontare) în care caz 

posesorul poate să-şi procure bani mai înainte de scadenţă. 

 Pentru ca deţinătorul unei cambii să fie socotit posesorul legitim al titlului este necesar să existe o 

serie neîntreruptă a girurilor menţionate pe cambie. 

 Girul în alb permite atât darea în gaj (în garanţie) a cambiei cât şi prezentarea la scont. 

 În cazul în care posesorul legal al cambiei (beneficiarul sau ultimul giratar într-un şir 

neîntrerupt de giruri) doreşte încasarea banilor mai înainte de scadenţă, acesta poate gira titlul 

către o societate bancară, operaţiune ce poartă de scontare. 

 Acceptarea este operaţiunea prin care trasul, către care s-a adresat trăgătorul pentru plată 

prin emiterea titlului, se obligă să plătească, la scadenţă, suma înscrisă pe cambie, posesorului 

legitim al titlului. În vederea acceptării cambia trebuie prezentată de posesor trasului sau 

indicatului la nevoie, dacă există o menţiune expresă în legătură cu aceasta. Prin acceptare trasul 

se obligă a plăti cambia la scadenţă, el devenind obligatul principal în lanţul obligaţiunilor 

cambiale. Obligaţia trasului de a plăti cambia asumată prin acceptare este valabilă şi în situaţia în 

care trăgătorul este declarat în stare de faliment, chiar dacă acceptantul nu a cunoscut acest lucru 

în momentul acceptării. 

 Acceptarea trebuie scrisă pe faţa cambiei şi este obligatoriu să poarte semnătura trasului 

şi trebuie să se exprime prin cuvântul „acceptat” sau expresiile „voi plăti”, „voi onora”. 

Semnătura acceptantului trebuie să fie identică cu cea a trasului, cu excepţia cazului în care se 

apelează la un indicat la nevoie. 

 Prezentarea la acceptare a cambiei  va fi făcută  în cadrul termenului stabilit pentru 

aceasta de trăgător sau în lipsa acestei menţiuni, prezentarea la acceptare va putea fi făcută 

oricând, până cel mai târziu în ziua scadenţei. 

 Dacă posesorul nu prezintă cambia spre acceptare sau nu o prezintă în termenul fixat, el 

nu se va putea îndrepta, în caz de lipsă de acceptare sau plată, atunci când clauza acceptării a fost 

stabilită expres de trăgător, nici împotriva acestuia, nici împotriva giranţilor. Dacă clauza a fost 

pusă de un girant, posesorul nu se va putea îndrepta împotriva acestuia. 

 Cambia plătibilă la un anume termen de la vedere trebuie prezentată pentru acceptare în 

termen de un an de la data emiterii sale, trăgătorul putând reduce sau prelungi acest termen prin 

menţiuni exprese în text, în timp ce giranţii pot numai să reducă acest termen, făcând, de 

asemenea, menţiunile pe titlu. Dacă posesorul unei cambii plătibile la un anumit termen de la 

vedere nu prezintă cambia spre acceptare în termen de un an sau în interiorul termenului fixat de 

trăgător, el nu mai are dreptul la nici o acţiune cambială, faţă de nici un debitor cambial. 

 Prezentarea cambiei la acceptare poate fi: 

 a) obligatorie când trăgătorul sau unul din giranţi prevăd în mod expres  aceasta  sau când 

cambia este plătibilă la un anume timp de la vedere, deoarece de la data prezentării la acceptare 

curge termenul pentru scadenţă; 

 b) interzisă, când trăgătorul menţionează expres acest lucru, cambia devenind astfel, 

neacceptabilă.  Nu pot fi neacceptabile cambiile plătibile la un terţ, plătibile în altă localitate 

decât aceea a domiciliului trasului sau cambiile plătibile la un anume timp de la vedere; 

 c) facultativă, dacă nu există o indicaţie expresă în sens contrar în text. 

 Acceptarea trebuie să fie datată cuprinzând anul, luna, ziua, pentru cambiile plătibile la 

un anumit termen de la vedere şi pentru acele cambii în care trăgătorul sau girantul stabilesc un 

termen de prezentare la acceptare. În cazul în care trasul refuză să dateze acceptarea, posesorul 

cambiei este obligat să constate data prezentării sale printr-un protest de nedatare, ca unic mijloc 

de a proba data acceptării. 

 Acceptarea trebuie să fie necondiţionată, modificarea menţiunilor cuprinse în cambie, cu 

excepţia celei referitoare la sumă, socotindu-se ca refuz de acceptare.   

         Acceptantul poate reveni asupra acceptării sale până în momentul în care restituie titlul 

posesorului legal, iar în cazul în care acceptarea a fost scrisă pe cambie şi ştearsă de acceptant se 

consideră că acceptarea este refuzată. 
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 În cazul în care acceptantul a adus la cunoştinţă în scris posesorului cambiei acceptarea 

acesteia, ştergerea acceptării nu mai poate fi opusă posesorului de către acceptant.     

 Avalul este o garanţie personală prin care  o persoană, denumită avalist, adică acela care dă 

avalul, garantează obligaţia unuia dintre obligaţii cambiali, direcţi sau pe cale de regres, numit 

avalizat, pentru suma toată menţionată pe titlu sau pentru o parte din ea. Aceiaşi persoană poate 

beneficia de mai multe avaluri. 

  Avalul se dă pe faţa cambiei utilizându-se una din expresiile “aval”,  “pentru aval”,  

“pentru garanţie”, “pentru fidejusiune” ori altă expresie echivalentă, urmată de semnătura 

olografă a avalistului.  

 Semnătura avalistului nu poate să aparţină trăgătorului, trasului sau acceptantului cambiei 

deoarece aceştia s-au obligat deja cambial faţă de persoanele faţă de care s-ar mai putea obliga 

încă o dată prin aval. Girantul va putea da un aval, deoarece el este obligat numai faţă de 

posesorii care dobândesc cambia ulterior semnăturii sale. 

 Avalistul, trebuie să aibă capacitate juridică deplină şi este obligat să indice persoana 

pentru care dă avalul şi suma, în cazul în care este mai mică decât cea înscrisă pe cambie. Dacă 

lipseşte indicarea avalizatului, atunci avalul se consideră dat pentru trăgător. Acceptantul poate 

restrânge acceptarea la o sumă mai mică decât aceea prevăzută pe cambie; posesorul acesteia 

neputând-o refuza, pentru că acceptarea îi foloseşte nu numai lui, ci şi altor obligaţi cambiali. 

Pentru restul sumei neacceptate, posesorul are acelaşi drept ca şi în cazul lipsei de acceptare. 

 Scadenţa unei cambii poate fi: 

 -la vedere, caz în care cambia este plătibilă la cerere, la prezentare, în interiorul 

termenului legal de un an de la data emiterii sale, sau în termenul convenţional stabilit de 

trăgător, termen ce poate fi modificat de trăgător (în sensul reducerii sau prelungirii) ori de 

giranţi (numai în sensul reducerii); 

 -la un anumit timp de la vedere, indicat în unităţi de timp (zile, săptămâni, luni sau ani) 

de la ‟‟vedere‟‟ adică de la prezentarea pentru acceptare, sau în cazul neacceptării de la data 

protestului pentru neacceptare sau nedatare; 

 -la un anumit timp de la data emiterii, situaţie în care calculul termenului începe cu ziua 

următoare datei  emiterii, acesta fiind exprimat în zile, săptămâni, luni sau ani de la data emiterii; 

 -la o dată fixă (an, lună, zi) fiind posibilă scrierea cu litere sau cu cifre,  prescurtările 

uzuale sunt acceptate. 

 Posesorul cambiei cu scadenţa la un anumit timp de la vedere, la un anumit timp de la 

data emiterii, sau la o dată fixă, trebuie să ceară plata cambiei în ziua scadenţei sau în cel mult 

două zile lucrătoare după scadenţă. 

 Cambia cu scadenţă  nescrisă  este considerată plătibilă la vedere.  

 Pentru a fi valabilă cambia, scadenţa înscrisă trebuie să fie certă, unică şi posibilă. 

Cambia care conţine scadenţe succesive sau scadenţă   imposibilă ori anterioară emiterii titlului 

este nulă. 

 Efectele plăţii unei cambii la scadenţă sunt următoarele: 

 -numai plata la scadenţă stinge obligaţia trasului. O plată efectuată înainte de scadenţă 

unui posesor nelegitim nu stinge obligaţia trasului de a plăti cambia la scadenţă aceluia care s-ar 

dovedi că are dreptul legal să o încaseze; 

 -posesorul cambiei nu poate fi silit să primească plata înainte de scadenţă; 

 -orice acţiuni rezultând din cambie, împotriva acceptantului se prescriu în termen de trei 

ani socotiţi de la data scadenţei. 

 După expirarea celor două zile lucrătoare ce urmează zilei scadenţei posesorul unei 

cambii plătibilă la o zi fixă, la un anumit termen de la data scadenţei sau la un anumit termen de 

la vedere pierde dreptul de  a dresa  protestul de neplată. 

 Posesorul cambiei va prezenta, de regulă, titlul la plată la data scadenţei direct la locul şi 

adresa indicată pentru plată, dar va putea prezenta titlul la plată şi prin intermediul băncii care îl 

deserveşte.  
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 În cazul în care acceptantul şi avaliştii săi refuză o cambie la plată, la scadenţă, posesorul 

acesteia poate exercita dreptul de regres împotriva giranţilor, trăgătorului şi celorlalţi obligaţi 

cambiali, cu excepţia acceptantului şi a avaliştilor acceptantului. 

 Protestul este un act public şi solemn, dresat la cererea posesorului  cambiei, de către 

executorul judecătoresc de la judecătoria în a cărei rază teritorială se găseşte locul acesteia, prin 

care se constată refuzul de acceptare sau de plată, după caz, din partea obligatului  principal. 

 Protestul poate fi: 

 - de nedatare, dresat în cazul în care trasul refuză datarea cambiei; 

 - de neacceptare, dresat în cazul în care trasul sau indicatul la nevoie refuză acceptarea 

cambiei; 

 - de neplată, dresat în cazul în care trasul acceptant sau indicatul la nevoie refuză plata 

cambiei. 

 Protestul poate fi făcut în următoarele termene: 

 - protestul de neacceptare pentru cambiile cu scadenţa la o dată fixă sau la un anumit 

termen de la data emiterii, va putea fi făcut până în ziua precedentă scadenţei, iar pentru cambiile 

cu scadenţa la vedere sau la un anumit termen de la vedere, protestul va putea fi făcut  în termen 

de un an de la data emiterii cambiei; 

 - protestul de neplată al unei cambii plătibile la o zi fixă, la un anumit termen de la data 

emiterii sau la un anumit termen de la vedere, trebuie să fie făcut în una din cele două zile 

lucrătoare care urmează zilei în care cambia este plătibilă, iar pentru cambia plătibilă la vedere 

protestul trebuie făcut în termen de un an calculat de la data emiterii cambiei. 

 În  cazul plăţii parţiale, protestul poate fi dresat pentru restul sumei neachitate. 

 Executorul judecătoresc care încheie protestul poate să îl redacteze pe originalul cambiei 

sau pe un act separat. Dacă protestul se dresează pe act separat, pe cambie se face menţiunea 

‟‟protestat‟‟. 

 Protestul nu trebuie dresat în cazul în care s-a înscris pe cambie clauza ‟‟fără cheltuieli‟‟ 

sau ‟‟fără protest‟‟ de către trăgător, girant sau avalist. 

 Unica modalitate de înlocuire a actului de protest este următoarea: cu aprobarea 

posesorului cambiei, cel împotriva căruia se dresează protestul dă o declaraţie de refuz de 

acceptare sau de plată. Declaraţia va fi scrisă şi datată pe titlu şi va fi semnată de cel împotriva 

căruia protestul urma să fie făcut. Această declaraţie va trebui să poarte în mod obligatoriu o dată 

certă în interiorul termenului legal pentru dresarea protestului. 

 Prin alterarea unei cambii se înţelege ştergerea sau modificarea unor cuvinte, date ori 

menţiuni care fac parte din textul titlului, fără ca aceasta să conducă la nulitatea cambiei. 

 O cambie pierdută, sustrasă sau distrusă poate fi anulată prin procedura de amortizare 

care constă în  solicitarea  anulării cambiei la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul şi 

adresa de plată a cambiei. Cererea de anulare trebuie să cuprindă menţiunile obligatorii ale 

cambiei şi se formulează de posesorul cambiei pierdute, sustrase sau distruse şi se adresează 

Preşedintelui Judecătoriei competente. 

Posesorul poate notifica trasului şi societăţii bancare unde acesta  îşi are deschis contul, 

cererea de anulare introdusă la Judecătorie, precum şi termenul fixat pentru judecarea cauzei. 

  

 

 1.3.2. BILETUL  LA  ORDIN 
 

 Biletul la ordin este un instrument de plată şi titlu de credit prin care o persoană numită 

subscriitor sau emitent, în calitate de debitor, se obligă să plătească unei persoane numită 

beneficiar, care are calitatea de creditor, o sumă fixă de bani, la un anumit termen sau la 

prezentare. 

Obligaţia  subscriitorului unui bilet la ordin este identică cu aceea a trasului acceptant al 

unei cambii, în sensul că, se obligă personal şi în mod necondiţionat să plătească la scadenţă 

suma înscrisă pe titlu. 
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 Datorită faptului că şi biletului la ordin i se aplică toate dispoziţiile privitoare la scadenţa 

cambiei, în cazul biletului la ordin plătibil la un anumit timp de la vedere, acesta trebuie 

prezentat spre avizare emitentului în termen de un an de la data emiterii. Avizarea constă în 

înscrierea pe faţa titlului în rubrica ‟‟Văzut‟‟ a numelui şi prenumelui  sau denumirii emitentului, 

a datei, semnăturii şi ştampilei (în cazul în care emitentul este o persoană juridică). În acest caz, 

termenul de plată va curge de la data vizei puse de emitent pe titlu. 

 Noţiunile cu privire la cambie sunt aplicabile şi în ceea ce priveşte utilizare biletului la 

ordin. 

 Faţa biletului la ordin (Anexa nr.7) este alcătuită, în mod obligatoriu, din 8 zone ale 

căror amplasări şi conţinut este: 

  Zona 1 - alocată datelor de identificare şi conţinutului biletului la ordin – este 

întotdeauna amplasată în partea de superioară centrală a titlului de credit şi cuprinde: 

         (a) în partea stângă sus - menţiunea "Voi plăti în schimbul acestui BILET LA ORDIN"; 

cuvintele "BILET LA ORDIN" fiind tipărite îngroşat, cu majuscule; 

         (b) rubrica “stipulat” urmat de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

menţiunilor facultative ale biletului la ordin; urmată de rubrica “emis în”, apoi de un spaţiu 

marcat prin linie punctată necesar completării numărului de exemplare în care este emis 

respectivul bilet la ordin, şi de rubrica “exemplare”;    

      (c) sub rubrica “stipulată” va apărea rubrica “suma de” urmată de un spaţiu format din 13 

casete închise  pentru înscrierea sumei biletului la ordin; în caseta 11 se va pretipări caracterul 

“,” îngroşat; acest spaţiu va fi urmate de rubrica “moneda”; 

         (d) un spaţiu format dintr-un dreptunghi pentru înscrierea monedei; instituţiile de credit pot 

pretipări însemnul monetar aferent monedei în care va fi emis respectivul bilet la ordin; 

          (e) un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă; acest spaţiu este 

destinat înscrierii sumei în litere; imediat sub acest dreptunghi, în partea stângă va apărea rubrica 

cu caractere italice “(suma în litere)”; 

        (f)  un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă este destinat înscrierii 

sumei în litere. În situaţia în care biletul la ordin este emis în altă monedă, în conformitate cu pct. 

262 din Normele –cadru nr. 6/1994, iar trăgătorul dispune ca plata să fie efectuată în RON, 

această menţiune se va face în acest spaţiu prin includerea sintagmei „ în RON”; 

        (g) rubrica “lui/la ordinul”, amplasată imediat sub spaţiul alocat înscrierii sumei în litere, 

este urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată;  

        (h) rubrica “Valoarea reprezintă”, amplasată sub rubrica “lui/la ordinul”, este urmată de un 

spaţiu marcat prin linie punctată; 

 În zona 1 este pretipărită referinţei biletului la ordin, cu caractere tip OCR-B1 de 3 mm 

înălţime (conform ISO 1073-2:1976). 

  Zona 2 – alocată datelor de identificare a emitentului biletului la ordin – este amplasată 

imediat sub zona 1 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

         (a) rubrica “EMITENT” ca titlu al zonei, poziţionată în partea superioară stângă a zonei, 

tipărit cu majuscule, îngroşat;  

         (b) rubrica “Cod emitent”, urmată pe acelaşi rând de un spaţiu marcat printr-o linie 

continuă. Suplimentar, acest spaţiu poate fi marcat şi prin 13 căsuţe delimitate prin linii 

întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. 

În acest spaţiu se înscriu datele de identificare ale emitentului, respectiv: 

(i) pentru persoane juridice rezidente: codului unic de identificare fiscală al emitentului;  

(ii) pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca emitentului la 

deschiderea contului curent; 

(iii) pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al emitentului; 

(iv) pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea 

contului curent. 

 Informaţiile din acest câmp sunt înscrise în momentul în care emitentul primeşte 

formularele de la banca al cărei client este. În cazul în care codul emitentului nu se pretipăreşte, 
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acest spaţiu trebuie marcat prin 13 căsuţe delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea 

înscrierii. 

         (c) rubrica “IBAN emitent” va fi urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat printr-o 

linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi. Informaţiile din acest câmp sunt înscrise în 

momentul în care emitentul primeşte formularele de la banca al cărei client este. În cazul în care 

codul IBAN al emitentului nu se pretipăreşte, acesta trebuie marcat prin 6 casete de dimensiuni 

egale, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior 

prin 3 linii întrerupte.  

         (d) rubrica “Denumire emitent” va fi plasată sub „IBAN emitent” şi va fi urmată de un 

spaţiu dreptunghiular destinat înscrierii denumirii emitentului. Informaţiile din acest câmp sunt 

înscrise în momentul în care emitentul primeşte formularele de la banca al cărei client este. În 

cazul în care denumirea emitentului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin 2 rânduri 

a câte 18 căsuţe, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii denumirii trăgătorului. 

 Zona 3 – alocată codului IBAN al posesorului biletului la ordin – este formată din 

următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

         (a) rubrica “IBAN posesor”, urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete  

de dimensiuni egale, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizata 

vertical în interior prin 3 linii întrerupte a; 

          (b) imediat sub casetele pentru codul IBAN, centrat, va fi amplasată menţiunea “În această 

porţiune nu se scrie” încadrată de două săgeţi cu vârful îndreptat în jos. 

 Zona 4 – alocată unor date specifice biletului la ordin plătibil la un anumit timp de la vedere – este 

amplasată în partea dreaptă sus a biletului la ordin şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

          (a) rubrica “VĂZUT” ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită 

îngroşat, cu majuscule; 

          (b) rubrica “la data” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată necesar completării 

datei la care biletul la ordin a fost văzut de emitentul la vedere; 

          (c) rubrica “de emitent”, sub care va fi marcat un spaţiu prin linie punctată, necesar 

completării denumirii emitentului la vedere; 

          (d) un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi; imediat sub acest 

spaţiu va fi amplasată rubrica “Semnătura emitentului la vedere”. 

 Zona 5 – alocată unor date privind biletul la ordin şi semnăturii emitentului – este 

amplasată imediat sub zona 4 şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

          (a) rubrica “Data emiterii”, sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semi-

deschise, pentru înscrierea datei de emitere a biletului la ordin în formatul zi – lună - an 

(ZZ/LL/AAAA); 

          (b) rubrica “Locul emiterii”, sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, 

delimitat printr-un dreptunghi, acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde a 

fost emis biletul la ordin; 

          (c) rubrica “Scadenţa”, sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semi-

deschise, în formatul zi – lună - an (ZZ/LL/AAAA), pentru înscrierea datei la care va fi scadent 

biletul la ordin; 

          (d) rubrica “Locul plăţii”, sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, 

delimitat printr-un dreptunghi, acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde 

biletul la ordin va fi plătit;  

          (e) un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi, imediat sub acest 

spaţiu va fi amplasată rubrica “Semnătura emitentului”; Semnătura olografă a emitentului nu va 

putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaţiile privind 

moneda de plată. 

  Zona 6 – alocată datelor privind avalizarea biletului la ordin – este amplasată în colţul 

din stânga sus al biletului la ordin şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat: 

         (a) rubrica “AVALIZAT” ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită 

îngroşat, cu majuscule; 
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         (b) rubrica “de” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesară completării 

numelui sau denumirii avalistului; 

         (c) rubrica “pentru” urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesară completării 

numelui sau denumirii avalizatului; 

         (d) spaţiu marcat printr-o linie continuă, amplasată central în partea de jos a zonei, sub care 

va fi amplasată rubrica “Semnătura avalistului”. 

 Zona 7 – alocată pentru date privind girurile – este amplasată imediat sub zona 6 şi este 

formată din 3 spaţii de dimensiuni egale, amplasate unele sub altele, fiecare având următoarele 

rubrici şi spaţii de completat: 

          (a) rubrica “Girat de”, precedată de numărul de ordine al girului (1, 2 sau 3), urmată de un 

spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării numelui sau denumirii girantului; 

          (b) rubrica “către”, urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

numelui sau denumirii giratului; 

          (c) rubrica “la data”, urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată, necesar completării 

datei la care s-a efectuat girarea; 

          (d) spaţiu marcat printr-o linie continuă, amplasată central în partea de jos a spaţiului pentru girul 

respectiv, sub care va fi amplasată rubrica “Semnătură girant”. 

 Zona 8 - reprezintă banda albă. În această zonă, nu vor fi făcute nici un fel de menţiuni, 

cu excepţia celor stabilite de Banca Naţională a României, iar fundalul biletului la ordin nu va 

avea în această zonă nici un fel de imprimări. 

 Pentru a permite preluarea automată a datelor, spaţiile aferente sumei în cifre şi Cod 

emitent trebuie completate numai cu informaţiile necesare, înscrierea făcându-se în casetele 

respective. Casetele rămase libere după înscrierea informaţiilor vor fi lăsate necompletate, 

nebarate şi fără alte însemne.  

               Prezentăm mai jos un model de bilet la ordin completat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. UTILIZAREA CAMBIILOR ŞI BILETELOR LA ORDIN 

 
 Cambiile şi biletele la ordin trebuie să fie completate în întregime cu cerneală sau pix de culoare 

albastră ori neagră sau prin dactilografiere. Menţiunile manuscrise obligatoriu sunt completate cu 

majuscule, numai pentru suma în litere fiind posibilă înscrierea cu litere mici. La completarea acestor 

titluri, vor fi respectate cerinţele prevăzute de Norma tehnică nr.5 din 2008 a  BNR, fără a depăşi limitele 

spaţiilor destinate fiecărei menţiuni.  

 a)Instituţiile de credit  pot primi drept garanţie pentru creditele pe care le acordă 

clienţilor  cambii şi bilete la ordin. 

 Pentru a fi admise în garanţia creditelor  împrumutatul trebuie să fie posesorul legal al 

titlurilor (beneficiarul iniţial sau ultimul giratar într-un lanţ neîntrerupt de  giruri  în plin sau în 

alb) şi să le gireze în favoarea instituţiei de credit prin inserarea în gir a formulei ”în garanţie”, 

”valoarea în gaj” sau ”valoare în garanţie”. Pentru valabilitatea gajului, menţiunea gajării 

titlului va trebui să fie cuprinsă chiar în gir şi să poarte semnătura girantului, gajul bazându-se pe 
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contractul de împrumut dintre părţi (principal) şi pe înscrierea în acest mod a girului pe titlu 

(accesoriu). 

 Pot fi primite în garanţie numai cambiile acceptate la plată. Posesorul unei cambii o va 

prezenta spre acceptare, de regulă, direct trasului prin curier, poştă. 

 Titlurile girate ‟‟în garanţie‟‟ de către girant  în  favoarea instituţiei de credit  dau dreptul 

acesteia să se despăgubească cu preferinţă  din suma încasată în baza titlurilor, faţă de ceilalţi 

creditori ai debitorului girant care a dat titlurile în gaj.  Ca posesor al titlurilor instituţia de 

credit  în baza unui gir în garanţie poate exercita toate drepturile ce izvorăsc din titlu chiar şi în 

cazul în care creanţa garantată prin gaj, respectiv creditul acordat împrumutatului, nu este 

exigibilă. Ea poate invoca aceste drepturi şi împotriva girantului său, care este faţă de acesta un 

debitor. 

 În vederea acceptării titlurilor drept garanţie pentru creditele acordate instituţia de credit 

va analiza şi se va asigura de existenţa capacităţii de plată a obligatului principal. În cazul în care 

obligatul principal care a acceptat plata este client al altei instituţii de credit, banca poate solicita 

ca titlul să fie avalizat de instituţia de credit care îl deserveşte. 

 Cu ocazia analizei titlurilor care urmează a fi luate în garanţie instituţia de credit va 

urmări  şi corelarea termenului de rambursare a creditului cu scadenţa titlurilor. 

 b)În situaţia în care  posesorul  unui titlu (cambie sau bilet la ordin) doreşte să intre în 

posesia banilor reprezentând contravaloarea titlului înainte de scadenţă acesta se va adresa în 

vederea scontării, instituţiei de credit ce îl deserveşte. 

 În vederea scontării, posesorul titlului (beneficiarul) va prezenta  instituţiei de credit, la 

care are contul deschis, titlul  însoţit de o cerere de scontare. Instituţia de credit va analiza 

situaţia economico-financiară a trasului (plătitorului) conform metodologiei de analiză a bonităţii 

şi riscului creditelor. În cazul în care trasul este client al altei   instituţii de credit, banca poate să 

ceară avalizarea titlurilor prezentate în vederea scontării  de către banca ce îl deserveşte pe tras. 

 În cazul titlurilor pentru care, din analiza efectuată rezultă că plătitorii au capacitate de 

plată la scadenţă a  obligaţiilor asumate prin acceptarea cambiei, respectiv avizarea biletului la 

ordin, banca prezintă titlurile respective beneficiarilor pentru a le gira în favoarea sa potrivit  

Legii asupra cambiei şi biletului la ordin. 

 Beneficiarul titlului acceptă în schimbul scontului plata taxei de scont, calculată după 

formula: 

 T.S.=   
V.t. x D x N.z.  ,       în care:    

                          360  x 100 
 T.S.= taxa scontului  

 V.t. = valoarea titlului înscrisă la rubrica special rezervată pe faţa titlului 

 D    = nivelul dobânzii 

 N.z.= număr de zile calendaristice dintre data scontării şi ziua scadenţei. 

 În ziua stabilită de comun acord cu beneficiarul, banca va efectua scontarea propriu-zisă 

prin creditarea contului curent al beneficiarului prin debitarea contului  „Scont şi operaţiuni 

asimilate”  cu suma înscrisă pe cambie, mai puţin taxa scontului.      

 În cazul cambiilor şi biletelor la ordin plătibile le vedere sau la un anumit timp de la 

vedere, în care s-a inclus menţiunea ‟‟suma este purtătoare de dobândă‟‟ cu indicarea nivelului 

(%) dobânzii şi a datei de la care curge, banca va sconta numai suma de plată înscrisă în rubrica 

special rezervată pe faţa titlului, urmând ca dobânda să se calculeze şi deconteze între parteneri  

prin cec, ordin de plată, etc. 

 În vederea încasării la scadenţă a valorii titlului, unitatea bancară care a primit titlul la 

scont se va îngriji de remiterea acestuia la plată la banca trasului, astfel încât titlul să fie achitat 

în ziua plătibilă. 

 Cu ocazia plăţii titlului se creditează contul „Scont şi operaţiuni asimilate”  cu suma 

scontată şi contul de venituri cu valoarea taxei scontului, prin debitarea contului  trasului cu 

valoarea înscrisă pe titlu. 
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 În eventualitatea refuzului de plată, banca ce a scontat titlul se va îngriji de întreprinderea 

măsurilor privind dresarea în termen a protestului de neplată şi de recuperarea efectivă a sumelor 

plătite, inclusiv taxa de scont de la debitorii  principali (tras-acceptant, emitent-subscriitor) sau 

de la trăgător, giranţi, avalist sau ceilalţi obligaţi cambiali în condiţiile legii. 

 c)Prezentarea unei cambii la plată se poate face în original sau prin trunchiere, în 

conformitate cu sistemul SENT. 

 Posesorul cambiei poate: 

 - prezenta titlul la instituţia de credit care îl deserveşte în vederea remiterii la plată prin  

trunchiere la   instituţia de credit a  trasului; 

 - prezenta titlul la plată, direct la instituţia de credit trasă sau, după caz, la instituţia de 

credit beneficiară. 

 Prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni 

succesive: 

- transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cambia originală; 

- reproducerea imaginii cambiei originale în format electronic şi 

- transmiterea informaţiei electronice obţinute către instituţia de credit plătitoare. 

 Instituţiile de credit vor prezenta la plată prin trunchiere numai cambii acceptate de către 

tras pentru întreaga sumă înscrisă pe cambie. 

 Instituţiile de credit pot recurge la procedeul trunchierii, cu condiţia ca între ele să existe 

convenţie prealabilă în contextul unui aranjament de plată sau o convenţie constând în aderarea 

lor la un sistem de plăţi. 

 Când prezintă la plată o cambie prin trunchiere, instituţia de credit este obligată: 

 - să verifice dacă acea cambie în original respectă în formă şi conţinut prevederile legale, 

regularitatea succesiunii girurilor, cu excepţia autenticităţii semnăturilor trăgătorului şi giranţilor; 

 - să garanteze conformitatea informaţiilor relevante pentru trunchiere, transmise 

electronic, cu datele din cambia în original, precum şi conformitatea imaginii cambiei cu cambia 

în original. 

 Refuzul total sau parţial la plată al unei cambii prezentate la plată prin trunchiere se face 

în formă electronică, de către instituţia de credit plătitoare. În baza refuzului instituţia de credit 

care deţine cambia originală va înscrie pe aceasta:  

- data prezentării acesteia la plată, spre a se constata dacă prezentarea s-a efectuat în cadrul 

termenului legal (fie în ziua în care ea este plătibilă, fie în una din cele două zile lucrătoare ce 

urmează); 

- declaraţia de refuz datată şi semnată de reprezentanţi legali sau împuterniciţi. Menţiunile 

înscrise pe cambia în original constituie Dovada refuzului de plată. 

 În situaţia în care instituţia de credit plătitoare constată, ulterior plăţii cambiei sau 

biletului la ordin, că din eroare, instituţia de credit care a efectuat trunchierea nu şi-a îndeplinit 

obligaţiile şi că există diferenţe între suma plătită şi suma înscrisă pe titlu, acesta va solicita 

instituţiei de credit a beneficiarului plata sumelor plătite în plus sau să plătească celei din urmă 

sumele plătite în minus. Regularizarea sumelor plătite eronat se va realiza în termen de 

maximum 5 zile bancare de la primirea solicitării. 

 Funcţionarul bancar,  al instituţiei de credit beneficiară (instituţia la care are deschis 

contul posesorul) verifică, la primirea titlurilor, în original, în vederea remiterii acestora la plată: 

  

 -îndeplinirea tuturor condiţiilor de formă şi fond cerute de legea şi normele privind 

cambia şi biletul la ordin; 

 -dacă identitatea  posesorului cambiei corespunde cu identitatea beneficiarului sau a 

ultimului   giratar înscris pe titlu; 

 -dacă titlurile au fost acceptate la plată; 

 -dacă scadenţele cambiilor nu sunt expirate. 
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 Înaintea efectuării plăţii, la instituţia de plată a trasului, salariatul instituţiei de credit verifică 

pe lângă respectarea condiţiilor de formă şi fond prevăzute de legea şi normele privind cambia şi biletul 

la ordin, dacă: 

 -nu a expirat scadenţa cambiei prezentată la plată; 

 -semnăturile acceptantului (trasului) existente pe titlu coincid cu cele din fişa 

specimenelor de semnături de la instituţia de credit; 

 -există resursele băneşti disponibile pentru efectuarea plăţii în contul trasului. 

 Banca trasului procedează în ziua scadenţei cambiei sau în următoarele două zile 

lucrătoare după scadenţă, la plata propriu-zisă a titlului prin debitarea contului trasului.  

 Titlurile remise la plată prin circuitul bancar nu se decontează parţial. 

 În cazul cambiilor plătibile la vedere sau la un anumit timp de la vedere, în care trăgătorul 

a inclus menţiunea ‟‟suma este purtătoare de dobândă‟‟ cu indicarea nivelului (procent pe an) 

dobânzii şi a datei de la care curge, banca decontează numai suma de plată înscrisă în rubrica 

special rezervată pe faţa titlului, urmând ca dobânda să se calculeze şi deconteze între beneficiar 

şi tras prin cec, ordin de plată, etc. 

 În cazul prezentării cambiei la plată direct la instituţia de credit a  trasului de către  

posesor, există posibilitatea  ca în cazul insuficienţei resurselor băneşti disponibile pentru 

efectuarea plăţii, cambia să se deconteze parţial. Instituţia de credit a trasului va face pe faţa 

cambiei menţiunea ‟‟Achitat parţial suma de.....lei‟‟ pentru a certifica valabilitatea titlului numai 

pentru restul sumei. 

 Posesorul (beneficiarul) căruia i s-a făcut o plată parţială poate să elibereze debitorului, 

care a plătit suma, o chitanţă separată pentru plata făcută, făcând în acelaşi timp o menţiune 

despre aceasta şi pe cambie, cambia fiind restituită  posesorului, pentru a face dovada că aceasta 

este valabilă numai pentru restul sumei. 

 Nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile sau elementele obligatorii prezentate în 

Normele cadru şi Normele tehnice ale BNR  privind cambia şi biletul la ordin, atrage obligaţia 

băncii trasului de a le refuza la plată, restituind beneficiarului (ori băncii acestuia, după caz) titlul 

refuzat. 

 În situaţia refuzării la plată a unui titlu primit prin circuitul bancar, motivul refuzului va fi 

înscris de funcţionarul bancar pe faţa titlului refuzat, zona 8, banda albă, după care va semna şi 

ştampila. Titlul refuzat va fi returnat băncii beneficiarului, care va returna titlul refuzat 

beneficiarului. 

 În cazul refuzării la plată a unui titlu depus de beneficiar direct la banca trasului, 

funcţionarul bancar va înscrie motivul refuzului pe faţa titlului va semna şi ştampila iar titlul va 

fi restituit  posesorului. 

Incidentele de plăţi cu cambii şi bilete la ordin se înscriu în Fişierul Naţional de Cambii 

(FNCb) şi Fişierul Naţional de Bilete la Ordin (FNBo). Cele mai grave incidente de plăţi 

alcătuiesc aşa-numita ’’Listă neagră’’-FNPR (Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc) care 

conţine numele celor mai răi platnici.  
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2. INSTRUMENTE DE PLATĂ ELECTRONICE 
   

Băncile pot pune în circulaţie numai instrumente de plată electronică autorizate în 

prealabil de Banca Naţională a României.  

 În vederea obţinerii autorizaţiei pentru emiterea instrumentelor de plată electronică 

solicitantul va prezenta Băncii Naţionale a României următoarele documente:  

 a) cererea de autorizare însoţită de două specimene ale instrumentului de plată electronică 

care se doreşte a fi emis, acolo unde este cazul;  

 b) normele şi procedurile interne legate de instrumentele de plată electronică, aprobate de 

consiliul de administraţie al solicitantului;  

 c) în cazul în care solicitantul nu este proprietar de marcă, se vor anexa la cererea de 

autorizare toate certificările şi aprobările primite de la proprietarul de marcă cu privire la 

designul şi condiţiile tehnice de executare a cardului, a hardware şi a software utilizate;  

 d) în cazul cardurilor, în situaţia în care acestea sunt cu circulaţie internaţională, iar 

solicitantul nu este proprietar de marcă, se vor anexa şi certificările proprietarului de marcă cu 

privire la integrarea în sistemul de autorizare a tranzacţiilor şi cel de decontare a acestora;  

 e) în situaţia în care se solicită autorizarea pentru un sistem bazat pe un instrument de 

plată electronică de tipul chip-card, domestic card şi/sau card cu circulaţie internaţională, cererea 

va fi însoţită de o scrisoare de certificare din partea VISA International - S.A. sau Europay 

International - S.A., din care să rezulte că instrumentul de plată electronică este compatibil cu 

specificaţiile EMV (Europay/Mastercard/VISA), ultima ediţie, valabilă la data cererii; 

certificarea nu este necesară în cazul în care chip-ul înglobat în instrumentul de plată este folosit 

în alte scopuri decât cele de plăţi (identificare, acces etc.);  

 f) în situaţia în care emitentul solicită autorizarea pentru un instrument de plată cu acces 

la distanţă, de tipul aplicaţiilor Internet-banking sau home-banking, cererea va fi însoţită de toate 

avizele/certificările primite de la producătorul programului informatic - software aflat la baza 

aplicaţiei -, privind nivelul de securitate al transmisiilor de date şi protocolul de răspuns utilizat 

în cazul apariţiei unor disfuncţionalităţi în cadrul sistemului, precum şi de avizul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei sau al altor entităţi indicate de acesta;  

 g) un business plan care va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele elemente: 

g1) informaţii privitoare la emitent: - numărul şi tipul conturilor şi al sediilor secundare 

(sucursale, agenţii); - alte instrumente de plată emise şi autorizate de Banca Naţională a României 

până la momentul prezentării cererii de autorizare; - descrierea detaliată a sistemului informatic al 

emitentului, utilizat pentru desfăşurarea activităţilor legate de emiterea unui instrument de plată 

electronică; g2) informaţii despre instrumentul de plată electronică: - tipul instrumentului de plată 

electronică ce urmează să fie emis; -serviciile ce urmează să fie oferite prin intermediul 

instrumentului de plată electronică: - moneda în care este denominat instrumentul de plată 

electronică; - modalităţile de identificare, urmărire şi gestionare a riscurilor ce pot fi induse de 

utilizarea frauduloasă a instrumentului de plată electronică; g3) informaţii despre aria de utilizare a 

instrumentului de plată electronică: - numărul de clienţi potenţiali; - zona geografică de utilizare 

(domestic card sau card cu circulaţie internaţională); g4) obiective: - numărul instrumentelor de 

plată electronică ce vor fi emise; - modul de efectuare a analizei de solvabilitate în cazul cardurilor 

de credit; - estimarea numărului anual de tranzacţii; - data la care se intenţionează începerea 

emiterii instrumentului respectiv; - canalele de distribuţie (la ghişeu, sucursale, prin poştă etc.); - 

tipul de hardware şi software ce urmează să fie folosit; - strategia de promovare a produsului, 

modul de organizare a campaniei publicitare; - estimare pe durata a 3 ani a veniturilor şi 

cheltuielilor legate de instrumentul de plată electronică şi utilizarea acestuia.  

 În urma analizării documentaţiei prezentate, în decurs de 30 de zile de la data primirii 

acesteia, Banca Naţională a României va comunica solicitantului decizia sa cu privire la 

autorizarea acestuia. În cazul în care decizia este favorabilă, Banca Naţională a României va emite 

solicitantului o autorizaţie provizorie, valabilă 90 de zile, perioada în care solicitantul se va afla sub 
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monitorizarea specială a Băncii Naţionale a României. Obiectivele urmărite în perioada de 

monitorizare sunt:  

 a) derularea zilnică a operaţiunilor;  

 b) analizarea săptămânală a statisticilor rezultate din utilizarea instrumentelor de plată 

electronică, în scopul prevenirii unor probleme potenţiale;  

 c) analizarea desfăşurării activităţii serviciului de gestiune a riscului (dacă există);  

            d) analizarea modului de decontare a operaţiunilor;  

            e) elaborarea de rapoarte săptămânale de monitorizare.  

 În situaţia în care rezultatele obţinute în perioada de monitorizare îndeplinesc condiţiile 

prevăzute în regulament, Banca Naţională a României va emite solicitantului autorizaţia 

definitivă pentru tipul de instrument de plată electronică precizat în cererea de autorizare.         

Emiterea instrumentului de plată electronică se va face numai la cererea scrisă a persoanei 

care doreşte să dobândească calitatea de deţinător. Calitatea de deţinător se acordă de către 

emitent, potrivit prevederilor prezentului regulament, emitentul asumându-şi obligaţia să verifice 

cel puţin următoarele date furnizate de solicitant:  

 a) identitatea solicitantului;  

            b) autenticitatea documentelor prezentate;  

 c)veridicitatea şi actualitatea informaţiei;  

 d) orice date şi elemente pe care emitentul le-ar putea considera necesare pentru 

evaluarea activităţii şi faptelor clientului care ar putea genera riscuri la plata cu instrumentul de 

plată electronică. La emiterea unui card sub licenţa unui proprietar de marcă emitentul execută 

mandatul acestuia în termenele şi în condiţiile contractului încheiat cu acesta. Pe baza cererii 

aprobate de emitent acesta va încheia şi va semna un contract cu deţinătorul, contract ce va 

cuprinde prevederi exprese privind drepturile şi obligaţiile părţilor. După încheierea contractului 

reprezentantul autorizat al emitentului va elibera deţinătorului un card personalizat împreună cu 

plicul special care conţine codul PIN sau codul care permite identificarea 

deţinătorului/utilizatorului şi accesul la contul deţinătorului de card.  

 Decontarea operaţiunilor efectuate cu carduri pe teritoriul României, indiferent de moneda 

în care sunt emise/denominate acestea, se va efectua numai în moneda naţională, în conformitate 

cu prevederile reglementărilor valutare în vigoare. Plăţile efectuate prin intermediul instrumentelor 

de plată electronică sunt, în principiu, ireversibile; o instrucţiune de plată corect iniţiată de către 

deţinător/utilizator prin intermediul unui card sau al unui alt instrument de plată electronică şi 

autorizată de emitent sau de persoana indicată de acesta este irevocabila şi nu poate fi 

contramandată decât în anumite situaţii, strict determinate. O plată efectuată prin intermediul unui 

card sau al unui alt instrument de plată electronică poate fi stornată de către comerciantul 

beneficiar al plăţii la solicitarea iniţiatorului plăţii (deţinătorul, utilizatorul cardului sau 

comerciantul acceptant, în situaţia în care acesta a efectuat o operaţiune eronată).  

2.1. CARDURILE 

  

 În ţările dezvoltate, publicul poate alege dintre mai multe tipuri de carduri care sunt puse 

la dispoziţie de bănci sau de organizaţii specializate. Ca tendinţă, în politica de promovare a 

cardurilor, companiile emit, de regulă, carduri structurate pe clase de clienţi (în funcţie de 

venituri) şi/sau facilităţi oferite. 

 Ca structuri de bază se disting: 

 -credit card 

 -store card 

 -debit card 

 -carduri multifuncţionale 

 -smart card 
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CREDIT CARDUL 

 Credit cardul (cartea de credit) indică faptul că deţinătorului i-a fost deschisă o linie de 

credit care ţi permite să achiziţioneze bunuri şi servicii şi/sau numerar, în limita unui plafon 

stabilit în prealabil. 

 Credit cardul se emite titularului în baza unui cont bancar deschis în acest scop. 

Particularitatea credit cardului, aşa cum rezultă şi din denumirea sa, este faptul că permite 

titularului să efectueze plăţi chiar dacă nu are disponibilităţi în contul său. În contractul care s-a 

încheiat între client şi bancă se specifică plafonul limită (linia de credit) în cadrul căreia banca îl 

va credita. 

 Credit cardul este astfel emis încât permite deţinătorului:  

 -să ramburseze în totalitate creditul la sfârşitul perioadei stabilite, în acest caz fiind 

denumit, potrivit practicii internaţionale, şi charge card;  

 -să ramburseze creditul numai în parte, partea rămasă urmând a fi considerată o extensie a 

creditului acordat anterior (potrivit plafonului de credit convenit prin contractul cu banca). 

 Dispunând de credit card, titularii pot efectua plăţi la toate magazinele, instituţiile etc. 

care acceptă aceste instrumente de plată. În contextul dezvoltării reţelelor informatice şi a 

reducerii costurilor de instalare şi utilizare, magazine din întreaga lume acceptă la plată astfel de 

carduri. Comercianţii şi firmele care sunt conectate la reţea plătesc băncilor sau companiilor 

emitente de carduri o taxă pentru posibilitatea efectuării tranzacţiilor prin utilizarea cardurilor. 

 Credit cardurile pot fi folosite nu numai pentru plata mărfurilor, dar şi a serviciilor de 

cele mai variate tipuri, cum sunt cele telefonice sau poştale. 

 Titularii credit cardurilor primesc lunar situaţia debitelor. Aceste situaţii lunare cuprind, 

în general următoarele informaţii:  

 -valoarea limită a creditului  de care titularul cardului poate beneficia; 

 -plăţile efectuate prin folosirea cardului; 

 -intrările de sume (depuneri, salarii, alte venituri) în contul titularului la compania 

emitentă a cardului; 

 -dobânda ce a fost debitată; 

 -soldul la zi; 

            -valoarea creditului sau, după caz, suma rămasă disponibilă în cont; 

 La primirea acestei situaţii, clientul poate opta pentru: achitarea integrală a datoriei; 

achitarea parţială a acesteia sub forma unui procent prestabilit, calculat asupra întregii sume 

datorate, sau rambursarea oricărei alte sume. În cazul în care titularul cardului nu achită datoria 

în totalitate, se percepe o dobândă asupra sumei nerambursate,care se adaugă la soldul debitor al 

contului. 

 Pentru a descuraja clienţii să depăşească limita creditului, dobânda calculată pentru acest 

sold este mult mai mare decât cea utilizată de bancă în condiţiile unui credit obişnuit, având 

caracter penalizator. 

 Avantajele credit cardurilor 

 a) Avantaje pentru posesorul credit cardului 

 În lume, numărul companiilor care acceptă achitarea produselor sau serviciilor lor  prin 

credit carduri este de ordinul milioanelor, iar aria geografică de utilizare a lor este foarte largă. 

Sunt ţări, cum ar fi cele din Europa de Est, unde numărul acestor companii este încă foarte mic, 

fiind, de obicei, localizate în principalele zone turistice. Deci, gama produselor şi serviciilor ce 

pot fi achiziţionate folosind credit cardul este foarte largă şi în acelaşi timp, posesorul unui card 

are posibilitatea de a efectua cea mai avantajoasă achiziţie. 

 Deţinând un credit card, cumpărătorul are posibilitatea să aleagă momentul efectuării 

anumitor achiziţii. Deoarece are un credit la dispoziţie, va putea cumpăra un anumit produs în 

momentul în care are nevoie de el sau când îl găseşte pe piaţă. 

 În multe ţări, legile pentru protecţia consumatorilor conferă un anumit grad de protecţie 

celor care achită produsele cumpărate prin credit carduri, în sensul că, în cazul în care produsele 
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sunt falsificate, posesorul cardului va obţine o recreditare din partea companiei emitente a credit 

cardului, dacă valoarea achiziţiei depăşeşte o anumită sumă (în Marea Britanie, de exemplu, 100 

de lire sterline). 

 Posesorul cardului are posibilitatea de a achita datoria în întregime la primirea situaţiei 

soldului sau de a achita acest sold în rate lunare. 

 În cazul în care datoria este achitată în totalitate, posesorul unui credit card poate 

beneficia de un credit fără dobândă pentru o perioadă de până la 56 de zile. 

 Tranzacţiile se realizează mai rapid decât în cazul cecului; în cazul în care comerciantul 

este dotat cu un echipament adecvat (terminale electronice), procedura va consta doar în 

introducerea cardului în aparat şi realizarea de către aparat a notei de plată, urmată de semnarea 

acesteia de către client. 

 Totodată, cu credit carduri pot fi achitate şi serviciile telefonice şi poştale, prin simpla 

tastare la telefon a numărului cardului sau prin înscrierea acestuia pe un ordin de plată în 

favoarea poştei. 

 Un alt avantaj, în comparaţie cu plata prin cec sau numerar, este gradul ridicat de 

securitate asigurat de folosirea credit cardului în procesul efectuării achiziţiilor. 

 Pentru o sumă plătită în plus, denumită primă, posesorii cardurilor pot cumpăra poliţe de 

asigurări pentru cazuri de boală sau accidente. Primele sunt de obicei calculate în funcţie de 

soldul lunar şi sunt evidenţiate în situaţia soldului. Aceste servicii sunt opţionale. 

 Unele companii emitente de carduri, în schimbul unei taxe anuale, pot asigura cardurile 

clienţilor împotriva pierderii sau furtului. Clienţii trebuie să anunţe telefonic pierderea sau furtul, 

iar compania va anula cardul imediat şi se va ordona înlocuirea lui. În acest mod, clienţii vor fi 

protejaţi împotriva pierderilor ce le-ar înregistra ca rezultat al folosirii frauduloase a cardului. 

b) Avantaje pentru comerciant 

 Spre deosebire de cec (care trebuie să urmeze procedura sistemului de decontare), prin 

utilizarea cardului plata este garantată, iar contul comerciantului este creditat imediat, cu 

valoarea mărfurilor sau serviciilor vândute pe bază de credit card, în momentul în care 

documentele ce atestă vânzările (borderouri, chitanţe, facturi) sunt prezentate pentru plată la 

bancă. 

 Sistemul permite comercianţilor să ofere clienţilor mărfuri vândute în condiţii de credit, 

fără a fi nevoiţi să suporte cheltuieli administrative sau riscuri de neplată. 

 Oferind mărfuri sau servicii pe credit, comercianţii care acceptă credit cardurile atrag mai 

mulţi clienţi, comparativ cu cei care nu au introdus această facilitate. 

 Operând cu credit carduri, comerciantul este degrevat de o mare parte din cheltuielile şi 

riscurile pe care le presupune folosirea numerarului. 

 În realizarea acţiunilor promoţionale şi a campaniilor publicitare, comercianţii 

beneficiază de infrastructura unei reţele internaţionale de credit carduri. 

 În scopul îmbunătăţirii standardului serviciilor oferite clienţilor, o parte din marile lanţuri 

de magazine dau posibilitatea clienţilor de a obţine numerar prin prezentarea cardului. Pentru 

client, acest lucru reprezintă o facilitate în plus, iar pentru comerciant un mijloc de a „vehicula‟ 

numerar, fără a suporta cheltuieli pentru o astfel de operaţiune. 

  

 

c) Avantaje pentru bănci 

 Pentru bănci, emiterea de credit carduri şi utilizarea acestora de către clienţii lor prezintă 

o serie de avantaje: 

 -Permit creşterea gradului de automatizare a operaţiunilor, reducându-se astfel volumul 

operaţiunilor efectuate manual; 

 -Determină diminuarea operaţiunilor cu numerar; 

 -Plăţile efectuate cu credit carduri sunt garantate; 

 -Dobânzile percepute în cadrul operaţiunilor cu credit carduri sunt mai ridicate, 

comparativ cu cele percepute în cazul majorităţii celorlalte forme de împrumut; 
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 -Comisioanele percepute de la comercianţii care acceptă achitarea cu credit carduri a 

mărfurilor sau serviciilor oferite de ei reprezintă o sursă de venituri pentru bancă. 

 
STORE CARDUL 

 Multe dintre marile magazine sau companii de servire  a populaţiei (de exemplu 

benzinării) au introdus propriile carduri care, într-un fel, concurează credit cardurile emise de 

bănci. Majoritatea marilor magazine preferă să emită propriul instrument de plată denumit store 

card (carte de magazin), din mai multe considerente, printre care pot fi amintite următoarele: 

constituie un element important în procesul de asigurare a loialităţii clienţilor pentru magazinul 

sau reţeaua respectivă de magazine, determină creşterea vânzărilor prin facilităţile de plată 

oferite şi furnizează comercianţilor informaţii de piaţă valoroase. 

 În esenţă, store cardurile sunt o variantă a credit cardurilor, deci modul lor de utilizare 

este asemănător acestora: lunar, se întocmeşte situaţia debitelor, iar clienţii au posibilitatea de a 

opta, la sfârşitul fiecărei luni pentru achitarea întregii datorii sau numai a unui procent din 

aceasta. Există însă şi unele magazine care emit carduri de tipul charge card şi, drept urmare, 

întregul sold trebuie plătit în fiecare lună. Store cardurile pot fi folosite numai în cadrul aceluiaşi 

grup (reţea) de magazine, iar tranzacţiile nu se derulează prin intermediul sistemului bancar de 

decontări, astfel că acest tip de operaţiuni pot fi considerate ca aparţinând unui sistem închis. 

   
DEBIT CARDUL 

 Debit cardul (cartea de debit) permite ca deţinătorului său să îi fie debitată, în mod direct, 

contravaloarea bunurilor, serviciilor achiziţionate şi/sau a numerarului folosit (prin ATM) pe 

seama fondurilor din contul său. 

 Debit cardul se emite în baza unui cont bancar clientului titular al cardului. Debit cardul 

este folosit asemănător numerarului, în sensul că titularul poate efectua plăţi în limita 

disponibilităţilor sale băneşti din cont sau, dacă a încheiat în prealabil o convenţie cu banca, un 

credit în descoperit de cont (pentru ca banca să autorizeze plăţi şi după ce propriile sale fonduri 

au fost cheltuite). 

 Utilizarea debit cardurilor nu presupune circulaţia nici unui document pe suport hârtie. 

Debitarea contului titularului se efectuează simultan cu creditarea contului magazinului sau 

instituţiei care acceptă ca instrument de plată debit carduri. Pentru a le face mai atractive pentru 

clienţi, băncile debitează contul titularului după trei zile de la efectuarea achiziţiei. 

 Procedurile folosite în efectuarea plăţilor sunt asemănătoare celor prezentate la credit 

carduri. Spre deosebire de cec, în cazul debit cardurilor, mărfurile pot fi comandate prin telefon, 

iar valoarea tranzacţiilor nu este limitată. Bineînţeles, tranzacţia va fi concretizată numai în cazul 

în care disponibilităţile băneşti din contul clientului sunt suficiente. 

 Avantajele debit cardurilor 
 Folosirea debit cardurilor prezintă avantaje pentru toţi cei trei participanţi implicaţi: 

client, bancă, comerciant. 

a) Avantaje pentru bănci 

 Principalele avantaje pentru bănci sunt: 

gradul ridicat de control asupra tranzacţiilor clientului în raport cu disponibilităţile băneşti din 

cont şi creditul în descoperit de cont (în cazul în care s-a convenit astfel); 

costurile băncii pentru operarea debit cardurilor sunt mai reduse comparativ cu cheltuielile 

aferente utilizării cecurilor sau numerarului; 

degrevarea activităţii la ghişeele bancare, inclusiv reducerea cheltuielilor din acest punct de 

vedere. 

b) Avantaje pentru clienţi 

 Din perspectiva clienţilor, se pot enumera următoarele avantaje: 

-clienţii nu sunt nevoiţi să retragă şi să poarte asupra lor sume mari de bani pentru a 

achita mărfuri de valori mari, eliminându-se astfel riscurile de furt şi disconfort pe care le 

presupune numerarul la purtător; 
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-spre deosebire de cec, nu există o limită a valorii achiziţiilor şi nu trebuie completat nici 

un document; 

-tranzacţia se realizează instantaneu. 

c) Avantaje pentru comerciant 

 Spre deosebire de plata în numerar sau prin cec, sumele pe care clienţii le pot cheltui nu 

sunt limitate, utilizarea cardurilor fiind, în acelaşi timp, o premisă a creşterii vânzărilor; 

cheltuielile impuse de asigurarea securităţii sunt mult mai reduse decât în cazul folosirii 

numerarului ca mijloc de plată; 

 -pentru operarea debit cardurilor, banca percepe vânzătorului taxe mai mici decât în cazul 

operării numerarului; 

 -decontările sunt mai rapide decât în cazul cecului. 

 Toate aceste avantaje, coroborate cu numărul din ce în ce mai mare al debit cardurilor şi 

teminalelor necesare utilizării lor, ar trebui să determine creşterea rolului debit cardurilor pe 

piaţa instrumentelor de plată. Totuşi, utilizarea acestor carduri este încă limitată. 

 În unele cazuri, datorită faptului că nu toate magazinele au terminale pentru debit carduri, 

clienţii nu pot folosi debit cardurile şi, deci, vor trebui să apeleze la carnetul de cecuri sau 

numerar. Multe magazine fiind dotate cu terminale (aparate) pentru tipărirea de cecuri, folosirea 

cecului este preferată, iar achitarea plăţilor de valori mici cu debit carduri nu se justifică datorită 

cheltuielilor de operare. 

 
CARDURILE MULTIFUNCŢIONALE 

 Pentru a se apropia mai mult de nevoile clienţilor, tot mai multe bănci emit carduri 

multifuncţionale. 

 Cardul multifuncţional este orice debit card care are şi alte funcţiuni care îl pot face 

recunoscut ca mijloc de plată, cum sunt: cartea de numerar, sau cash card, care este un card 

utilizabil exclusiv pentru automate programabile care pot distribui numerar, sau carte de 

garantare a cecurilor (cheque guaranted card) care asigură garantarea unui cec emis şi semnat, 

până la o sumă specificată de către banca emitentă a cardului (trasă prin cec). 

 Deci deţinătorul unui card multifuncţional îl poate utiliza pentru toate operaţiile specifice 

debit cardurilor, dar şi pentru retragerea de sume de la distribuitoarele automate de numerar sau 

pentru  garantarea plăţilor efectuate prin cec. 

 
SMART CARDUL 

 În ultimii ani s-au înregistrat progrese importante în tehnologia legată de realizarea 

cardurilor. Smart cardurile (card „inteligent‟) permit derularea unor tranzacţii mult mai 

sofisticate decât celelalte carduri denumite, pentru diferenţiere, carduri de plastic (cu bandă 

magnetică). 

 Există două tipuri de smart carduri, unele ce pot înmagazina unităţi de valoare şi altele, 

mai sofisticate, care au încorporate microprocesoare. 

 Aceste carduri au primit acest nume datorită faptului că un microcomputer întreg este 

încorporat într-un card de dimensiuni atât de reduse (cardurile bancare), imprimându-i acestuia 

un grad de inteligenţă determinat de memoria şi puterea procesorului. Smart cardurile au 

posibilităţi ce le depăşesc pe cele ale cardurilor cu benzi magnetice, carduri ce domină banca 

electronică din zilele noastre. 

 Smart cardurile prezintă câteva avantaje faţă de cardurile cu bandă magnetică:  

-nu este necesară autorizarea „on-line‟ (autorizarea de acceptare a cardului la plată, 

obţinută prin intermediul terminalului electronic); 

-acestor carduri le pot fi asociate plăţi mai mari în descoperit de cont (overdraft); 

- protecţia împotriva fraudelor şi a riscului de credit al băncii este mult mai mare; 

-cardurile cu cip-uri încorporate nu pot fi copiate şi securitatea acestora poate fi sporită 

prin solicitarea făcută clientului de a-şi introduce codul personal de identificare (PIN). 

  



 
40 

 

  Emitenţii cardurilor de plăţi sunt: 

 a) Băncile 

 Cardurile „de plăţi‟ sau „de retragere‟ sunt emise în favoarea deţinătorilor de conturi 

curente. Plata efectuată de client cu ajutorul cardului se va opera prin debitarea contului acestuia. 

Cardurile internaţionale se emit în valută, având acces la ele orice persoană fizică sau 

juridică română sau străină. 

 Deţinătorii cardurilor VISA emise de băncile comerciale româneşti beneficiază în 

străinătate de aceleaşi avantaje ca orice alt deţinător al unui card VISA. 

 În vederea obţinerii unui card VISA de tip Business sau Classic emis de o bancă 

comercială românească, clienţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să aibă o situaţie 

financiară solidă, să aibă cont curent în valută la banca respectivă, să plătească taxele şi 

comisioanele aferente. 

 Alături de cardurile internaţionale în valută băncile comerciale româneşti s-au preocupat 

de emiterea de carduri naţionale în lei. Cardurile sunt emise preponderent sub sigla VISA şi 

EUROCARD/. 

 b)Instituţii specializate  

 Anumite instituţii, cum sunt American Express, Diner‟s Club şi altele, sunt specializate în 

emiterea „cardurilor acreditive‟. Nefiind instituţii bancare şi în consecinţă neavând gestiunea 

conturilor deţinătorilor, ele colaborează cu băncile. Când deţinătorul face o plată, instituţia 

emitentă onorează această plată din propriile fonduri, după care deţinătorul va rambursa suma 

direct în numerar, sau prin autorizarea băncii sale de a-l debita contul sau prin autorizarea 

instituţiei emitente de a prelua din contul său la bancă suma datorată. 

Întreprinderile furnizoare de mărfuri sau prestatoare de servicii 

 c)Unele societăţi comerciale care vând bunuri de consum ori prestează servicii, emit 

carduri de plăţi pentru a facilita achitarea preţului de către clientelă. Deţinătorul cardului 

autorizează pe comerciantul emitent să preia din contul său bancar suma datorată. Unele carduri 

sunt utilizate numai pentru plata unui tip de mărfuri sau de servicii,altele sunt polivalente.  

 

2.2. INSTRUMENTE DE PLATĂ DE TIP MONEDĂ ELECTRONICĂ 

  

Instrumentul de plată de tip monedă electronică (e-money) este instrumentul de plată 

electronică reîncărcabil sau nu, altul decât instrumentul de plată cu acces la distanţă, cum ar fi 

un  chip-card, o memorie a unui computer sau un alt dispozitiv electronic, cu o valoare 

predeterminată, pe care sunt stocate electronic unităţi valorice, permiţând deţinătorului său să 

efectueze retrageri de numerar de la terminale precum distribuitoarele de numerar şi ATM, plata 

bunurilor şi serviciilor achiziţionate de la comercianţii acceptanţi, plata obligaţiilor către 

autorităţile administraţiei publice, transferurile de fonduri între conturi, şi care este acceptat la 

plată şi de alte entităţi în afara emitentului, valoarea monetară a unităţilor valorice fiind în mod 

obligatoriu egală cu suma în numerar primită de emitent de la deţinător. 

Un exemplu de astfel de card este chip-cardul sau smart-cardul, ce oferă posibilitatea 

procesării şi/sau stocării unităţilor valorice prin intermediul unui microprocesor integrat (chip). 

Spre deosebire de cardul clasic cu bandă magnetică, pe smart-card se pot stoca efectiv fonduri 

transferate dintr-un cont bancar sau dintr-un alt smart-card (operaţiune card to card), precum şi 

informaţii referitoare la soldul disponibil, plata efectuată cu acest tip de card putându-se realiza 

instantaneu. 

Cardul hibrid (dual card), este cardul care conţine atât bandă magnetică cât şi 

microprocesor şi care permite efectuarea unor operaţiuni combinate, specifice fiecărui tip de 

card. 
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2.3. INSTRUMENTE DE PLATĂ CU ACCES LA DISTANŢĂ 

 
 Instrumentul de plată cu acces la distanţă este instrumentul ce permite deţinătorului să 

aibă acces la fondurile aflate în contul său, prin intermediul căruia poate efectua plăţi către un 

beneficiar sau alt gen de operaţiuni de transfer de fonduri şi care necesită, de obicei, un nume 

de utilizator şi un cod personal de identificare/parola şi/sau orice altă dovadă similară a 

identităţii; în categoria instrumentelor de plată cu acces la distanţă sunt incluse, în special, 

cardurile, altele decât cele ce fac parte din categoria instrumentelor de plată de tip monedă 

electronică (indiferent dacă sunt de debit, de credit etc.), precum şi aplicaţiile de tip Internet-

banking şi home-banking. Pe lângă operaţiunile de transfer de fonduri, ce conferă deţinătorului 

instrumentului de plată cu acces la distanţă posibilitatea transmiterii electronice a instrucţiunilor 

de debitare a contului curent propriu şi a transcrierii mesajului dorit pe ordinul de plată care va fi 

generat automat de sistem, deţinătorul poate efectua şi operaţiuni de schimb valutar, poate 

constitui depozite şi poate obţine informaţii privind situaţia conturilor şi a operaţiunilor 

efectuate; toate tranzacţiile sunt recepţionate de bancă într-un server de comunicaţie şi procesate 

printr-o tehnologie proprie de verificare a autenticităţii mesajului de plată, înainte de a fi 

transmise în sistemul informatic propriu. În cazul aplicaţiilor de tip Internet-banking principiul 

de funcţionare a acestor instrumente de plată cu acces la distanţă se bazează pe tehnologia 

Internet (World Wide Web), precum şi pe sistemele informatice ale emitentului. În cazul 

aplicaţiilor de tip home-banking principiul de funcţionare a acestor instrumente de plată cu acces 

la distanţă se bazează pe o aplicaţie software a emitentului, instalată la sediul deţinătorului, pe o 

staţie de lucru individuală sau în reţea.  

 Deşi mulţi înclină să creadă că electronic-banking-ul reprezintă unul şi acelaşi lucru cu 

internet-banking-ul, şi anume „servicii bancare on-line”, în realitate există anumite aspecte de 

ordin tehnic ce le diferenţiază. 

Într-adevăr, cei doi termeni comportă multe asemănări. Ambele servicii presupun 

utilizarea unui computer şi, de cele mai multe ori, a unei lini telefonice. Atât internet-banking-ul 

cât şi electronic banking-ul oferă utilizatorului-client posibilitatea accesării conturilor 24 de ore 

din 24, 7 zile pe săptămână, permit acestuia efectuarea următoarelor operaţiuni: 

-Verificarea soldului şi a tranzacţiilor de pe conturile personale; 

-Ordonarea de plăţi interne; 

-Transferuri interne (schimburi valutare între conturile aceluiaşi client); 

-Efectuarea de plăţi interne programate 

-Efectuarea de depozite la termen  

Însă asemănările se opresc aici. 

 Electronic banking este o soluţie care presupune instalarea de programe-client la sediul 

utilizatorului-client, de unde rezultă şi o imobilizare a acestuia. Aceasta vizează asigurarea unei 

securităţi ridicate, soluţia de electronic banking funcţionând prin modem pe o linie telefonică 

dedicată. Concret se realizează o reţea între server-ul băncii şi calculatorul clientului. 

 Internet-banking-ul este considerat de specialişti ca fiind un produs bancar ce urmează 

celui de electronic banking, prin urmare mai eficient decât primul. În cazul internet-banking-

ului, utilizatorul-client nu mai este „legat” de sediul firmei, server-ul băncii putând fi accesat de 

oriunde din lume prin intermediul internetului. 

 Securizarea comunicării dintre client şi bancă se bazează, în general, pe autentificarea 

bidirecţională prin certificate digitale, obţinându-se astfel cel mai înalt nivel de securizare a 

transmiterii informaţiilor practicat în reţeaua internet. În plus, orice operaţiune transmisă de 

client este supusă unui număr succesiv de verificări, înaintea procesării de către bancă. Serviciul 

internet banking se adaptează la orice structură internă de organizare a companiilor, prin 

utilizarea diverselor drepturi de procesare, verificare şi autorizare a mesajelor care se transmit 

către bancă, în funcţie de atribuţiile şi drepturile fiecărei persoane din companie în angajarea de 

plăţi. 
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AVANTAJELE SERVICIILOR BANCARE ON-LINE 

 Dată fiind similitudinea celor două servicii, majoritatea avantajelor sunt comune, existând 

însă anumite nuanţări în privinţa internet-banking-ului. 

 O analiză a atu-urilor serviciilor bancare on-line trebuie făcută atât din perspectiva 

instituţiei bancare, cât şi din punctul de vedere al clientului-utilizator, sub cele două forme în 

care se prezintă acesta: 

 -clientul individual şi 

 -clientul instituţional. 

 Din punctul de vedere al băncii furnizoare, serviciile de electronic&internet-banking 

comportă următoarele avantaje: 

 -Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor clientului, datorită faptului că acest serviciu 

este disponibil 24 de ore pe zi şi 7 zile pe săptămână, lăsând clientul să aleagă când şi unde să îşi 

efectueze tranzacţiile; 

 -Creşterea ratei de păstrare a clienţilor prin eliminarea condiţionării faţă de locaţia fizică a 

unei bănci sau de numărul de filiale şi personalul disponibil, având în vedere că un contact direct 

cu reprezentanţii unei bănci este mult mai rar; 

 -Posibilitatea extinderii regionale cu investiţii mult reduse în locaţiile fizice ale filialelor 

sau agenţiilor.  

 -Internetul, prin intermediul marketingului bazelor de date, prezintă oportunităţi unice de 

oferte personalizate pentru un număr mult mai mare de clienţi. Spre exemplu, în momentul în 

care un client accesează website-ul, cunoscând serviciile pe care clientul respectiv le foloseşte şi 

interesele pe care le are, prin intermediul unui software personalizat, clientului i se poate oferi un 

nou produs/serviciu, fie al băncii, fie al unui partener al acesteia. 

 -Identificarea clienţilor sau segmentelor de clienţi profitabile. O bază de date cu 

informaţii complexe despre clienţi, ce pot fi obţinute prin site-ul de internet, poate facilita analiza 

detaliată a fiecărui client sau a unor grupe de clienţi şi măsurarea profitabilităţii acestora. Acestor 

clienţi profitabili li se pot face oferte speciale pentru a-i reţine. 

 -Tranzacţiile bancare on-line au costurile cele mai reduse dintre toate tipurile de 

tranzacţii.  

 -Imagine bună pe piaţă. Băncile care oferă astfel de servicii sunt percepute ca lideri în 

implementarea tehnologiei, având o imagine mai bună pe piaţă. 

 Pentru utilizatorul-persoană fizică online banking-ul prezintă următoarele avantaje:  

 -Costuri reduse pentru accesul şi folosirea diferitelor produse şi servicii bancare. 

 -Comoditate. Toate tranzacţiile bancare pot fi efectuate de acasă sau de la birou, fără a fi 

necesară deplasarea la sediul băncii. 

 -Viteza. Răspunsul mediului este foarte rapid, astfel încât clientul poate aştepta până în 

ultimul minut pentru a iniţia un transfer de fonduri. 

 -Administrarea fondurilor. Clientul poate avea istoricul diferitelor conturi şi poate face 

analize pe propriul computer înainte de a realiza o tranzacţie pe web. 

 Pentru clienţii instituţionali avantajele internet-banking-ului sunt: 

 -Costuri reduse pentru accesarea şi utilizarea diferitelor produse şi servicii, solicitarea de 

credite, deschiderea de acreditive etc. 

 -Acces la informaţii. Corporaţiile pot avea acces la informaţii, putând vedea situaţia 

conturilor printr-un simplu click de mouse. 

-Managementul lichidităţilor. Serviciile bancare prin internet permit clienţilor 

instituţionali să transfere bani dintr-un cont într-altul pentru a face plăţi, având şi o imagine 

permanentă asupra lichidităţilor. 
 

 Emitenţii şi băncile acceptante vor respecta întocmai reglementările Băncii Naţionale a 

României privind instrumentele de plată electronică în relaţia cu deţinătorii, comercianţii 

acceptanţi, procesatorii, furnizorii de sistem şi proprietarii de marcă.  

 În vederea autorizării şi procesării operaţiunilor efectuate prin intermediul unui 

instrument de plată electronică sunt necesare linii şi echipamente de comunicaţii şi procesare, 
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precum şi terminale şi dispozitive prin intermediul cărora se iniţiază, se înregistrează, se 

controlează şi se transmit informaţii aferente tranzacţiilor iniţiate. Echipamentele şi locaţiile 

unde acestea sunt amplasate trebuie să asigure un grad ridicat de securitate şi siguranţă 

operaţională, în vederea prevenirii accesului neautorizat la acestea şi protejării confidenţialităţii, 

autenticităţii şi integrităţii informaţiilor şi datelor în timpul procesării, stocării şi arhivării 

datelor. Amplasarea terminalelor trebuie să se facă în locuri care să asigure siguranţă 

deţinătorilor/utilizatorilor cardului sau ai instrumentului de plată de tip monedă electronică, 

confidenţialitatea operaţiunilor efectuate la acestea şi accesul tuturor deţinătorilor/utilizatorilor. 

 Emitentul/banca acceptantă trebuie să asigure utilizarea facilă a terminalelor prin:  

 a) poziţionarea corespunzătoare a tastaturii şi a ecranului;  

            b) bună vizibilitate a ecranului şi a textului doar pentru utilizatorul care operează la 

terminal;  

            c) afişarea textului pe ecran, la alegerea utilizatorului, în limba româna şi/sau în cel puţin 

o limbă oficială a Uniunii Europene. Banca acceptantă este responsabilă pentru îndeplinirea şi 

respectarea prevederilor prezentate mai sus în cazul propriilor terminale şi în cazul terminalelor 

aparţinând procesatorilor sau furnizorilor de sistem, în baza contractelor încheiate cu aceştia.  

 Toţi comercianţii trebuie să aibă acces în sistemul de plăţi electronice, fără a se ţine 

seama strict de dimensiunea lor economică.  

 Contractele încheiate de emitenţii/băncile acceptante cu deţinătorii de carduri şi 

comercianţii se întocmesc în scris. Toate informaţiile şi datele furnizate, precum şi contractele 

care se referă la instrumente de plată electronică vor fi redactate în limba româna şi, eventual, 

într-o limbă oficială a Uniunii Europene. Tarifele şi comisioanele trebuie stabilite într-o manieră 

transparentă, ţinându-se seama de costurile şi de riscurile asociate, fără a se introduce prin 

acestea restricţionări concurenţiale.  

  Emitenţii şi băncile acceptante pot introduce, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, în contractele încheiate cu deţinătorii cardurilor şi cu comercianţii acceptanţi, clauze 

speciale privind divulgarea către autorităţile competente a unor informaţii care să asigure 

identificarea acestora si să poată fi utilizate în cazurile în care deţinătorii sau comercianţii 

acceptanţi sunt implicaţi în activităţi frauduloase sau de natura a induce riscuri în cadrul 

sistemului bancar.  

 Emitentul are, în principal, următoarele obligaţii:  

 a) să nu dezvăluie codul personal de identificare al deţinătorului (PIN), numele de 

utilizator, codul de identificare sau parola unei alte persoane decât deţinătorul;  

 b) să nu distribuie un instrument de plată electronică fără ca acesta să fie solicitat în 

prealabil de către deţinător, cu excepţia cazului în care se înlocuieşte instrumentul de plată 

electronică aflat deja în posesia deţinătorului;  

           c) să păstreze evidenţele pentru o perioadă de timp determinată, în conformitate cu 

prevederile legale în materie, astfel încât tranzacţiile să poată fi urmărite, iar erorile să poată fi 

rectificate;  

           d) să asigure mijloacele adecvate şi suficiente pentru ca deţinătorul să poată efectua 

comunicările stipulate în contract; emitentul (sau persoana indicată de acesta) trebuie să pună la 

dispoziţie deţinătorului mijloacele prin care acesta să poată face dovada faptului ca a fost făcută 

comunicarea (cel puţin data, ora înregistrării şi numărul de înregistrare a comunicării);  

  e) să dovedească, în cazul în care deţinătorul contestă o tranzacţie iniţiată prin 

intermediul unui instrument de plată electronică, faptul că tranzacţia respectivă a fost corect 

înregistrată şi evidenţiată în conturi;  

  f) să execute întocmai şi în termenele stabilite prin contract operaţiunile ordonate de 

deţinător/utilizator;  

 g) să ia măsuri de identificare şi de înscriere corectă a numelui şi prenumelui 

deţinătorului, în conformitate cu actul de identitate al acestuia.  

  Deţinătorul unui instrument de plată electronică are următoarele obligaţii:  
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 a) să utilizeze instrumentul de plată electronică, în conformitate cu prevederile 

contractuale;  

       b) să păstreze în bune condiţii instrumentul de plată electronică şi să ia măsuri rezonabile 

de protejare a elementelor de siguranţă;  

 c) să înştiinţeze emitentul sau persoana indicată de acesta imediat ce constată: - pierderea, 

furtul, distrugerea sau blocarea instrumentului de plată electronică; - înregistrarea în contul personal a 

unor tranzacţii neautorizate de deţinător; - orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării 

contului de către emitent; - elementele ce creează suspiciuni cu privire la posibilitatea copierii 

cardului/instrumentului de plată de tip monedă electronică sau cunoaşterea codului PIN/codului de 

identificare/parolei de către persoane neautorizate; - disfuncţionalităţi ale instrumentului de plată 

electronică sau codurile de acces primite sunt incorecte;  

 d) să nu înregistreze codul personal de identificare sau parola într-o formă ce poate fi uşor 

recunoscută, în particular, pe instrumentul de plată electronică sau pe alt obiect pe care îl 

păstrează împreuna cu instrumentul de plată electronică;  

 e) să nu contramandeze un ordin pe care l-a dat prin intermediul instrumentului de plată 

electronică, cu excepţia cazului în care suma nu a fost determinată în momentul în care ordinul a 

fost dat;  

 f) să ia toate măsurile rezonabile pentru asigurarea siguranţei instrumentului de plată 

electronică şi să respecte prevederile speciale din contract cu privire la furt sau pierdere.  

 Până la momentul comunicării furtului, pierderii sau distrugerii instrumentului de plată 

electronică emitentului sau persoanei indicate de acesta, deţinătorul este răspunzător pentru toate 

operaţiunile executate, urmând să suporte toate pierderile aferente acestor operaţiuni până la 

limita echivalentului în lei al sumei de 150 euro, la cursul anunţat de Banca Naţionala a 

României pentru ziua efectuării operaţiunilor considerate frauduloase. Răspunderea deţinătorului 

privind acoperirea pierderilor este integrală în cazul în care se dovedeşte ca acesta a  neglijent, 

nerespectând regulile de folosire şi de păstrare în condiţii bune a instrumentului de plată sau l-a 

folosit în mod fraudulos. De îndată ce a înştiinţat emitentul, deţinătorul nu este răspunzător 

pentru pierderile apărute ca urmare a copierii cardului/instrumentului de plată electronică sau 

cunoaşterea codului PIN de către persoane neautorizate,    cu excepţia cazului în care deţinătorul 

însuşi acţionează fraudulos.   

 Deţinătorul nu este în mod automat răspunzător pentru tranzacţiile executate, dacă 

instrumentul de plată electronică a fost utilizat fără a fi prezentat fizic şi fără identificarea 

electronică a acestuia (PIN, coduri de acces etc.). Utilizarea în sine a unui cod confidenţial sau a 

oricărei alte forme similare de identificare şi verificare nu implică în mod automat răspunderea 

deţinătorului pentru tranzacţiile efectuate în acest mod.  

 Comercianţii acceptanţi au obligaţia să afişeze la loc vizibil mărcile cardurilor sau ale 

instrumentelor de plată de tip monedă electronică acceptate la plată. Din momentul afişării 

mărcilor de carduri sau ale instrumentelor de plata de tip monedă electronică acceptate la plată, 

comerciantul acceptant este obligat să accepte la plată aceste instrumente de plată electronică, în 

condiţiile regulamentului BNR şi ale contractelor încheiate cu băncile acceptante.  

 Comerciantul acceptant are obligaţia să ţină evidenţa tranzacţiilor efectuate prin intermediul 

cardurilor şi al instrumentelor de plată de tip monedă electronică, cu respectarea cerinţelor impuse de 

emitent/banca acceptantă şi a prevederilor legale în materie. Comerciantul acceptant are obligaţia ca, la 

momentul prezentării unui card sau a unui instrument de plată de tip monedă electronică pentru 

efectuarea unei tranzacţii, să verifice, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu banca 

acceptantă şi ale reglementărilor legale în materie, identitatea deţinătorului/utilizatorului (prin 

verificarea actului de identitate, compararea semnăturii de pe chitanţă cu cea existentă pe aversul 

instrumentului, solicitarea introducerii codului PIN). Comerciantul acceptant are obligaţia ca, în situaţia 

în care pentru efectuarea unei tranzacţii este obligatorie introducerea de către deţinător/utilizator a 

codului PIN, să ia toate măsurile ce se impun pentru asigurarea confidenţialităţii acestei operaţiuni.  

 Comerciantul acceptant întocmeşte chitanţele aferente achiziţionării unor bunuri sau 

prestării de servicii numai în moneda naţională, indiferent dacă deţinătorul cardului sau al 
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instrumentului de plată de tip monedă electronică este rezident sau nerezident şi indiferent de 

moneda în care este denominat cardul, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  

 

2.4. REGIMUL JURIDIC AL SEMNĂTURILOR ŞI ÎNSCRISURILOR ELECTRONICE 

 
 Regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică este 

reglementat de Legea numărul 455 din 2001. Potrivit acesteia, datele în formă electronică sunt 

reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, 

primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice.  

 Înscrisul în formă electronică este o colecţie de date în formă electronică între care există 

relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere destinate a fi citite 

prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar.  

 a) Semnătura electronică poate fi de mai multe feluri: 

 -semnătură electronică care reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau 

asociate logic cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare; 

 -semnătură electronică extinsă ce reprezintă acea semnătură electronică care îndeplineşte 

cumulativ următoarele condiţii:  

a) este legată în mod unic de semnatar; 

b) asigură identificarea semnatarului; 

c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; 

d) este legată de datele în formă electronică la care se raportează în aşa fel încât orice 

modificare ulterioară a acestora este identificabilă. 

Semnatarul este persoana care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi 

care acţionează fie în nume propriu fie ca reprezentant al unei alte persoane. 

Datele de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică cu 

caracter de unicitate cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de 

semnatar pentru crearea unei semnături electronice. 

Dispozitivul de creare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware 

configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice. Dispozitivul 

securizat de creare a semnăturii electronice reprezintă acel dispozitiv de creare a semnăturii 

electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o 

singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată; 

 b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia să nu poată fi deduse; 

 c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la 

momentul generării acesteia; 

d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar 

împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;  

e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate, şi nici să nu 

împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare. 

Datele de verificare a semnăturii electronice reprezintă date în formă electronică, cum ar 

fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei semnături 

electronice. 

Dispozitivul de verificare a semnăturii electronice reprezintă software şi/sau hardware 

configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii electronice. 

Certificatul reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre 

datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei 

persoane. 

Furnizorul de servicii de certificare poate fi orice persoană, română sau străină, care 

eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică. 
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b) Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a incorporat sau ataşat o  semnătură electronică 

extinsă, generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este 

asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. 

 În cazul în care forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act 

juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat sau ataşat o 

semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv 

securizat de creare a semnăturii. 

 În situaţia în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţa va dispune 

întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate, în acest scop, expertul sau 

specialistul este obligat să solicite certificatele, precum şi orice alte documente necesare pentru 

identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.   

2.5. ACTIVITĂŢI CU POTENŢIAL DE RISC ŞI FRAUDE 

 

  Prin organizarea activităţii lor de informare emitentul şi banca acceptantă răspund de 

identificarea, evaluarea şi limitarea producerii efectelor fraudelor şi activităţilor cu potenţial de 

risc. Banca acceptantă va identifica activităţile suspecte cu carduri la comerciantul acceptant, 

prin compararea tranzacţiilor decontate cu datele care reflectă autorizările cerute şi transmise 

comerciantului acceptant şi cu nivelurile de risc adoptate prin normele proprii, notificând 

comerciantului acceptant şi altor persoane îndreptăţit interesate informaţii şi orice documente 

care le-ar putea fundamenta deciziile de prevenire a riscurilor de neplată, de limitare sau de 

împărţire a efectelor acestora, după caz. Băncile acceptante vor clasifica comercianţii acceptanţi 

în funcţie de parametrii pe care îi consideră definitorii pentru activitatea suspectă, astfel încât, 

după caz, să poată fi în măsură:  

 a) să impună limitări la cererile de autorizare ale acestora;  

            b) să instaleze un terminal sub controlul lor la punctul de vânzare al comerciantului 

acceptant, cu introducerea obligativităţii tastării codului PIN de către deţinător.  

 În cadrul procesului de monitorizare a tranzacţiilor cu carduri efectuate la comercianţii 

acceptanţi băncile acceptante au obligaţia de a identifica activitatea frauduloasă. Ele vor 

identifica cel puţin următoarele tipuri de fraudă:  

 a) acceptarea repetată la plată, cu bună-credinţă sau nu, de carduri contrafăcute - tip 8;  

 b) furnizarea către persoane neautorizate de informaţii cu privire la carduri valide 

acceptate la plată (prin copierea benzii magnetice sau a informaţiilor embosate ori gravate pe 

suprafaţa cardului şi transmiterea acestor date către aceştia);  

 c) dublarea de către comerciantul acceptant a chitanţelor aferente unor tranzacţii şi 

remiterea acestora spre încasare băncii acceptante- tip 9.  

 Băncile acceptante au obligaţia de a rezilia contractele cu comercianţii acceptanţi care 

furnizează către persoane neautorizate informaţii cu privire la carduri valide acceptate la plată 

precum şi de a stabili condiţii concrete de reziliere a contractelor cu comercianţii acceptanţi, în 

situaţia în care aceştia acceptă la plată în mod repetat carduri contrafăcute sau dublează 

chitanţele aferente unor tranzacţii şi le remit spre încasare băncii acceptante fără a ţine seama de 

dimensiunea lor economică. Băncile acceptante au obligaţia de a constitui baze de date privind 

comercianţii acceptanţi ale căror contracte de acceptare la plată a cardurilor au fost reziliate din 

cauza numărului excesiv de fraude înregistrate. Băncile acceptante au obligaţia de a constitui 

baze de date privind comercianţii acceptanţi asupra cărora există suspiciunea că desfăşoară o 

activitate frauduloasă, fără să fi fost luată nici o decizie de reziliere a contractelor de acceptare la 

plată a cardurilor.  Pentru realizarea acestor baze de date băncile acceptante vor fi obligate să 

insereze în contractele de acceptare la plată a cardurilor sau a instrumentelor de plată de tip 

monedă electronică, încheiate cu comercianţii acceptanţi, clauze privind informarea 

comercianţilor acceptanţi asupra dreptului băncii acceptante de a folosi anumite date de 

identificare ale acestora (codul fiscal, numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, 
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numărul unic de înregistrare la Camera de comerţ şi industrie, denumirea societăţii), în situaţia în 

care comercianţii acceptanţi desfăşoară o activitate frauduloasă.  

 Emitentul are obligaţia să identifice activitatea frauduloasă, să se informeze în legătură cu 

aceasta din orice sursă, pentru evitarea riscurilor de neplată, şi să ia toate masurile ce se impun 

pentru limitarea fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă. În evaluările emitentului 

activitatea frauduloasă va include fără a se limita la acestea, următoarele: 

 a) pierderea cardului - deţinătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată 

pe contul său, ca urmare a reclamării anterioare a pierderii cardului - tip 0;  

            b) furtul cardului - deţinătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe 

contul său, ca urmare a reclamării anterioare a furtului cardului - tip 1;  

            c) emiterea şi nerecepţionarea cardului de către deţinător - deţinătorul cardului contestă, 

în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă 

nerecepţionarea cardului emis pe numele său şi emitentul confirmă că a transmis cardul 

deţinătorului - tip 2;  

 d) cerere de eliberare a cardului eronată sau completată fraudulos - deţinătorul cardului 

contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta 

susţine că nu a solicitat niciodată emiterea unui card pe numele său sau emitentul confirmă că 

informaţiile privind deţinătorul cardului au fost introduse în mod eronat pe formularul de cerere 

de emitere a cardului - tip 3;  

 e) utilizarea în cadrul tranzacţiilor a unui card contrafăcut - deţinătorul cardului contestă, 

în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta reclamă 

neautorizarea tranzacţiei de către deţinător, iar emitentul confirmă că banda magnetică şi/sau 

cardul au fost copiate şi informaţiile au fost folosite pentru efectuarea tranzacţiei - tip 4;  

 f) folosirea frauduloasă a cardului de către o persoană neautorizată - deţinătorul cardului 

contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a faptului că acesta 

reclamă neautorizarea tranzacţiei de către deţinător, iar emitentul confirmă că o altă persoană s-a 

prezentat, în mod fraudulos, ca utilizator autorizat sau deţinător al cardului - tip 5;  

 g) folosirea frauduloasă a numărului de cont al cardului în cadrul unei tranzacţii - 

deţinătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său, ca urmare a 

reclamării de către acesta a faptului că tranzacţia nu a fost autorizată de către deţinător, iar 

numărul său de cont a fost folosit în mod ilegal într-o tranzacţie ce nu necesită prezenţa fizică a 

cardului (tranzacţii efectuate prin Internet sau telefon) - tip 6;  

 h) frauda identificată de banca acceptantă şi efectuată la comerciantul acceptant - 

deţinătorul cardului contestă, în mod legitim, o tranzacţie efectuată pe contul său şi banca 

acceptantă confirmă emitentului că tranzacţia respectivă a avut loc ca urmare a unei fraude la 

comerciantul acceptant, prin duplicarea chitanţei aferente unei tranzacţii, autorizată sau 

neautorizată, şi transmise acestuia pentru plată - tip 7.  

  Emitentul şi banca acceptantă vor identifica activitatea neobişnuită a deţinătorului şi, 

respectiv, a comerciantului acceptant, care, prin desfăşurarea şi consecinţele ei, depăşeşte 

limitele prestabilite, fie din punct de vedere al acumulării, fie din punct de vedere al apariţiei 

unui exces de tranzacţii pe credit ale comerciantului acceptant, fie din punct de vedere al 

apariţiei unui ritm accelerat de creştere a depozitelor bancare ale deţinătorilor de carduri, fie din 

orice alte motive pe care consideră oportun să le urmărească pentru evitarea riscurilor de neplată, 

comunicând comerciantului acceptant, deţinătorului, precum şi altor persoane şi autorităţi 

relevante informaţia şi orice document pe care aceştia l-ar putea folosi în fundamentarea 

deciziilor adoptate pentru prevenirea şi limitarea riscurilor de neplată.  

 Emitentul are obligaţia ca la autorizarea de către Banca Naţională a României a cardului ce 

urmează să se emită, inclusiv în cazul în care cardul este emis sub marca altui proprietar, să facă 

dovada că dispune de capacitate suficientă să poată colecta, prelucra, gestiona, stoca şi arhiva 

informaţii relevante, de care ia cunoştinţă în cursul unei plăţi propuse prin card, informaţii care să îi 

permită identificarea, evaluarea, limitarea şi împărţirea la timp a riscurilor care ar putea împiedica 

finalitatea decontării. Emitentul şi banca acceptantă vor face dovada că la autorizarea plătii cu card 
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deţin proceduri de stabilire şi de administrare a riscurilor de neplată, prin etalonarea nivelurilor 

acestora şi încadrarea corespunzătoare a deţinătorilor şi comercianţilor acceptanţi în nivelurile de risc 

stabilite, în vederea fundamentării unui comportament adecvat în cadrul structurilor lor interne având 

competenţe de refuz la plată, de impunere de restricţii şi interdicţii, astfel încât acestea să evite 

discriminări nejustificate în cadrul clientelei şi producerea riscurilor de neplată. Încadrarea de către 

emitent şi banca acceptantă a deţinătorilor şi, respectiv, a comercianţilor acceptanţi într-un nivel de 

risc poate dura maximum 90 de zile din momentul în care emitentul sau banca acceptantă a constatat 

că la punctele unde s-au solicitat autorizări de plăţi cu card s-au modificat condiţiile şi/sau cauzele 

care au încadrat comerciantul acceptant sau, după caz, deţinătorii în nivelul de risc respectiv. 

Emitentul şi banca acceptantă vor dispune de structuri adecvate pentru analizarea şi autorizarea 

tranzacţiilor cu carduri. Aceste structuri vor putea fundamenta şi emite refuzuri la plată, ca urmare a 

desfăşurării unei activităţi suspecte sau frauduloase. Refuzul la plată va fi primit de banca acceptantă 

şi va fi adus la cunoştinţa comerciantului acceptant în timp util, conform prevederilor contractuale. 

Emitentul şi banca acceptanta îşi vor organiza procesul de autorizare astfel încât activităţile 

frauduloase care apar la un comerciant acceptant, desemnat ca având un nivel de risc ridicat, în 

decursul unei perioade de monitorizare de 90 de zile, să poată fi refuzate la plată din iniţiativa unui 

terţ, care să angajeze răspunderea emitentului faţă de comerciantul acceptant. Emitentul va face 

dovada Băncii Naţionale a României că obţine, prelucrează, stochează şi arhivează informaţiile şi 

datele obţinute pe parcursul desfăşurării tranzacţiilor cu carduri, în interesul legalităţii, calităţii, 

operativităţii şi acurateţei, în vederea realizării finalităţii decontării. Emitentul va face dovada că 

aceste informaţii nu sunt utilizate, schimbate, transmise sau vândute decât în conformitate cu 

contractul încheiat între emitent şi deţinător sau comerciantul acceptant, pentru raportările către 

Banca Naţională a României şi către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 

sau în alte scopuri, conform legislaţiei în vigoare.  
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3. SISTEME DE TRANSFER INTERBANCAR AL FONDURILOR   

 

 Sistemul naţional de plăţi trebuie să funcţioneze în sprijinul zilnic şi nemijlocit al 

realizării obiectivelor de politică monetară. Sistemul de plăţi pune la dispoziţia autorităţilor 

monetare a ţării o sursă de informaţii curente, precum şi un instrument de intervenţie operativă 

prin asigurarea supravegherii utilizării fondurilor care tranzitează conturile curente ale 

societăţilor bancare în vederea limitării accesului acestora la sursele de refinanţare ale băncii 

centrale şi prevenirii riscurilor de lichiditate, de creditare şi de sistem. 

 Prima etapă a procesului de modernizare a sistemului naţional de plăţi, proiectat de 

BNR (1995-1998) a avut ca principale obiective modernizarea sistemului de plăţi pe suport 

hârtie, întărirea capacităţii BNR de a implementa politica monetară prin intermediul mijloacelor 

de supraveghere a lichidităţii pe parcursul zilei precum şi stabilirea bazei care să permită 

tranziţia spre o societate predominant fără numerar. 

 Cea de-a doua etapă a procesului de modernizare a avut ca obiective facilitarea 

dezvoltării economiei prin sporirea securităţii şi a eficienţei sistemului de plăţi interbancare, 

trecerea la o societate predominant fără numerar precum şi stabilirea unei baze legale bine 

fundamentate pentru sistemele de plăţi de importanţă sistemică şi pentru sistemele de decontare a 

tranzacţiilor cu valori mobiliare.  

În acest sens în  anul 1999 Banca Naţionala a României a hotărât externalizarea unor 

componente a Sistemului Naţional de Plăţi. Ca urmare, în iunie 2000, comunitatea bancară din 

România a creat societatea comercială denumită TransFonD S.A., al cărei obiect de activitate 

(activitatea de plăţi şi decontări) este unic în ţara noastră şi care are ca acţionari Banca Naţională 

a României (33,33%) şi un număr de 28 de bănci comerciale (într-o cotă egală indiferent de 

ponderea lor în sistemul de plăţi).  Această societate a devenit operaţională la începutul anului 

2001 şi a preluat, în mandat, o parte însemnată din activitatea Direcţiei de specialitate din Banca 

Naţională a României, respectiv transferurile interbancare de fonduri efectuate sub forma brută şi 

netă. Transferurile de fonduri ale Trezoreriei statului, precum şi cele ale Băncii Naţionale a 

României în relaţia cu băncile se derulează, în continuare, prin intermediul băncii centrale. 

Decontarea finală şi irevocabilă a tuturor transferurilor interbancare de fonduri se efectuează de 

către Centrala Băncii Naţionale a României. 

 La nivel naţional, activitatea de transfer de fonduri şi de decontări se derulează prin 

intermediul Centralei şi a celor 41 de unităţi teritoriale ale TransFonD S.A. (câte una în fiecare 

oraş reşedinţă de judeţ), iar cea privind transferurile de fonduri ale Trezoreriei statului şi băncii 

centrale în relaţia cu băncile este asigurată de Banca Naţionala a României, prin intermediul 

reţelei teritoriale proprii. 

       Titularii de conturi de decontare în evidenţa băncii centrale sunt Visa Internaţional  

EU/CMEA,  Europay Internaţional S.A., Societatea Naţională de Compensare, Decontare a 

Valorilor Mobiliare (casa de compensare pentru piaţa Rasdaq), precum şi casa de compensare a 

Bursei de Valori Bucureşti, aceste societăţi realizând compensarea plăţilor în lei efectuate cu 

carduri si, respectiv, compensarea plăţilor corespunzătoare tranzacţiilor cu valori mobiliare.         

  Condiţie absolută a realizării obiectivului de modernizare a sistemului de plăţi naţional a 

fost implementarea, în anul 2005, a Sistemului Electronic de Plăţi (SEP) care contribuie la 

dezvoltarea economiei în general, şi în particular, la dezvoltarea sectorului bancar atât prin 

fluidizarea plăţilor din sistem cât şi prin reducerea perioadei de decontare a costului de 

procesarea plăţilor interbancare.         
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3.1. SISTEMULUI ELECTRONIC DE PLĂŢI (SEP) 

 

Tranziţia de la un sistem de plăţi pe suport hârtie la unul electronic a fost determinată, pe 

de o parte, de dezvoltarea pieţelor financiare şi de creşterea semnificativă a activităţii derulate 

prin sistemele de plăţi, iar pe de altă parte, de necesitatea trecerii la o societate predominant fără 

numerar şi a fluidizării plăţilor fără numerar, precum şi de solicitările consumatorilor finali 

pentru servicii de plăţi sigure, eficiente şi cu costuri reduse. 

Aceste deziderate au fost transpuse în practică prin implementarea unui sistem electronic 

de plăţi compatibil cu sistemele din Uniunea Europeană atât din punct de vedere al 

funcţionalităţilor, cât şi al respectării practicilor şi standardelor europene şi internaţionale în 

domeniu. Se asigură astfel cadrul necesar îndeplinirii atribuţiei Băncii Naţionale a României, de 

promovare şi monitorizare a bunei funcţionări a sistemelor de plăţi, în scopul asigurării 

stabilităţii financiare şi menţinerii încrederii publicului în moneda naţională. 

Proiectul de implementare a sistemului electronic de plăţi este cel mai complex proiect derulat 

până în acest moment sub coordonarea Băncii Naţionale a României.  

Din punct de vedere arhitectural, sistemul electronic de plăţi din ţara noastră are 

următoarele componente: 

- sistemul ReGIS (acronim de la Romanian electronic Gross Interbank Settlement) – 

sistemul cu decontare pe bază brută în timp real; 

- sistemul SENT (Sistemul Electronic cu decontare pe bază Netă administrat de 

TRANSFOND S.A.) – casa de compensare automată; 

- sistemul SaFIR (Settlement and Financial Instruments Registration) – sistemul de 

depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat. 

În vederea asigurării continuităţii activităţii în cazul apariţiei unor evenimente 

neprevăzute a fost implementat şi un sistem de back-up şi recuperare.  

Arhitectura şi caracteristicile funcţionale ale acestor sisteme au fost stabilite luându-se în 

considerare: 

- politica generală existentă în domeniul sistemelor de plăţi şi de decontare a 

operaţiunilor cu instrumente financiare în Uniunea Europeană; 

- principiile fundamentale ale activităţii de plăţi şi decontări interbancare; 

- standardele şi recomandările elaborate de Banca Centrală Europeană, Banca 

Reglementelor Internaţionale şi de alte instituţii şi organizaţii de profil existente pe plan mondial.  

Ca urmare, implementarea unei infrastructuri de plăţi şi de decontare compatibilă cu 

infrastructuri similare din statele membre ale Uniunii Europene contribuie la alinierea sistemului 

românesc la cerinţele comunitare în domeniu. 

Alte aspecte importante avute în vedere la implementarea sistemului electronic de plăţi 

au fost crearea şi actualizarea cadrului legal şi contractual cu privire la participarea la sistemul 

electronic de plăţi, precum şi preluarea acquis-ului comunitar în domeniul sistemelor de plăţi şi 

de decontare, în vederea asigurării cadrului necesar funcţionării sistemului. 

 

3.1.1. SISTEMUL REGIS 

 

Prima componentă a sistemului electronic de plăţi – sistemul ReGIS – a intrat în 

funcţiune la data de 8 aprilie 2005. 

Prin acest sistem se realizează decontarea pe bază brută în timp real, care asigură 

schimbul de instrucţiuni de plată între participanţi şi decontarea finală a transferurilor de fonduri 

aferente acestora, în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie, precum şi decontarea finală a 

poziţiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă şi a transferurilor de fonduri 

aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. 

Sistemul ReGIS este destinat procesării şi decontării plăţilor de mare valoare (peste 

50.000 RON) sau urgente în monedă naţională, exclusiv în limita disponibilităţilor existente în 

conturile de decontare ale participanţilor. 
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În cadrul acestui sistem se asigură decontarea plăţilor efectuate de participanţi în nume 

propriu şi pe cont propriu sau pe contul clienţilor, a plăţilor aferente operaţiunilor efectuate de 

Banca Naţională a României (ex. operaţiuni de piaţă monetară, valutară şi de creditare), precum 

şi decontarea poziţiilor nete calculate de sistemele de plăţi care realizează compensarea 

fondurilor şi transferurile de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare. 

Sistemul ReGIS este unul dintre cele mai moderne sisteme de acest tip, fiind conceput 

astfel încât să respecte practicile şi standardele europene şi internaţionale şi să răspundă 

obiectivelor avute în vedere de către Banca Naţională a României în implementarea acestuia, şi 

anume: 

– existenţa unui sistem de plăţi compatibil cu cele similare din UE şi alinierea la standardele şi 

practicile internaţionale în domeniu; 

– reducerea perioadei de decontare a instrumentelor de plată; 

– eficientizarea operaţiunilor de plăţi prin creşterea vitezei de procesare a instrucţiunilor de plată 

şi diminuarea duratei de execuţie a acestora; 

– furnizarea de mijloace adecvate pentru îmbunătăţirea managementului lichidităţilor şi 

diminuarea riscurilor financiare; 

– reducerea costurilor aferente transferurilor de fonduri şi a celor de operare pentru instituţiile de 

credit; 

– eliminarea operaţiunilor manuale şi a instrumentelor de plată pe suport hârtie; 

– facilitarea implementării politicii monetare a băncii centrale. 

Implementarea sistemului ReGIS contribuie la crearea unui cadru adecvat pentru 

dezvoltarea pieţelor financiare şi pentru îmbunătăţirea managementului riscului sistemic. 

Dat fiind faptul că sistemul ReGIS reprezintă principalul canal pentru implementarea 

politicii monetare şi orice perturbare în funcţionarea sa poate avea consecinţe negative majore în 

activitatea financiară şi economică, importanţa acestuia este vitală pentru economie, în special în 

ceea ce priveşte menţinerea stabilităţii financiare şi a încrederii publicului în moneda naţională. 

Sistemul ReGIS este conceput astfel încât, după momentul aderării la Uniunea 

Europeană, să fie posibile conectarea la platforma de decontare a plăţilor de mare valoare din 

spaţiul euro – TARGET, care asigură procesarea plăţilor transfrontaliere în euro, precum şi 

schimbarea monedei de decontare din actuala monedă naţională în euro. 

Având în vedere importanţa deosebită a sistemului ReGIS, Banca Naţională a României 

este administratorul şi operatorul acestuia. În această calitate, BNR gestionează şi monitorizează 

funcţionarea sistemului, autorizează participarea la acesta, administrează conturile de decontare 

ale participanţilor la sistem, stabileşte şi modifică regulile de sistem şi documentaţia aferentă 

acestuia, urmăreşte respectarea acestora de către participanţi şi aplică sancţiuni în cazul încălcării 

lor. 

În ceea ce priveşte operarea tehnică a sistemului, aceasta este realizată de către 

TRANSFOND S.A., care este responsabil de asigurarea funcţionării tehnice a sistemului, 

administrarea infrastructurii tehnice a acestuia, certificarea tehnică a participanţilor la sistem, 

furnizarea de suport tehnic utilizatorilor sistemului, administrarea grupului închis de utilizatori 

CUG ROL şi a serviciului SWIFT FIN Y COPY. 

Instituţiile care pot participa la sistemul ReGIS sunt: 

a) instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de Banca Naţională a României; 

b) Banca Naţională a României; 

c) Trezoreria Statului; 

d) organizaţiile care furnizează servicii de compensare sau decontare şi care sunt supravegheate 

de o autoritate competentă. 

În ceea ce priveşte participarea Trezoreriei Statului la sistemul ReGIS, trebuie menţionat 

faptul că, odată cu implementarea sistemului electronic de plăţi, a fost eliminat tratamentul 

preferenţial acordat acestei instituţii în cadrul vechiului sistem de plăţi, Trezoreria Statului având 

în prezent aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi ceilalţi participanţi la sistem.     Obţinerea statutului 

de participant la sistemul ReGIS a implicat eforturi deosebite la nivelul Trezoreriei Statului, atât 
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din punct de vedere financiar, cât şi al resurselor umane, fiind dezvoltate o reţea internă între 

trezorerii şi un sistem STP (Straight Through Processing) care permite procesarea automată a 

plăţilor acesteia la nivel central. 

Accesul la sistemul ReGIS este transparent şi nediscriminatoriu. În vederea obţinerii 

calităţii de participant la sistemul ReGIS, o instituţie trebuie să fie eligibilă conform prevederilor 

Regulilor de sistem ale ReGIS, să îndeplinească condiţiile de participare şi să încheie Contractul 

de participare cu BNR în calitate de administrator de sistem. 

Din punct de vedere al circuitelor instrumentelor de plată, ReGIS este un sistem 

centralizat, accesul unui participant la sistem realizându-se prin intermediul unui unic punct de 

acces aflat la sediul central al participantului. Fiecare participant are obligaţia de a-şi dezvolta 

propria reţea internă pentru a putea transmite instrucţiunile de plată ordonate de clienţi la punctul 

unic de acces. 

Fiecare participant la sistemul ReGIS (cu excepţia sistemelor de compensare şi de 

decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare) are deschis un cont de decontare în sistem, 

prin intermediul căruia se efectuează toate transferurile de fonduri aferente instrucţiunilor de 

plată iniţiate şi recepţionate de acesta. 

În vederea unui management eficient al lichidităţii, sistemul ReGIS oferă participanţilor o 

serie de facilităţi menite să le asigure cadrul şi instrumentele necesare pentru o gestiune 

adecvată a lichidităţilor proprii şi a riscurilor financiare care pot apărea, şi anume: 

– facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei (credit intraday) acordată de Banca Naţională a 

României, care oferă participanţilor posibilitatea de a obţine lichiditate pe parcursul zilei în 

scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS. Această facilitate este acordată prin operaţiuni 

repo cu active eligibile, conform prevederilor Regulilor de sistem ale ReGIS şi 

Regulamentului nr. 10/2005 privind facilităţile acordate de Banca Naţională a României în 

scopul fluidizării decontărilor în sistemul ReGIS; 

– mecanismul cozii de aşteptare, care oferă participanţilor posibilitatea de a aloca instrucţiunilor 

de plată iniţiate în sistemul ReGIS priorităţi de procesare potrivit propriilor necesităţi, de a le 

reprioritiza în funcţie de lichiditatea disponibilă în conturile de decontare ale acestora sau de a 

anula plăţile aflate în coada de aşteptare din lipsă de disponibilităţi în contul de decontare; 

– facilităţi de rezervare a fondurilor, în vederea asigurării decontării instrucţiunilor de plată 

iniţiate de sisteme de compensare sau de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, 

fonduri care sunt blocate până la momentul decontării respectivelor instrucţiuni de plată. De 

asemenea, participanţii au posibilitatea constituirii, oricând pe parcursul zilei de operare, a 

unei rezerve generale şi a rezervei de numerar, în vederea gestionării resurselor proprii şi a 

operaţiunilor cu numerar; 

– mecanismul de soluţionare a blocajelor prin care se asigură deblocarea decontării 

instrucţiunilor de plată a doi sau mai mulţi participanţi, aflate în coada de aşteptare datorită lipsei 

de fonduri în conturile de decontare ale respectivilor participanţi; 

– facilităţi de monitorizare în timp real a conturilor de decontare. În vederea obţinerii 

informaţiilor necesare pentru gestionarea eficientă a resurselor proprii, sistemul permite 

participanţilor monitorizarea activităţilor proprii, oferindu-le facilităţi de informare în timp real 

cu privire la situaţia soldului contului de decontare şi la evoluţia disponibilului de lichiditate pe 

parcursul zilei de operare, atât prin accesarea sistemului, cât şi prin rapoarte special elaborate. 

În proiectarea sistemului ReGIS a fost avută în vedere utilizarea unei reţele de 

comunicaţii care să îndeplinească cerinţele de siguranţă, securitate şi disponibilitate utilizate la 

nivel internaţional şi să asigure o conectivitate globală şi standarde comune. Astfel, s-a impus ca 

soluţie reţeaua SWIFT în utilizarea serviciilor şi standardelor de mesaje, în cadrul sistemului 

ReGIS folosindu-se serviciul SWIFT FIN Y COPY pentru procesarea plăţilor. Acest lucru 

permite implementarea sistemelor tip STP (Straight Through Processing) la nivelul 

participanţilor şi, implicit, creşterea eficienţei prin diminuarea riscurilor operaţionale şi a 

timpului de decontare. 
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Pentru informaţii în timp real şi un control interactiv al contului de decontare, 

participanţii au opţiunea de a utiliza fie reţeaua SWIFT, fie reţeaua privată TRANSFONDNet, 

ambele variante beneficiind de tehnologie Internet de ultimă generaţie. Aceste informaţii pot fi 

prezentate sub forma rapoartelor, graficelor sau notificărilor generate de sistem. 

În ceea ce priveşte rapoartele disponibile, acestea pot fi clasificate după cum urmează: 

– rapoarte standard, care cuprind acelaşi format de date pentru toţi participanţii (de exemplu, 

raport privind starea tranzacţiilor la momentul limită iniţial şi la momentul limită final, raport 

recapitulativ, raport al sumarului tranzacţiilor la sfârşitul zilei); 

– rapoarte la cerere, în funcţie de cerinţele specifice ale participanţilor. 

În evaluarea eficienţei sistemului au fost luate în calcul aspecte precum performanţele 

operaţionale ale acestuia. Sistemul ReGIS poate procesa şi deconta un număr de cel puţin 30 000 

de instrucţiuni de plată pe zi şi poate asigura procesarea fără întreruperi a instrucţiunilor de plată 

în orele de vârf ale unei zile de operare, respectiv cel puţin 40 la sută din volumul zilnic în 

interval de o oră. 

Din punct de vedere al numărului de participanţi în sistem sau al numărului de conturi de 

decontare gestionate în cadrul sistemului ReGIS nu există limitări de ordin tehnic. 

Facilităţile oferite de sistemul ReGIS participanţilor pentru o gestiune eficientă a 

lichidităţilor şi a riscurilor financiare, în special cele referitoare la furnizarea de lichiditate pe 

parcursul zilei, mecanismul cozii de aşteptare, monitorizarea lichidităţilor proprii în timp real pe 

parcursul zilei reprezintă elemente care determină gradul de eficienţă a sistemului. 

Un alt criteriu în aprecierea eficienţei sistemului îl reprezintă politica de comisionare. 

Principiul care a stat la baza stabilirii acesteia este cel de recuperare a costurilor aferente 

implementării şi operării sistemului. Banca Naţională a României, în calitate de administrator al 

sistemului, poate aplica reduceri de comisioane, pe fiecare tip de instrucţiune în parte, în funcţie 

de volumul instrucţiunilor procesate şi/sau decontate în ReGIS. De asemenea, se poate aplica o 

comisionare stimulativă pentru a încuraja comportamentul disciplinat al participanţilor, cum ar fi 

transmiterea instrucţiunilor în anumite intervale orare. 

Astfel, odată cu intrarea în funcţiune a sistemului, nivelul comisioanelor a fost redus cu 

25 la sută faţă de cel practicat până la acel moment în sistemul de plăţi de mare valoare pe suport 

hârtie. La 4 luni de la operaţionalizarea sistemului, Banca Naţională a României a procedat la o 

nouă modificare a comisioanelor practicate în sistemul ReGIS, determinată de eliminarea 

comisionului perceput instituţiei de credit beneficiare a unei instrucţiuni de plată decontată în 

sistem, conform practicilor internaţionale în domeniu, ajungându-se astfel la o reducere cu 50 la 

sută faţă de nivelul comisioanelor practicate înainte de momentul operaţionalizării sistemului 

ReGIS. 

Asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate a sistemului pe intervalul de funcţionare creează 

premisele procesării volumului de plăţi estimat în parametri normali, în special în orele şi zilele 

de vârf, şi elimină posibilitatea formării unor blocaje în sistem.  

Principalele avantaje de care clienţii instituţiilor de credit beneficiază ca urmare a 

implementării sistemului ReGIS sunt îmbunătăţirea calităţii serviciilor de plăţi în sensul reducerii 

perioadei dintre momentul ordonării plăţii şi cel al recepţionării fondurilor de către beneficiarul 

plăţii, creşterea vitezei de circulaţie a fondurilor şi a eficienţei şi siguranţei transmiterii acestora, 

precum şi reducerea costurilor aferente operaţiunilor de plăţi. 

 

3.1.2. SISTEMUL SENT 
 

A doua componentă, sistemul SENT – casa de compensare automată –, a fost dată în 

funcţiune la data de 13 mai 2005. 

TRANSFOND S.A. este administratorul şi operatorul sistemului SENT, care asigură 

compensarea instrucţiunilor de plată de mică valoare (respectiv instrucţiuni tip transfer credit şi 

direct debit sub 50 000 RON, între instituţiile de credit (cu excepţia instituţiilor emitente de 

monedă electronică) şi între acestea şi Trezoreria Statului, respectiv calcularea poziţiilor nete 
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multilaterale ale participanţilor la sistem şi transmiterea acestor poziţii pentru decontare finală în 

sistemul ReGIS. 

În scopul dezvoltării sistemului electronic de plăţi pentru asigurarea unei procesări 

automate şi rapide a instrucţiunilor de plată de debit, Banca Naţională a României, în calitatea sa 

de autoritate de reglementare şi autorizare în domeniul sistemelor de plăţi, precum şi de 

administrator al sistemului de compensare pe suport hârtie, a luat decizia , ca începând cu 10 

octombrie 2008 prin acest sistem se realizează şi procesarea electronică a instrumentelor de plată 

de debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin). 

 

Importanţa pentru economie a acestui sistem este dată de faptul că este singurul sistem de 

plăţi de mică valoare din ţară, iar imposibilitatea de funcţionare a acestuia ar impune procesarea 

tuturor plăţilor de mică valoare prin sistemul ReGIS în condiţii similare plăţilor urgente 

(respectiv costuri crescute) şi cu riscul încărcării excesive a sistemului ReGIS, peste limitele 

maxime de procesare. 

Sistemul efectuează în prezent trei sesiuni de compensare pe zi, compensarea 

instrucţiunilor acceptate în sistem fiind asigurată prin existenţa garanţiilor sub formă de fonduri 

şi/sau titluri de stat în sistemele ReGIS şi SaFIR, cu care sistemul SENT este interconectat prin 

interfeţe automate. 

Sistemul SENT poate procesa pe parcursul zilei de operare cel puţin 250 000 instrucţiuni 

de plată şi poate să asigure procesarea normală în perioada de vârf, respectiv a cel puţin 40 la 

sută din volumul zilnic de operaţiuni într-un interval de o oră. 

În viitor, se are în vedere şi implementarea unui modul suplimentar care să asigure 

procesarea electronică a plăţilor aferente instrumentelor de plată de debit pe suport hârtie (cecuri, 

cambii, bilete la ordin). 

 

3.1.3. SISTEMUL SAFIR 

 

Pe lângă sistemele de plăţi de mică şi mare valoare, sistemele de depozitare şi decontare 

pentru instrumente financiare sunt componente de importanţă majoră ale infrastructurii pieţelor 

financiare. 

În data de 3 octombrie 2005 a fost lansată şi cea de-a treia componentă a sistemului 

electronic de plăţi – SaFIR –, care asigură depozitarea şi decontarea operaţiunilor cu titluri de 

stat. Pentru banca centrală, importanţa acestui sistem rezidă din interacţiunea pe care acesta o are 

cu celelalte sisteme de plăţi, precum şi din rolul pe care îl au instrumentele emise de Ministerul 

Finanţelor Publice în operaţiunile de politică monetară. 

În mod tradiţional, Banca Naţională a României a avut atribuţii în ceea ce priveşte 

organizarea şi administrarea activităţii de înregistrare a drepturilor de proprietate şi a altor 

drepturi asupra titlurilor de stat, precum şi a activităţii de decontare a tranzacţiilor derulate cu 

aceste titluri. 

În acest context şi în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană, a apărut ca o 

necesitate firească dezvoltarea unui sistem de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare 

care să corespundă standardelor formulate de Comitetul Reglementatorilor Europeni pentru 

Instrumentele Financiare (CESR), să susţină dezvoltarea pieţei, precum şi viitoarele conexiuni 

transfrontaliere între depozitarii centrali. 

La dezvoltarea noului sistem de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare 

SaFIR, Banca Naţională a României a avut în vedere următoarele obiective: creşterea vitezei de 

decontare şi asigurarea finalităţii decontării, siguranţa şi stabilitatea pieţei titlurilor de stat, 

îndeplinirea cerinţelor de securitate, eficienţă şi accesibilitate, asigurarea cadrului pentru 

implementarea eficientă a politicii monetare şi, nu în ultimul rând, stabilitatea financiară. 

Având în vedere importanţa sistemului SaFIR, Banca Naţională a României este 

administratorul şi operatorul acestuia, calitate în care gestionează şi monitorizează funcţionarea 

sistemului, autorizează participarea în sistem, administrează conturile de titluri de stat ale 
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participanţilor, stabileşte şi modifică regulile de sistem şi documentaţia aferentă acestuia, 

urmăreşte respectarea regulilor de către participanţi şi aplică sancţiuni în cazul încălcării lor. 

Rolul societăţii comerciale TRANSFOND S.A. în cadrul infrastructurii sistemului SaFIR 

constă în prestarea serviciilor de operare tehnică şi a celor de operare funcţională în numele 

Băncii Naţionale a României. 

În categoria serviciilor de operare tehnică sunt incluse servicii de mesagerie SWIFT 

prestate în mandat de TRANSFOND S.A., administrarea grupului de utilizatori şi administrarea 

tehnică a aplicaţiei SaFIR, asigurarea unui punct secundar de acces la reţeaua SWIFT, servicii de 

mesagerie şi de transmisii de date în reţeaua TRANSFONDNet, certificare şi asistenţă tehnică şi 

monitorizare a funcţionării. În ceea ce priveşte serviciile de operare funcţională, acestea sunt 

grupate în două categorii: servicii administrative, precum administrarea utilizatorilor, şi servicii 

de asistenţă care constau în acordarea de asistenţă funcţională pentru problemele legate de 

administrarea utilizatorilor şi a profilurilor de utilizator. 

În calitate de sistem de depozitare şi decontare, SaFIR dispune de următoarele 

funcţionalităţi: 

– înregistrarea cantităţii totale pentru fiecare emisiune de titluri de stat aflată în 

circulaţie într-un cont special al emitentului; 

– gestionarea conturilor de titluri de stat, evidenţiindu-se deţinerile în numele şi contul propriu al 

participanţilor şi deţinerile cumulate ale clienţilor acestora; 

– decontarea operaţiunilor derulate pe piaţa primară şi pe cea secundară a titlurilor de stat 

(plasament iniţial, vânzare-cumpărare, transferuri fără plată, administrarea garanţiilor etc.); 

– gestionarea evenimentelor de plată aferente emisiunilor de plată (răscumpărări la scadenţă, 

plata dobânzilor/cupoanelor etc.); 

– reconcilierea deţinerilor participanţilor cu deţinerile evidenţiate în sistem. 

Pe lângă funcţionalităţile principale, sistemul SaFIR dispune de o serie de funcţionalităţi 

auxiliare: evaluarea zilnică a emisiunilor, gestionarea cozilor de aşteptare şi a mecanismului de 

deblocare a acestora, comisionare, raportare, mesagerie securizată etc. 

Progresul reprezentat de implementarea sistemului SaFIR, după primele trei luni de 

funcţionare, poate fi descris într-o măsură mai mare prin aprecieri de natură calitativă, prin 

gradul de inovaţie a sistemului şi mai puţin prin indicatori cantitativi. 

Sistem modern de gestionare a riscurilor 

Primul mecanism de gestionare a riscurilor aferente operaţiunilor cu instrumente 

financiare îl reprezintă, din punct de vedere al importanţei, principiul de decontare „livrare 

contra plată”. Implementarea acestuia se concretizează, la nivelul sistemului, prin 

interdependenţa între transferul de fonduri şi cel de instrumente financiare. 

Astfel, transferul final al instrumentelor financiare are loc dacă şi numai dacă are loc 

transferul final al fondurilor. 

Un mijloc de reducere a riscului îl reprezintă însuşi modelul de decontare în timp real 

prin eliminarea timpului suplimentar de procesare, limitându-se riscul apariţiei unor evenimente 

de natură să împiedice derularea cursivă a procedurii de decontare. De asemenea, decontarea pe 

bază brută diminuează considerabil incertitudinile de natură legală şi operaţională, precum şi 

impactul unui eventual eşec în decontare asupra celorlalţi participanţi, aspecte aferente unui 

sistem de decontare pe bază netă. 

Alături de principalele mecanisme descrise mai sus se adaugă plafoanele de decontare 

pentru participanţii care nu au cont de decontare în sistemul ReGIS, sistemul de management al 

cozilor de aşteptare pentru instrucţiunile de decontare şi procedura de deblocare a acestora. 

Banca centrală acordă facilităţi de lichiditate pe parcursul zilei pentru participanţii la 

sistemul de decontare de mare valoare, în conformitate cu cerinţele prevăzute de standardele 

Băncii Centrale Europene. 

Instituţiile de credit participante la sistemul SaFIR au posibilitatea de a-şi procura de la 

Banca Naţională a României lichiditatea necesară pe parcursul zilei, în vederea continuării 

decontărilor în acest sistem prin operaţiuni repo derulate cu active eligibile pentru tranzacţionare. 
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Prin finalitatea decontării se defineşte momentul în care transferul de titluri şi cel de 

fonduri devin irevocabile şi necondiţionate. Finalitatea în cursul zilei presupune că transferul 

irevocabil şi necondiţionat al titlurilor şi al fondurilor se poate realiza de mai multe ori pe 

parcursul unei zile de operare. 

Decontarea operaţiunilor de politică monetară, furnizarea de lichiditate în cursul zilei, 

interacţiunea în timp real cu alte sisteme de plăţi, dar şi asigurarea decontării tranzacţiilor 

transfrontaliere, precum şi utilizarea transfrontalieră a colateralului pentru operaţiunile de 

politică monetară ale Sistemului European al Băncilor Centrale – SEBC au reprezentat 

argumente pentru dezvoltarea unei infrastructuri legale, tehnice şi operaţionale prin care să se 

asigure finalitatea în cursul zilei. 

În cazul sistemului SaFIR, finalitatea în cursul zilei este asigurată din punct de vedere 

operaţional prin însuşi mecanismul de decontare brută în timp real, iar din punct de vedere legal 

prin prevederile Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi 

şi sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi prin regulile sistemului. 

Având în vedere practicile curente privind creşterea gradului de standardizare a 

informaţiilor transmise, precum şi evoluţiile în plan internaţional în domeniul sistemelor de 

decontare a instrumentelor financiare, noul sistem permite prelucrarea automată (STP) a 

instrucţiunilor de decontare şi, implicit, creşterea eficienţei prin diminuarea riscurilor 

operaţionale şi a timpului de decontare. 

Totodată, tendinţa manifestată la nivel mondial este aceea de înlocuire totală a 

documentelor transmise pe suport hârtie cu cele transmise electronic, în scopul asigurării 

condiţiilor pentru creşterea vitezei de procesare a documentelor şi a eficienţei sistemelor de 

procesare. 

În ceea ce priveşte sistemul SaFIR, circuitul de documente pe suport hârtie aferent 

operaţiunilor zilnice cu instituţiile de credit, cu Ministerul Finanţelor Publice, precum şi cu alte 

direcţii din cadrul Băncii Naţionale a României a fost înlocuit cu circuitul fişierelor electronice. 

La dezvoltarea noului sistem s-au avut în vedere atât activitatea curentă pe piaţa 

secundară, cât şi tendinţele în plan internaţional. Prin urmare, gama operaţiunilor pe care le 

pot derula participanţii s-a diversificat, iar modul de procesare a acestora prezintă un nivel 

ridicat de automatizare. Sistemul procesează operaţiuni derulate de participanţi în relaţia cu 

emitentul (decontarea rezultatelor pieţei primare, plăţi de dobândă şi/sau cupon, răscumpărări 

parţiale/opţionale/totale) şi operaţiuni derulate de participanţi pe piaţa secundară (tranzacţii de 

vânzare/cumpărare, contracte de garanţie financiară, operaţiuni repo, transferuri de portofoliu). 

Toate operaţiunile enumerate prezintă un nivel ridicat de inovaţie pentru piaţa locală. 

Importanţa sistemului SaFIR rezidă şi din rolul acestuia în cadrul sistemului 

electronic de plăţi prin suportul pe care îl acordă celorlalte două componente ale sistemului 

electronic de plăţi. Acesta se concretizează în posibilitatea participanţilor de a constitui garanţii 

în timp real pentru asigurarea decontării poziţiilor nete aferente participării la sistemele de plăţi 

care asigură compensarea fondurilor, poziţii a căror decontare se realizează în sistemul ReGIS. 

Interfeţele între cele trei sisteme permit fluxuri de comunicaţii în timp real prin 

intermediul cărora sunt transmise datele aferente garanţiilor constituite de participanţi. 

Unul dintre aspectele avute în vedere în evaluarea eficienţei sistemului îl reprezintă 

performanţele tehnice pe care acesta le poate susţine. Din acest punct de vedere, sistemul 

SaFIR dispune de resurse pentru a deconta 1 500 tranzacţii pe zi, cu posibilitatea extinderii 

capacităţii de procesare cu încă 50 la sută. 

În perioadele de vârf ale zilei de operare, capacitatea de procesare a acestuia poate susţine 

40 la sută din volumul maxim posibil programat. Din punct de vedere al numărului de 

participanţi în sistem sau al numărului de emisiuni gestionate, nu există limitări de ordin tehnic. 

Pe întreaga perioadă de funcţionare a sistemului, participanţilor le este asigurat accesul în 

timp real la toate informaţiile referitoare la emisiuni şi la tranzacţii. Din acest punct de vedere, 

timpul de răspuns la interogările/instrucţiunile adresate de participanţi este proiectat în medie la 

două secunde, iar maximumul nu depăşeşte zece secunde. 
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Şi în cazul acestui sistem, principiile care stau la baza politicii de comisionare urmăresc 

recuperarea costurilor pe care le implică operarea sistemului. Banca Naţională a României, în 

calitate de administrator al sistemului, poate aplica reduceri ale comisioanelor pe diferite trepte, 

în funcţie de volumul instrucţiunilor procesate şi/sau decontate în SaFIR. De asemenea, se poate 

aplica o comisionare stimulativă pentru a încuraja comportamentul disciplinat al participanţilor, 

cum ar fi transmiterea instrucţiunilor în anumite intervale orare. 

În perioada următoare, în funcţie de rezultatele evaluărilor periodice, precum şi de nivelul 

de dezvoltare a pieţei secundare pot avea loc reduceri ale nivelului general al comisioanelor. 

3.2. URMĂRIREA  RISCURILOR  ÎN  SISTEMUL DE  PLĂŢI 

 

Activitatea bancară se confruntă, în toate domeniile specifice – inclusiv în sistemul de 

plăţi-cu o serie de riscuri şi incertitudine. Literatura de specialitate face distincţie între risc şi 

incertitudine. Astfel,  riscul se referă la posibilitatea apariţiei unei pierderi care poate fi 

prevenită prin întreprinderea unor măsuri asiguratorii sau se aplică situaţiilor în urma cărora 

rezultatul nu este sigur dar posibilitatea apariţiei unor rezultate alternative se poate determina cu 

destul de multă acurateţe şi, dimpotrivă, incertitudinea există numai atunci când rezultatul nu 

poate fi previzionat, nici măcar probabilistic. 

Sistemul de plăţi se confruntă cu o serie de riscuri, rezultate din natura instrumentelor de 

plată, a circuitelor cărora le sunt supuse, dintre care cele mai frecvente sunt riscurile financiare, 

amintindu-le pe cele de lichiditate şi cele de credit. 

Riscul de lichiditate rezultă din posibila insolvabilitate a partenerului de tranzacţie care 

are calitatea de debitor, acesta aflându-se în imposibilitatea achitării datoriei. Această situaţie se 

repercutează asupra situaţiei trezoreriei creditorului, care nu intră în posesia sumei aşteptate şi 

nu-şi poate derula, în continuare, activitatea financiară în condiţii optime. 

Riscul de credit se manifestă atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător, astfel încât 

cumpărătorul ar putea vira sumele datorate înainte ca vânzătorul să livreze marfa şi invers, 

adică transferul mărfurilor să aibă loc înaintea încasării sumelor, astfel încât cealaltă parte să 

nu-şi poată îndeplini obligaţiile. 

De asemenea, băncile intermediare din cadrul tranzacţiei ar putea avea de suferit datorită 

decalajului ce ar putea apare în momentul transferului sumelor din cont şi existenţa, de fapt, a 

acestora în contul plătitorului – riscurile operaţionale sau riscurile participanţilor împiedică 

sistemul să funcţioneze la parametrii normali, datorită unor incidente. 

În România, potrivit Legii nr.58/1998 privind activitatea bancară, transferul de fonduri 

este organizat ca parte a activităţii bancare, în scopul prevenirii riscurilor de neplată. 

Fiecare bancă poartă răspunderea pentru legalitatea şi disciplina transferului între sediile 

sale. De asemenea, legea arată că autorizarea sistemului de transfer de fonduri şi a persoanelor 

juridice care fac transfer interbancar de fonduri se face de către Banca Naţională a României. În 

baza sarcinilor sale de supraveghere prudenţială a băncilor, Banca Naţională a României aplică 

inclusiv măsuri de prevenire a riscurilor în domeniul plăţilor fără numerar, aplicând o 

supraveghere funcţională. 

Obiectul supravegherii funcţionale a unui sistem de plăţi nu este alcătuit doar din bănci şi 

agenţii economici care fac comerţ cu bani, cei care emit instrumente de plată cu titlu 

profesional ci şi alţi intermediari nefinanciari, agenţi economici care asigură operarea 

sistemului, inclusiv furnizorii de reţele şi transmisie de date şi servicii. Întreaga activitate a 

Băncii Naţionale a României, de supraveghere în domeniul plăţilor, se supune procesului de 

creare a unui sistem bancar credibil, astfel încât cei care iau parte la tranzacţii să aibă deplină 

încredere că procesul respectiv nu va trece prin crize. 

 În vederea creşterii disciplinei decontărilor şi a încrederii publicului în utilizarea 

instrumentelor de plată şi, nu în ultimul rând, al evaluării şi limitării riscului prezentat de 

clienţii rău platnici, Banca Naţională a României a emis Regulamentul nr.1/ 23 februarie 2001, 

privind organizarea şi funcţionarea Centralei Incidentelor de Plăţi care este un centru naţional 
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de intermediere, care gestionează, în numele Băncii Naţionale a României, datele specifice 

incidentelor de plăţi care sunt definite, transmise, difuzate şi valorificate pe baza informaţiilor, 

chiar anterior plăţii, conţinute în evidenţe şi care sunt ocazionate de acte şi fapte cu potenţial 

fraudulos, litigios sau producătoare de riscuri de neplată, inclusiv dintre cele care pot afecta 

finalitatea decontării. 

În acest fel, se urmăreşte filtrarea participanţilor la sisteme şi eliminarea celor care devin, 

pe parcurs, factori de disfuncţionalitate şi de risc. 

Centrala Incidentelor de Plăţi reprezintă centrul naţional de intermediere şi valorificare  a 

informaţiei privind incidentele apărute la plăţile efectuate cu instrumentele de plată de debit 

(cecuri, cambii, bilete la ordin), în vederea creşterii disciplinei decontărilor şi  aplicării 

reglementărilor în vigoare, a încrederii publicului în utilizarea instrumentelor de plată, precum şi 

a evaluării şi limitării riscului prezentat  de   clienţii rău-platnici (Anexa nr.8). 

  Transmiterea informaţiei la CIP se face pe cale electronică, fie prin utilizarea reţelei de 

comunicaţii interbancare ce leagă Centrala BNR cu centralele societăţilor bancare, fie prin 

reţeaua intrabancară a BNR, de către persoanele declarante (unităţi teritoriale ale societăţilor 

bancare, centralele societăţilor bancare, birourile incidente de plăţi din cadrul sucursalelor BNR). 

 Incidentele de plăţi cele mai des întâlnite sunt generate de instrumentele următoare: cecul, 

cambia şi biletul la ordin. Ca urmare, Centrala Incidentelor de Plăţi organizează şi gestionează 

Fişierul Naţional de Incidente de Plăţi (FNIP), care este structurat astfel: 

- Fişierul naţional de cecuri (FNC) 

- Fişierul naţional de cambii (FNCB) 

- Fişierul naţional de bilete la ordin (FNBO) 

 Sancţiunile prevăzute pentru incidentele de plăţi se vor aplica fie titularilor de cont, pe de 

o parte, fie băncilor, pe de altă parte. 

 Pentru a preveni producerea unor noi incidente de plăţi, persoanele declarante trebuie să 

anunţe interdicţia bancară la Centrala Incidentelor de Plăţi şi sancţionarea titularilor de cont 

care generează incidentele de plăţi în circuitul bancar. Circuitul notificării interdicţiei bancare 

este prezentat în Anexa nr.9.  În acest caz, banca are următoarele obligaţii: 

- să notifice incidentul de plată la Centrala Incidentelor de Plăţi, printr-o cerere de înscriere 

a refuzului bancar în Fişierul naţional de cecuri. 

- să adreseze titularului de cont o somaţie, prin care să anunţe interzicerea emiterii de 

cecuri pe timp de un an. 

Centrala Incidentelor de Plăţi are obligaţia să transmită, în aceeaşi zi bancară, tuturor 

centralelor băncilor, pentru difuzarea în propriul sistem bancar, a unei declaraţii privind 

interdicţia bancară, prin care li se comunică fie declararea respectivului titular de cont în 

interdicţie bancară, fie anularea acestei interdicţii, ca urmare a corectării informaţiei din baza de 

date a Centralei Incidentelor de Plăţi de către persoana declarantă, printr-o cerere de anulare a 

incidentului de plată şi/sau a interdicţiei bancare de a emite cecuri. Această cerere se va întocmi 

în minimum două exemplare, având acelaşi conţinut şi cu următoarele destinaţii: exemplarul nr.1 

va fi arhivat la Centrala Incidentelor de Plăţi iar exemplarul nr.2 va fi transmis centralei băncilor. 

Prin urmare, centralele băncilor au obligaţia distribuirii acestei informaţii în sistemul 

propriu interbancar, în scopul evitării producerii riscului ca respectivul client să genereze un nou 

incident de plată asupra unui alt cont al său. 

Atât Fişierul naţional de cambii cât şi Fişierul naţional de bilete la ordin, vor fi organizate şi 

structurate după aceleaşi principii ca şi Fişierul naţional de cecuri. 

Direcţia urmăririi riscurilor bancare va organiza o bază permanentă de date, numită 

Fişierul naţional al persoanelor cu risc (FNPR), alimentat automat din Fişierul naţional al 

incidentelor de plăţi, cu incidentele majore de plăţi, înregistrate pe numele unei persoane fizice 

sau juridice. 

         Incidentele majore de plăţi, pentru cecuri, acoperă următoarele situaţii: 

- un cec emis fără autorizarea trasului; 

- cecul refuzat la plată din lipsa parţială de disponibil; 
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- cecul refuzat la plată din lipsa totală de disponibil; 

- cecul emis cu dată falsă; 

- cecul circular sau cecul de călătorie emis la purtător; 

- cecul a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară. 

            Trebuie menţionat faptul că în cazul incidentelor majore de plăţi, intervenite la plata cu 

cecuri, informaţia înscrisă în acest fişier va trebui completată cu perioada în care persoanele 

fizice sau juridice respective se află în interdicţie bancară. 

Orice informaţie privind incidentele de plăţi din Fişierul Naţional al Incidentelor de Plăţi va fi 

arhivată pe o perioadă de cinci ani, în cadrul Direcţiei generale de plăţi şi urmărirea a riscurilor bancare 

din Banca Naţională a României. 

 Data prezentării la plată reprezintă  data transmiterii instrumentului de la unitatea 

prezentatoare la unitatea primitoare, conform circuitelor de compensare, în cazul plăţilor 

interbancare, respectiv data la care titularul de cont depune la banca sa, în vederea încasării, 

borderoul de încasare şi instrumentul, în cazul plăţilor intrabancare; 

Termenul incident de plată semnifică neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor 

participanţilor, înaintea sau în timpul procesului de decontare a instrumentului, obligaţii rezultate 

prin efectul legii şi/sau al contractului care le reglementează, a căror neîndeplinire este adusă la 

cunoştinţă CIP de către persoanele declarante, pentru apărarea interesului public; 

 Incidentul de plată major în cazul cambiei şi al biletului la ordin:este incidentul de plată 

determinat de înregistrarea uneia dintre următoarele situaţii: 

- cambia a fost scontată fără existenţa în total/în parte a creanţei cedate în momentul cesiunii 

acesteia; 

- biletul la ordin/cambia cu scadenţă la vedere a fost refuzat(ă) din lipsă totală de disponibil, în 

cazul prezentării la plată în termen; 

- biletul la ordin/cambia cu scadenţă la vedere a fost refuzat(ă) din lipsă parţială de disponibil, în 

cazul prezentării la plată în termen; 

- biletul la ordin/cambia cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data 

emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(ă) din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la 

plată la termen; 

- biletul la ordin/cambia cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data 

emiterii sau la o dată fixă a fost refuzat(ă) din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la 

plată la termen; 

  Interdicţia bancară reprezintă regimul impus de bancă unui titular de cont prin care se 

interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, conform unor angajamente 

reciproce aplicabile plăţii cu cecuri, ca urmare a unor incidente de plăţi majore produse cu cec.  

 Informaţiile privind cecurile, cambiile şi biletele la ordin declarate pierdute, furate, 

distruse, anulate se colectează şi difuzează de către Centrala Incidentelor de Plăţi (Anexa nr.10). 

Orice informaţie privind incidentele de plăţi din Fişierul Naţional al Incidentelor de Plăţi 

va fi arhivată pe o perioadă de cinci ani, în cadrul Direcţiei generale de plăţi şi urmărirea a 

riscurilor bancare din Banca Naţională a României. 

Condiţie indispensabilă pentru creşterea încrederii publicului în sistemul bancar, 

controlul operativ în sistemul de plăţi este desfăşurat de personalul care asigură operaţiunile la 

ghişeu sau care coordonează şedinţele de compensare şi are mai multe obiective principale, şi 

anume: 

- evitarea pierderilor sau fraudelor datorate decontării unor instrumente de plată 

neconforme cu reglementările în vigoare; 

- asigurarea securităţii şi acurateţei operaţiunilor de decontare, în vederea obţinerii unei 

protecţii sporite a conturilor clienţilor bancari; 

- asigurarea transparenţei procedurilor bancare de transfer şi decontare. 
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4. NUMERARUL CA INSTRUMENT DE PLATĂ. OPERAŢIUNILE DE 

CASĂ ALE BĂNCILOR COMERCIALE 

4.1. NUMERARUL CA INSTRUMENT DE PLATĂ 

 

Numerarul este cea mai veche formă de circulaţie a banilor, la început sub forma banilor 

metalici iar mai târziu a banilor de hârtie. Apariţia banilor de cont a redus treptat importanţa 

numerarului, iar astăzi asistăm la intrarea în circuitele de plăţi a banilor electronici care au 

accentuat aceasta tendinţa. Cu toata această evoluţie a semnelor monetare, numerarul continua să 

joace un rol important în circulaţia monetară. 

Numerarul reprezintă forma cea mai lichidă dintre toate instrumentele de plată şi datorită 

acestei caracteristici s-a menţinut în toate etapele evoluţiei societăţii de la apariţia banilor până în 

prezent. 

Funcţia banilor de instrument de plata se realizează prin intermediul monedei. Aceasta se 

prezintă sub doua forme, moneda efectiva (numerar) si moneda scripturală (de cont). Indiferent 

de forma monedei, unitatea monetară este denumită monedă de baza, iar submultiplii acesteia 

monedă divizionară şi multiplii monedă multipla. Totalitatea monedei aflata în circulaţie 

constituie masa monetară.  

În circulaţie, numerarul se află sub forma monedei metalice şi a bancnotei, deţinute de 

agenţii economici, diverse entităţi şi populaţia. În România moneda de baza este leul, divizionară 

banul – 1, 5, 10, 50 bani - iar cea multiplă 1, 5, 10, 50, 100 , 200 si 500 lei.  

Monedele metalice sunt piese din diverse metale care se prezintă sub forma circulară de 

disc plat şi servesc ca mijloc de plată, de circulaţie şi uneori de tezaurizare. Pe faţă (avers) şi pe 

spate (revers), moneda are câte un desen în relief (efigie) şi inscripţii (legende), iar pe muchie 

zimţi sau inscripţii. În perioada timpurie a banilor, monedele erau confecţionate din metale 

preţioase – aur, argint – şi valoarea nominală era egală cu valoarea proprie, nefiind necesară 

garanţia unei autorităţi. Moneda timpurie circulă în virtutea unui “efect de cântărire” în sensul că 

putea fi topită şi vândută ca metal preţios la aceiaşi valoare. Treptat, are loc subparizarea valorii 

monedelor, adică înlocuirea metalului preţios cu un alt metal de valoare inferioară pe care se 

imprimă în valoarea nominală şi semnul entităţii centrale care asigură garanţia monedei. În 

prezent, monedele se fac din aliaje de metale, fără valoare intrinsecă în metal preţios, având 

înscrise valoarea şi semnul băncii centrale.  

Bancnotele sunt bani de credit emişi de banca centrală şi garantaţi de aceasta. La început 

bancnotele erau sub forma poliţelor eliberate de bănci pentru depozitele de monezi sau lingouri 

de aur şi care se restituiau băncii la înapoierea depozitului. Cu timpul, efectele comerciale au 

ieşit din circulaţia comercială si au intrat in circulaţia generală ca instrumente de credit, 

funcţionând şi ca instrumente de plată. Acestea aveau asigurată convertibilitatea în aur sau argint 

pe baza stocurilor deţinute de banca centrală. Cerinţele de bani tot mai mulţi au dus la pierderea 

convertibilităţii, iar bancnota a devenit o moneda de hârtie (fiduciară) care circula pe baza 

încrederii în banca centrală.  

Banca Naţională a României emite bancnote şi monede care sunt acceptate ca monedă 

legală în România, având un sistem propriu pentru conceperea şi imprimarea bancnotelor, pentru 

înlocuirea celor uzate sau deteriorate, pentru detectarea falsurilor şi contrafacerilor.  

 Banca Naţională a României asigură circulaţia bancnotelor şi monedelor în vederea echilibrării 

(cantitative şi calitative) a cererii publice de numerar cu oferta. 

 Plata cu numerar rămâne cea mai rapidă metodă pentru stingerea obligaţiilor de valori 

mici, deoarece plata este făcută imediat la punctele de vânzare. În economiile de piaţă avansate 

dezvoltarea instrumentelor moderne de plată, tehnologic avansate, pentru transferul 

disponibilităţilor existente în conturi curente, a condus la utilizarea tot mai intensivă a serviciilor 

de plată fără numerar. 
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 În vederea întăririi disciplinei financiar-valutare şi respectării Regulamentului Băncii 

Naţionale a României nr.2/1996 cu privire la operaţiunile cu numerar, societăţile bancare şi agenţii 

economici vor ţine seama de următoarele: 

 Operaţiunile de încasări şi plăţi între persoane juridice se efectuează numai prin 

instrumente de plată fără numerar, cu următoarele excepţii: 

 a) plata salariilor şi a altor drepturi de personal; 

b) alte operaţiuni de plăţi ale persoanelor juridice către  persoane fizice; 

c) plăţi către persoane juridice, în limita unui plafon   zilnic de maxim 10.000 RON, 

plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 5000 RON. Sunt 

interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de materii prime, materiale, 

semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestări servicii, pentru facturile a căror 

valoare este mai mare de 5000 RON. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita 

unui plafon în numerar în sumă de 10.000 RON în cazul plăţilor către reţelele de magazine de 

tipul Cash&Carry fiind interzisă fragmentarea plăţilor în numerar pentru facturile a căror valoare 

este mai mare de 10.000 RON. Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 5000 RON la 10.000 RON. 

  Potrivit Regulamentului BNR nr.2/1996 băncile pot păstra în casierie numerarul rezultat 

din operaţiunile efectuate, în limita unui plafon aprobat de BNR. Sumele ce depăşesc plafonul 

vor fi depuse în contul propriu la BNR sau vor fi transferate la alte unităţi bancare cel mai târziu 

în ziua lucrătoare următoare  depăşirii  plafonului. 

 Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se efectuează de organele 

Ministerului de Finanţe, Băncii Naţionale a României şi Curţii de Conturi, împuternicite în acest 

scop.  

 

4.2.ACTIVITATEA DE CASIERIE LA BĂNCI 

 

Activitatea de casierie bancară este o forma a circuitului numerarului prin care acesta 

trece de la un client la altul prin intermediul casieriei bancare. Totodată, in bancă, numerarul se 

depozitează, se elimină bancnotele şi monedele uzate şi se înlocuiesc cu altele noi, se verifică 

autenticitatea acestora şi se repun în circulaţie. Activitatea de casierie este cea mai veche 

activitate bancară şi este prezenta aproape în toate băncile comerciale, ceea ce a format imaginea 

că banca înseamnă în primul rând casierie.  

În practică, activitatea de casierie se organizează după două concepte diferite privind 

relaţiile cu clienţii: ghişeul unifuncţional si ghişeul multifuncţional.  

Ghişeul unifuncţional presupune ca toate operaţiunile de încasări şi plaţi, indiferent de 

valoarea acestora, să se efectueze prin ghişeele de casierie, iar operaţiunile de cont legate de 

acelaşi instrument prin ghişeele operative. În acest concept, clientul trebuie să se prezinte la două 

ghişee pentru un singur serviciu  ceea ce înseamnă un timp mai mare de staţionat în bancă, 

aşteptarea la doua ghişee şi o aglomerare a spaţiului bancar. Infrastructura se caracterizează prin 

boxe de casierie şi un spaţiu mai mare pentru activitatea de casierie.  

Ghişeul multifuncţional permite ca toate operaţiunile de cont şi cele de casierie, dar 

numai de valori mai mici, să se efectueze la un singur ghişeu. Avantajele sunt multiple, atât 

pentru clienţi cât şi pentru bancă, respectiv operativitatea se măreşte semnificativ, timpul de 

staţionare în bancă se reduce şi creste posibilitatea deservirii unui număr mai mare de clienţi. La 

casierie urmează să se efectueze numai operaţiunile de valori mai mari, ca plăţile pentru salarii, 

ridicările de numerar de către alte bănci, colectarea numerarului de la agenţii economici.  

În zona casieriei, accesul este interzis oricărei persoane din bancă şi cu atât mai mult 

celor din afara băncii. Accesul este permis numai directorului/directorului adjunct şi deţinătorilor 

de chei, precum şi organelor de control ale băncii delegate în acest scop.  

Casieriile operative sunt ghişeele care vin în contact cu clienţii şi care efectuează toată 

gama de operaţiuni bancare de casierie, potrivit specificului acestora. Personajul principal este 
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casierul care vehiculează, zilnic, sume de bani sub formă de încasări şi plăţi şi care reprezintă 

banca în relaţiile cu clienţii. Casierul îşi desfăşoară activitatea în boxa de casierie care se închide 

în timpul programului de lucru cu cheia (dublura acesteia se ţine în tezaur) sau mai modern are 

plăcuţa de acces cu cod. Fiecare casier dispune de anumite instrumente de lucru, precum: caseta 

personală care este o cutie de oţel cu încuietoare în care se păstrează sumele de bani, până la o 

anumită limită, rămase la sfârşitul zilei după predarea numerarului la tezaur; ştampila personală 

care se aplică pe documentele interne de casierie pentru a se cunoaşte cine a procesat 

documentul. 

 În cadrul casieriei se pot organiza: 

 -case operative de zi şi serale (de încasări, plăţi, vânzarea imprimatelor cu regim special); 

 -case speciale (operaţiuni cu metale preţioase); 

 -case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenţi (persoane 

juridice şi fizice); 

 -grupe de verificare a numerarului; 

 -case de circulaţie în valută; 

 -casele de schimb valutar din incinta fiecărei bănci comerciale. 

 Numerarul şi alte valori se păstrează obligatoriu în tezaur şi în case de fier, care trebuie să 

fie prevăzute cu mijloace tehnice automate de alarmare. Deţinătorii de chei şi sigilii sunt obligaţi 

să verifice zilnic, la închiderea tezaurului sau a caselor de fier care ţin loc de tezaur, modul cum 

funcţionează sistemele automate de alarmare.  

 În fiecare dimineaţă, înainte de începerea programului de lucru, toţi salariaţii casieriei 

sunt obligaţi să predea spre păstrare, tot numerarul pe care îl au asupra lor unei persoane 

desemnate de conducere, care îi evidenţiază într-un registru şi îi păstrează până la terminarea 

programului de lucru. 

    Deschiderea şi închiderea tezaurului se face numai de către deţinătorii de chei şi sigiliu. 

Intrarea la tezaur este permisă numai deţinătorilor de chei şi sigilii şi numai împreună. Intrarea în 

tezaur a altor persoane din casierie este permisă numai în caz de necesitate, pe bază de tabel 

nominal aprobat de către director. După fiecare deschidere a tezaurului, în cursul programului de 

lucru, acesta se încuie de către deţinătorii de chei fără a aplica sigiliile. 

 La sfârşitul programului de lucru, înainte de închiderea tezaurului, se verifică dacă toate 

valorile, registrele şi documentele care se păstrează în tezaur au fost introduse în acesta şi dacă 

sunt asigurate toate măsurile de securitate a valorilor. După închiderea şi încuierea tezaurului, 

deţinătorii de chei şi sigilii aplică, în prezenţa paznicului, sigiliile de metal pe plastilină sau ceară 

roşie. După sigilare, tezaurul se predă în grija paznicului pe bază de semnături date de către 

deţinătorii de chei şi de către paznic, în caietul de predare-primire a tezaurului, menţionându-se 

şi orele de predare la pază. 

 În fiecare dimineaţă, înainte de a deschide tezaurul, deţinătorii de chei şi sigilii verifică în 

mod obligatoriu, în prezenţa paznicului, integritatea încuietorilor, sforilor şi sigiliilor, semnând 

apoi în caietul de predare-primire pentru luarea în primire a tezaurului. Sigiliile aplicate pe uşa 

tezaurului nu se rup la deschidere ci se taie sforile. 

 Fiecare deţinător de chei trebuie să aibă şi câte un sigiliu metalic pe care va fi gravată 

funcţia. 

 Deţinătorii de chei şi sigilii trebuie să ţină seama de următoarele: 

 -manipularea valorilor în şi din tezaur se face numai în prezenţa deţinătorilor de chei şi 

sigilii; 

 -este interzis să se lase deschise sau descuiate, în timpul serviciului, uşile de la tezaur, să 

se lase cheile în broască în timpul cât se umblă în tezaur, să se încredinţeze cheile sau sigiliile 

celorlalţi deţinători de chei sau altor persoane, să se schimbe cheile sau sigiliile între deţinătorii 

de chei. 

 La predarea/primirea valorilor, cheilor şi sigiliilor se semnează în "Registrul pentru 

evidenţa valorilor din casa de circulaţie" şi "Registrul de valute efective şi cecuri de eliberat". În 

acest scop se vor înscrie în dreptul funcţiei deţinătorului de chei care predă cuvintele "am predat" 
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şi "am primit" sub care semnează persoanele respective. Atunci când unul din deţinătorii de chei, 

urmare a unui caz de forţă majoră, nu poate preda personal valorile, cheile şi sigiliul, se va 

întocmi proces verbal de predare primire în care se va menţiona motivul pentru care preluarea s-a 

efectuat în absenţa deţinătorului de chei respectiv. 

 Dublurile cheilor de la tezaur se vor păstra în tezaurul altei unităţi bancare (de regulă cea 

mai apropiată). Unitatea depunătoare va introduce dublurile cheilor în câte un plic care se va lipi şi 

sigila prin aplicarea ştampilei unităţii bancare respective. Pe plic se va menţiona felul cheii (tezaur 

sau case de fier), marca, numărul de inventar al casei de fier şi seria cheilor respective. Plicurile 

conţinând dublurile cheilor vor fi numerotate şi apoi introduse într-un săculeţ de pânză care va fi 

sigilat şi la care se va ataşa o etichetă pe care se va aplica ştampila unităţii bancare respective şi se 

vor menţiona următoarele: numărul plicurilor din săculeţ, numărul total al cheilor din săculeţ, felul 

cheilor (tezaur sau case de fier), data sigilării, numele şi semnăturile directorului, contabilului şef, 

casierului şef al unităţii depunătoare. La schimbarea din funcţie a unui deţinător de chei se va 

actualiza şi eticheta ataşată la gropul cu dublurile de chei. 

      Toate sumele încasate şi plătite în timpul de funcţionare al casieriei, se înregistrează în 

casa de circulaţie a unităţii băncii.  Plafonul casei de circulaţie se calculează la nivelul mediei 

zilnice a plăţilor dintr-o lună apreciată ca reprezentativă. Acesta se aprobă pentru fiecare unitate 

a băncii de către sucursala judeţeană a Băncii Naţionale a României la propunerea sucursalei 

judeţene a băncii comerciale respective. 

 Primirea numerarului de către bancă, de la clienţi, se face numai după înregistrarea sumei 

în jurnalul de casă, iar operaţiunea de înregistrare în contul clienţilor respectivi se efectuează în 

aceeaşi zi, după verificarea numerarului de către casierie. În cazul depunerii numerarului după 

terminarea programului operativ de lucru, prin genţi sigilate sau cu foaie de vărsământ, 

înregistrarea în contul clienţilor se va face cu data următoarei zile lucrătoare. 

 Operaţiile de primire a numerarului se efectuează pe baza următoarelor documente: 

 1. Foaie de vărsământ cu chitanţă, compusă din două file (chitanţa şi foaia de 

vărsământ). Aceasta se completează de către depunător prin dactilografiere sau de mână cu pix, 

cu toate elementele prevăzute în formular. După primirea foii de vărsământ de la client, 

administratorul de cont verifică dacă: este completată corect, cu toate elementele prevăzute de 

formular; calculul monetarului este corect; suma în cifre şi în litere este identică şi corespunde cu 

totalul monetarului; toate elementele din prima filă corespund cu cele din fila a doua. După 

verificare, suma se înregistrează în jurnalul de casă de către administratorul de cont, care 

semnează şi ştampilează cele două file ale documentului şi le trimite la casierie pe cale internă. 

 La primirea foii de vărsământ cu chitanţă casierul încasator controlează şi el îndeplinirea 

condiţiilor de mai sus, numără banii, compară suma trecută în foaia de vărsământ cu suma 

încasată şi, dacă acestea corespund, înscrie data, semnează pe cele două file şi eliberează 

depunătorului, fila nr. 1 "Chitanţă". Fila nr. 2  "Foaie de vărsământ" rămâne la casierie ca 

document de casă şi se arhivează. 

 În cazul în care clientul nu a mai efectuat vărsământul, înregistrarea din jurnalul de casă 

se anulează. 

 2. Ordinul de încasare  este utilizat pentru depunerea de numerar în operaţiile interne ale 

băncii (restituiri de avansuri spre decontare neutilizate, încasările zilei precedente în cadrul 

programului prelungit de lucru, etc.), cât şi pentru înregistrarea în evidenţele casieriei şi ale 

contabilităţii a primirii numerarului de la BNR, pentru alimentarea cu numerar a casei de 

circulaţie. Acesta se întocmeşte la compartimentul contabilitate şi se înregistrează în jurnalul de 

casă. 

 3. Borderoul însoţitor  folosit  pentru depunerea numerarului prin genţi sigilate, se 

întocmeşte în trei exemplare, dactilografiat sau completat de mână cu pix. Înregistrarea sumei 

depuse prin borderoul însoţitor în contul clientului, se face pe baza jurnalului de casă după 

verificarea numerarului depus. 

 4. Documente de casă emise de calculator 
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 La sfârşitul zilei operative casieria totalizează sumele încasate, pe baza actelor de casă, 

după care trece totalurile în situaţia încasărilor şi le confruntă cu totalurile înscrise în jurnalul de 

casă. Casierul semnează în jurnalul de casă atât pentru exactitate cât şi pentru primirea actelor de 

casă, iar administratorul de cont semnează  situaţia încasărilor pentru confirmarea sumei. 

Casierul şef verifică dacă numărul documentelor de încasări primite corespunde cu cel trecut în 

situaţia de încasări, verifică dacă sumele trecute în situaţia încasărilor corespund cu totalul 

numerarului încasat după care va semna această situaţie. 

  

 Operaţiunile de eliberare a numerarului se efectuează pe baza următoarelor documente: 

 1. Cecul simplu,  se prezintă de către client la administratorul de cont, care verifică 

documentul (dacă persoana care prezintă cecul are dreptul să îl încaseze; dacă datele din actul de 

identitate corespund cu cele înscrise de client pe versoul cecului), după care solicită clientului să 

completeze, în spaţiul destinat, certificarea primirii sumei şi să semneze punând şi data. Se mai 

verifică concordanţa semnăturii de pe versoul cecului cu cea din fişa cu specimenele de 

semnături sau din delegaţie, precum şi dacă în contul clientului există disponibilul necesar, după 

care se semnează, se ştampilează şi se înscrie data. 

 Cecul se înregistrează în jurnalul de casă, este contrasemnat de şeful compartimentului, 

după care este trimis la casierie pentru a fi onorat. În baza jurnalului de casă se debitează contul 

clientului. 

 Casierul plătitor, primind cecul, verifică dacă: cecul este vizat de persoanele din bancă 

împuternicite în acest sens; suma(scrisă pe faţă de emitent) în cifre corespunde cu cea în litere(în 

cazul în care sunt diferenţe între suma în cifre şi cea în litere, suma de plată va fi cea în litere); 

clientul (împuternicitul) a semnat pentru primirea sumei; termenul de prezentare la plată a 

cecului nu a expirat. După aceste verificări solicită clientului (împuternicitului) actul de 

identitate, controlează dacă datele din acesta corespund cu cele înscrise pe cec, completează 

monetarul pe versoul cecului cu suma ce trebuie ridicată şi efectuează plata. 

 După efectuarea plăţii  casierul plătitor semnează şi aplică ştampila pe versoul cecului iar 

pe faţa cecului pune ştampila cu menţiunea "Plătit"("Achitat"). 

 2. Ordinul de plată  se foloseşte pentru efectuarea cheltuielilor proprii ale unităţilor, 

acordarea avansurilor în lei, înregistrarea în evidenţa contabilă a excedentului de numerar depus la 

BNR şi la redistribuirea numerarului între unităţile aceleiaşi societăţi bancare. 

Ordinul de plată se întocmeşte la compartimentul contabilitate, se înregistrează în jurnalul de casă şi 

se trimite la casierie pe cale internă. Controlul, semnarea, circuitul şi efectuarea plăţii se realizează 

după aceleaşi reguli ca şi la cecul simplu. Pe versoul ordinului de plată se va trece monetarul sumei 

eliberate. 

 3. Alte documente (documente de casă emise de calculator, cereri privind răscumpărarea 

certificatelor de depozit, cambia şi biletul la ordin). 

 

 La sfârşitul zilei operative, casierul plătitor verifică dacă sumele plătite pe baza 

documentelor respective împreună cu numerarul pe care îl are corespund cu suma primită drept 

avans, după care întocmeşte situaţia plăţilor, pe care o semnează  şi o confruntă cu totalul 

jurnalelor de casă. Documentele de plăţi şi situaţia plăţilor se predau casierului şef pentru 

verificare şi semnare. 

 Evidenţa numerarului existent în casa de circulaţie, mişcarea numerarului din casa de circulaţie şi 

a celorlalte valori aflate în tezaur se ţin zilnic în "Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de 

circulaţie". Înregistrările în acest document se fac numai de casierul şef după primirea situaţiilor de 

încasări şi plăţi, stabilind şi soldul casei de circulaţie al fiecărei zile. 

 

 Operaţiunile de încasări şi plăţi în valute efective şi alte mijloace de plată străine se 

efectuează potrivit Regulamentului BNR prind operaţiunile valutare, folosind ca documente 

"Chitanţa valută" pentru încasări şi "Ordin de plată valută" pentru plăţi. Aceste documente se 

întocmesc de administratorul de cont.  
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 Prin casele de circulaţie în valută se pot efectua: 

 -încasări şi plăţi în conturile curente valutare ale persoanelor fizice şi juridice; 

 -operaţiuni de schimb între valutele cotate de BNR pentru persoane fizice; 

 -plăţi în valută de taxe, contribuţii şi cotizaţii; 

 -ordine de plată şi mandate poştale externe; 

 -operaţiuni cu cecuri de călătorie şi comerciale; 

 -alte operaţiuni valutare cu valute efective. 

 Pentru efectuarea operaţiunilor de eliberări de valută casierul primeşte de la casierul şef 

un avans în valute efective şi cecuri de eliberat, pentru care semnează în "Registrul de valute 

efective şi cecuri de eliberat existente în tezaur". 

 Avansul de valute primit se înregistrează de casierul valutar în "Situaţia zilnică a mişcării 

mijloacelor de plată străine". 

 După terminarea programului cu publicul, pe baza documentelor de încasări şi plăţi în 

valută, administratorul de cont întocmeşte jurnalul de valute intrate şi ieşite, iar casierul va trece 

în registrul "Situaţia zilnică a mişcării mijloacelor de plată străine"  valutele încasate şi eliberate 

evidenţiate în jurnalul de valute intrate şi ieşite, precum şi cecurile primite şi eliberate, stabilind 

soldul valutelor efective. De asemenea casierul valutar întocmeşte monetarul pe cupiuri pentru 

fiecare valută predată pe bază de semnătură casierului şef. 

 

 Casele de schimb valutar  sunt autorizate să efectueze cumpărarea şi vânzarea de valute 

contra lei, de la rezidenţi şi nerezidenţi persoane fizice. Casa de schimb valutar poate cumpăra în 

mod liber, fără limitări, contra lei oricare din valutele cotate de BNR  de la persoanele fizice 

rezidente sau nerezidente. casa de schimb valutar poate vinde valută sub formă de numerar numai 

persoanelor fizice rezidente în România. 

 Activitatea de schimb valutar se  organizează separat ca evidenţă şi operaţii specifice, faţă 

de celelalte operaţiuni valutare. 

 

4.2.1.   IDENTIFICAREA TRANZACŢIILOR SUSPECTE CU NUMERAR 

 

Procesul de cunoaştere a clienţilor trebuie efectuat continuu atât ca cerinţă a unei bune 

practici bancare cât şi în vederea identificării tranzacţiilor care pot fi legate de activităţi ilicite. În 

acest sens este necesară adaptarea normelor interne şi ajustarea procedurilor de operare şi control 

pentru o evaluare mult mai atentă a tranzacţiilor.       

Spălarea banilor prin intermediul tranzacţiilor în numerar poate fi identificată,de către 

bănci, prin următoarele: 

 - Schimbul de sume mari dintr-o valută în alta, fără nici un scop economic evident, în 

special atunci când clientul face acest lucru în mod frecvent; 

 - Schimbul unor mari cantităţi de bancnote de valoare mică în bancnote de valoare mare; 

 -  Depuneri şi retrageri neobişnuit de mari  în numerar, făcute de un client ( persoană 

fizică sau juridică) ale cărui activităţi implică, în mod normal, folosirea cecurilor sau a altor 

instrumente de plată fără numerar; 

 - Creşterea substanţială de depuneri în numerar sau de tranzacţii în valută ale unui client, 

fără vreun motiv aparent, în special dacă asemenea sume sunt transferate ulterior, într-un interval 

scurt de timp, către o destinaţie care nu poate fi asociată în mod normal cu clientul; 

 - Depuneri şi retrageri în numerar neobişnuit de mari, efectuate de un client care în mod 

normal foloseşte un cont curent; 

 - Tranzacţii efectuate în valută din afaceri din care în mod obişnuit nu se obţine valută; 

 - Depuneri în numerar în mai multe conturi în aşa fel încât fiecare sumă este mică 

(neglijabilă), dar totalul sumei este semnificativ; 

 - Clienţi care, împreună sau simultan, folosesc ghişee diferite pentru a efectua tranzacţii 

cu sume mari în numerar sau în valută; 
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 - Un client care efectuează câteva depuneri în aceeaşi zi la diferite case de casierie sau 

sucursale bancare; 

 - Tranzacţii în valută divizate sub o anumită limită ( inclusiv într-o singură zi/mai multe 

zile; la aceeaşi bancă/diferite sucursale; la diferite bănci; sau depunerea/retragerea de valută; 

tranzacţii efectuate înainte sau după termenul limită dat de o instituţie financiara, astfel încât 

tranzacţia combinată să fie considerată ca şi când s-ar fi efectuat în două zile); 

 - Retrageri şi depuneri în numerar a unor sume neobişnuit de mari din/în contul curent al 

unei persoane juridice, care nu utilizează în mod obişnuit metode de plată în numerar; 

 - Clienţii care, în mod constant, realizează depuneri în numerar pentru acoperirea 

cambiilor, a transferurilor de bani sau a altor instrumente negociabile sau instrumente de plată 

uşor vandabile; 

 - Transferuri mari de sume de bani în sau din străinătate cu instrucţiuni de plată în 

numerar; 

 - Depuneri frecvente în numerar efectuate în contul unui client de către terţe părţi fără 

legătură aparentă cu deţinătorul contului; 

 - Transferuri repetate de sume mari în străinătate cu ordin de plată a sumei în numerar la 

destinatar; 

 - Utilizarea căsuţelor de valori pe timp de noapte pentru depunerile unor sume mari în 

numerar; 

 - Depuneri de numerar ce conţin bancnote false sau instrumente contrafăcute. 
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5. CREDITAREA- PARTE  COMPONENTĂ DE  BAZĂ  A  ACTIVITĂŢII  

BANCARE 
 

5.1. CALCULUL  DOBÂNZII 

 

 Unul din factorii cheie în activitatea bancară este realizarea unei relaţii optime între 

dobânzile plătite şi cele primite, având în vedere că această diferenţă va reprezenta în final, 

profitul băncii. 

 Dobânda trebuie prezentată alături  de conceptele "capital", "credit", "risc". Ea apare în 

procesul creditării, costul creditului, alături de risc, apărând ca o componentă de bază a preţului 

produsului bancar numit credit. 

 Din punct de vedere al băncii creditoare sau debitoare, contează foarte mult la calculul 

dobânzii dacă aceasta este fixă sau variabilă. Uneori, la dobânda practicată de bancă se adaugă o 

marjă în funcţie de coeficientul de risc. Marja se adaugă la dobânda de bază care se formează în 

funcţie de dobânzile de pe piaţa interbancară, iar câteodată de cele de pe piaţa monetară. 

 Dobânzile pot fi calculate şi plătite lunar, trimestrial, semestrial şi anual.  

 Calculul dobânzii are în vedere în primul rând, deci, costul fondurilor şi dobânda 

interbancară. 

 Calculul dobânzii cuprinde: 

a) Dobânda simplă, care se calculează după formula:  

   

 D  = C x t x r ,  

             360 x  100 

     D = masa dobânzii (dobânda)    

     C = capitalul împrumutat sau investit 

      t = timpul în zile 

      r = rata dobânzii, care poate fi determinată astfel: 

        r = D x 360 x 100                

                             C x t  

 Acest calcul este utilizat de către băncile comerciale în cazul creditelor sau depozitelor. 

Suma dobânzii este proporţională cu mărimea creditului, cu durata creditului şi cu rata dobânzii. 

 b)Dobânda compusă cuprinde şi capitalizarea  (fructificarea) dobânzii simple.  

 Dobânda compusă presupune ca la sfârşitul  fiecărei perioade de timp (lună, trimestru, 

etc.), la suma ce reprezintă depozitul sau creditul să se adauge o altă sumă (dobânda) care intră în 

calcul pentru luna următoare. Deci la sfârşitul perioadei, unitatea bănească devine  1+d=f (factor 

de multiplicare). 

Capitalul iniţial devine capital final (după ce este înmulţit cu factorul de multiplicare). Deci, 

capitalul final (C1) va fi:                                 

 C1=C(1+ r / 100)n , în care n = numărul de luni sau ani  (perioade). 

 În cazul dobânzii compuse diferă în mod periodic mărimea capitalului împrumutat, deci a 

sumei plasate. 

 Mărimea dobânzii poate fi privită şi ca rezultat al negocierii între bancă şi client. 

 Dintre factorii care influenţează dobânda, nivelul acesteia, scăderea sau creşterea ei, 

menţionăm: 

 1. Necesitatea băncii de a desfăşura  o activitate rentabilă. Din acest punct de vedere rata 

profitului bancar influenţează direct mărimea dobânzii, rata ei. În condiţii de stabilitate 

economică şi de echilibru între cererea şi oferta de credite, se poate afirma că rata profitului 

bancar influenţează hotărâtor mărimea dobânzii. 

 2. Inflaţia este un factor care poate avea influenţe majore asupra mărimii şi ratei dobânzii. 

Dacă inflaţia este galopantă, efectele asupra dobânzii sunt catastrofale. Este vorba nu numai că 
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se stabilesc rate ale dobânzii care depăşesc orice rată a rentabilităţii, ori ritm al creşterii 

economice, ci de o situaţie mai periculoasă şi anume să existe o dobândă real negativă. Când rata 

dobânzii nu poate ţine pasul cu rata inflaţiei asistăm la existenţa unor pierderi pentru bănci. 

 3. Cererea şi oferta de credit, raportul dintre ele.  

În perioada de criză economică, raportul dintre cererea şi oferta de capital pentru creditare este 

mult în favoarea primei. Ca urmare a penuriei generale de fonduri, de resurse, rata dobânzii 

creşte foarte mult. Într-o economie de piaţă consolidată, există surplus de capital şi rata dobânzii 

scade. Când economiile băneşti vor deveni o resursă principală de creditare şi capitalul 

disponibil pentru creditare va exista într-un volum mare, oferta va depăşi cererea şi dobânda la 

credite va fi mică. 

 4. Lichiditatea debitorilor (solicitanţilor de credite)  este un factor al mărimii dobânzii. 

Băncile preferă să acorde credite pe termen scurt pentru că lichiditatea este mai mare, o angajare 

pe perioadă lungă însemnând reducerea lichidităţii şi deci dobânzi mai mari. 

 5. Riscul de nerambursabilitate influenţează direct proporţional mărimea dobânzii. Cu cât 

riscul este mai mare, majorarea ratei dobânzii apare ca o măsură justificată, luată de bănci, 

pentru a-şi recupera mai repede fondurile. Apare aici şi necesitatea separării a două elemente ale 

dobânzii şi anume o dobândă propriu-zisă şi o parte fixată pentru recuperarea riscului 

nerambursării. 

 6. Durata de creditare. Cu cât durata este mai mare, cu atât şi dobânda este mai mare. 

Masa dobânzii creşte odată cu durata de creditare, însă rata dobânzii rămâne constantă. 

 7. Mărimea creditului 

 8.Stabilitatea economică. Instabilitatea economică însemnă dobânzi mari pentru ca 

băncile să facă faţă unor situaţii conjuncturale negative. 

 9. Dobânda de pe piaţa financiară şi chiar de pe pieţele financiare externe. 

 

 Pentru determinarea costului capitalului împrumutat sunt luaţi în considerare mai 

mulţi factori, printre care amintim:  creditele acordate; costul resurselor pentru banca ce acordă 

creditele; depozitele şi economiile; serviciile de efectuare a plăţilor către bănci; taxa scontului; 

dobânzile practicate pe piaţa financiară; comisioanele; spezele reale (salariile personalului 

bancar, expertize, etc.); costul altor produse bancare. 

  Dacă unii din aceşti factori pot fi cuantificaţi (au un rol concret), alţii sunt de politică 

economică generală. 

 Costul capitalului este în primul rând costul finanţării. 

 Costul capitalului împrumutat de către agenţii economici se calculează în modul cel mai 

simplu după relaţia: 

 Costul împrumutului = Costul resurselor băncii care împrumută + Costul plăţii creditului  + 

Profitul băncii 

 Atunci când optează pentru un credit, agentul economic are în vedere nu numai costul 

împrumutului ci totalul costurilor de capital, inclusiv costurile de funcţionare şi de investiţii. 

 

5.2. CONSTITUIREA  RESURSELOR  DE   CREDITARE 

 

Resursele băncii sunt constituite din resurse proprii şi resurse atrase. 

 Din punct de vedere al gradului de stabilitate, resursele proprii cuprind resurse stabile, 

care pot fi plasate pe termen lung, constituite din capital social cash, fondul de rezervă, primele 

legate de capitalul social vărsat şi resurse temporare – care pot fi plasate pe termen foarte scurt şi 

scurt, constituite din: rezerva generală pentru riscul de credit, provizioanele pentru riscul de credit, 

dividendele de plată, impozitele constituite până devin exigibile.  

 Resursele atrase constituie partea cea mai activă din resursele băncii, practic, pe seama 

acestora banca îşi poate îndeplini funcţia de investiţii în economie, resursele proprii având o 

pondere neînsemnată în investiţiile făcute de bancă. 
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5.2.1. RESURSELE PROPRII – CAPITALUL BANCAR 

 

 Capitalul bancar joacă un rol important începând cu constituirea băncii şi continuând cu 

perioada de funcţionare până la lichidare. 

 Din punct de vedere teoretic, capitalul bancar îndeplineşte următoarele funcţii: 

-protejează deponenţii în eventualitatea insolvabilităţii şi lichidării băncii; 

-absoarbe pierderile neanticipate pentru a menţine încrederea, astfel ca, în condiţii de stres, banca 

să-şi poată continua activitatea; 

-serveşte la achiziţionarea de clădiri şi echipamente pentru desfăşurarea activităţii; 

-serveşte ca o limită impusă (Norma Cook) pentru expansiunea nejustificată a activelor. Norma 

Cooke = %8
ponderate Active

proprii Fondurile
  

Practic, prima funcţie este deja depăşită ca urmare a constituirii Fondului de Garantare a 

depozitelor în sistemul bancar. 

A doua funcţie este puţin exagerată. Multe active ce par a fi slabe pot fi eliminate cu 

puţine pierderi de un management competent. În plus, fondurile de risc şi provizioane îi permit 

băncii să îşi continue activitatea în perioade dificile până când nivelul şi fluxul câştigurilor este 

restabilit. 

Nu mărimea capitalului scapă băncile de faliment. Falimentul băncilor a fost consecinţa unui 

management defectuos, materializat în pierderi mari din împrumuturi şi lichidităţi insuficiente 

determinate de retragerea masivă a deponenţilor ca urmare a inexistenţei unui sistem de 

garantare a depozitelor. 

A treia funcţie este mai rezonabilă decât pare, fiind determinată de necesitatea creării 

condiţiilor pentru derularea activităţii. Practic, nu deponenţii trebuie să fie cei care să furnizeze 

fonduri pentru deschiderea unei bănci sau a altor unităţi, precum şi a dotărilor aferente băncii. 

A patra funcţie a capitalului este limitarea expansiunii nejustificate a activelor bancare – 

este mai rezonabilă decât pare a fi. Prin limitarea activelor se poate limita creşterea unei bănci 

peste posibilitatea ei de managerie, se poate îmbunătăţii calitatea activelor bancare, se poate 

controla posibilitatea unei bănci de a-şi asigura creşterea prin datorii şi poate conduce la 

creşterea rentabilităţii activelor. 

Funcţia esenţială a capitalului bancar este însă aceea de a asigura publicul şi autorităţile 

asupra stabilităţii băncii. 

Deci capitalul propriu nu este suficient, el fiind mai mult o primă de asigurare pentru acoperirea 

riscurilor ce le implică plasamentele fiecărei bănci. 

 

5.2.2. RESURSELE ATRASE 

 

Băncile care tind la o dezvoltare rapidă, prin creşterea depozitelor bancare, trebuie să ia 

în considerare factorii esenţiali în creşterea depozitelor, factori care pot fi controlaţi şi factori 

care nu pot fi controlaţi – de natură economică. 

Până la constituirea Fondului de Garantare a depozitelor în sistemul bancar, nu toate băncile erau 

agreate de clienţi, însă odată cu crearea Fondului, deponenţii s-au văzut nevoiţi să îşi diminueze 

economiile în limita plafonului garantat, depunând practic la orice bancă. 

 Banca este instituţia ce lucrează cu banii altora. Înainte de a împrumuta, banca trebuie să-

şi asigure resursele de alimentare cu fonduri care ulterior să fie utilizate drept credite.  

 Operaţiunile de procurare de fonduri sunt: 

 1. Primirea de sume ca depuneri spre fructificare la vedere şi la termen 

 2. Primirea de sume ca depuneri de economii pe librete 

 3. Conturi curente creditoare 

 4. Rescontul la alte bănci şi la BNR- se face numai în urma unui angajament între bănci. 

Rescontul reprezintă o modalitate de procurare de resurse noi, prin cedarea portofoliului de 
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efecte comerciale provenit  din scontare, unei alte bănci, băncilor de scont sau băncii de 

emisiune. Băncile de depozit recurg la operaţiuni de rescontare pentru a obţine resurse, ele având 

profit în aceeaşi zi în care au preluat fondurile. Profitul reprezintă diferenţa  dintre dobânda la 

care se scontează, mai mare, şi taxa scontului, mai mică (dobânda practicată de banca de 

emisiune). 

Similar rescontului avem şi operaţiunile de lombard, adică cele de împrumut pe garanţiile 

de efecte publice. Operaţiunile de lombard sunt cele prin care băncile comerciale obţin de la 

banca de emisiune resurse pe termen scurt, valorificându-şi astfel hârtiile de valoare pe care le 

deţin. 

 5. Emisiunea de bonuri de casă, obligaţiuni - titluri personale sau nepersonale ce pot fi 

cumpărate de cei ce au capitaluri disponibile şi le încredinţează băncilor comerciale, având 

particularitatea de a fi transformate oricând în numerar. Când aceste titluri au caracter accidental 

şi individual, sunt bonuri de casă. Când emisiunea lor se face în masă, pentru sume importante, 

cu dobânzi şi condiţii uniforme, iar titlul este impersonal, atunci avem emisiune de titluri de 

obligaţiuni. 

 6. Dotare sau filiaţiune reprezintă operaţiunea prin care banca mai mică îşi poate asigura 

disponibilul necesar de fonduri, fără a recurge la nici una din căile de mai sus (relaţiile actuale 

dintre centralele băncilor comerciale şi unităţile teritoriale). 

 Agenţii economici pot fi în următoarele raporturi faţă de bancă: 

 -au capital disponibil, care caută plasament şi fructificare; 

 -au nevoie de capital pentru activitatea curentă sau  investiţii pe care îl caută în schimbul 

fructificării. 

 Fondurile din afară pe care le procură o bancă constituie obligaţii pentru bancă, de aceea 

conturile în care se înregistrează le găsim în partea dreaptă a bilanţului (pasiv), de aici operaţiile 

bancare legate de constituirea resurselor se mai numesc operaţiuni pasive. 

 Resursele atrase sunt formate din: 

 1. Pasive interne, compuse din: 

 -disponibilităţile şi depozitele în lei ale clienţilor băncii; 

 -depozite ale persoanelor fizice române; 

 -sume în tranzit între unităţile băncilor; 

 -depozitele publice guvernamentale şi asimilate acestora; 

 -pasivele interbancare care cuprind disponibilităţile (finanţarea interbancară) şi     

creditele  interbancare (refinanţare de la BNR). 

 2. Pasivele externe, concretizate în: 

 -disponibilităţile la vedere şi depozitele în valută ale clienţilor persoane fizice şi juridice  

nerezidente; 

 -împrumuturile de la bănci externe; 

 -creditori din operaţiuni cu străinătatea. 

 3. Alte pasive, inclusiv disponibilităţile şi depozitele în valută ale rezidenţilor.  
  

5.3. PRINCIPALELE  CATEGORII  DE  CREDITE 

 

 Nevoia de creditare apare din lipsa de fonduri proprii. Există mai multe clasificări ale 

creditelor bancare acordate agenţilor economici şi persoanelor fizice, funcţie de varietatea şi 

complexitatea raporturilor de creditare, de gruparea operaţiunilor de credit. 

 a) În economia de piaţă există cinci mari feluri de credite: 

 1. Creditul bancar  este acordat de către bănci persoanelor fizice şi juridice pe termen 

scurt, mediu sau lung. Aceste credite se pot acorda cu sau fără înscrisuri, cu sau fără garanţii 

reale, pe obiecte ale creditării sau global. 
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 2. Creditul comercial  se acordă sub formă de marfă. El satisface atât interesul 

producătorului de a vinde mai repede marfa, cât şi pe cel al comerciantului care nu are fonduri să 

le elibereze direct la primirea mărfii. 

 3. Creditul obligatar  apare în raporturile dintre instituţiile de stat şi agenţii economici în 

calitate de debitori, pe de o parte, şi creditori, pe de altă parte. Aceste raporturi se concretizează 

în faptul că primii emit obligaţiuni, iar creditorii sunt subscriitori şi deţinători ai acestor 

obligaţiuni. 

  4. Creditul ipotecar  este destinat activităţii imobiliare şi se bazează în principiu pe 

proprietatea privată. El presupune o convenţie între creditor şi împrumutat, care cuprinde, în 

esenţă, proprietatea (ca garanţie a rambursării împrumutului), condiţiile şi scadenţele, penalităţile 

şi circumstanţele în care se poate pierde proprietatea 

 5. Creditul de consum  se acordă pe termen scurt sau mediu, persoanelor individuale, 

pentru acoperirea valorii mărfurilor şi serviciilor procurate din comerţ sau pentru recreditarea 

creanţelor contractate în acest scop. 

 

 b) În funcţie de durata pentru care se acordă, există următoarele tipuri de credite: 

1. Credite pe termen scurt, a căror durată de rambursare nu depăşeşte 12 luni. 

2. Credite pe termen mediu, a căror durată de rambursare este cuprinsă între 1 şi 5 ani. 

3. Credite pe termen lung, cu o durată de rambursare mai mare de 5 ani. 

  

c) În accepţiunea modernă a economiilor de piaţă occidentale, întâlnim următoarele 

tipuri: 

1. Credite de funcţionare sau de trezorerie, care sunt credite de exploatare, au un caracter 

global, finanţează activele circulante. Ele cuprind: facilitatea de casă, lipsa de acoperire, 

certificatele de trezorerie, creditul sezonier, creditul-releu. La orice agent economic apar 

dezechilibre în cadrul trezoreriei, al gestiunii întreprinderii. De aceea, creditul de trezorerie 

ocupă o pondere însemnată în totalul creditelor bancare. Creditul de trezorerie este necesar când 

activele circulante din bilanţ nu pot fi acoperite integral din încasări şi din fondul de rulment. 

 

 2. Credite adaptate la anumite active circulante(specifice). Acestea sunt de următoarele 

tipuri:  

 - care necesită garanţii reale; 

 - care nu necesită garanţii reale;  

 - creditarea prin efecte de comerţ (cambii, etc.): 

 3. Credite pentru finanţarea comerţului internaţional 

 4. Credite pentru investiţii, care pot fi: 

 -pe termen mediu; 

 -pe termen lung. 

 5. Credite participative (asigură finanţarea unui program de dezvoltare). Împrumutătorul 

poate obţine o clauză de asociere şi participare la realizarea rezultatelor agentului economic. 

 6. Creditul locaţie, care poate fi: 

 -mobiliar; 

 -imobiliar. 

  

5.4. ACORDAREA CREDITELOR  PE  TERMEN  SCURT, MEDIU  ŞI  LUNG 

 

 Scopul constituirii resurselor unei bănci comerciale este de a efectua plasamente, atât din 

fondurile proprii cât şi din cele atrase, acestea constituind operaţiunile active ale băncii. 

 Potrivit prevederilor din Legea nr.58/1998 privind activitatea bancară, Normelor nr. 

5/1992 ale BNR referitoare la împrumuturile mari acordate clienţilor de către societăţile bancare, 

împrumuturile mari acordate unui singur debitor nu pot depăşi 20 % din fondurile proprii ale 
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societăţii bancare. Totodată, este stabilit prin aceleaşi norme că un împrumut este considerat 

mare, atunci când suma tuturor împrumuturilor acordate unui singur client, inclusiv a garanţiilor 

şi a altor angajamente asumate în numele acestuia, depăşeşte 10 % din fondurile proprii ale 

societăţii bancare respective. 

 

 a) Acordarea creditelor pe termen scurt 

 Creditele pe termen scurt sunt în general credite de exploatare, la noi recurgându-se în 

foarte mare măsură la aceste credite şi datorită următorilor factori: 

 - rentabilitatea multor agenţi economici nu se ameliorează; 

 - puterea pieţei financiare este încă mică; 

 - volumul afacerilor nu creşte rapid; 

 - agenţii economici nu menţin îndatorarea lor la niveluri rezonabile, etc. 

Creditele de exploatare sunt creditele care finanţează activul circulant al întreprinderii. 

Când activul circulant nu poate fi acoperit prin încasările de la clienţi şi debitori, iar fondul de 

rulment al întreprinderii este insuficient, întreprinderea va recurge la un credit bancar. Aceste 

credite îmbracă diferite forme în funcţie de durata sau obiectul lor. 

* Credite pe baza fluxului de lichidităţi (cash-flow) 

Aceste credite se acordă pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru următoarele destinaţii: 

aprovizionări cu materii prime, materiale, combustibil, energie, piese de schimb, mărfuri precum 

şi pentru efectuarea unor cheltuieli necesare producţiei, executări de lucrări şi prestări de servicii, 

care au desfacere asigurată prin contracte şi comenzi ferme. 

Necesarul de credite se determină cu ajutorul fluxului de lichidităţi (cash-flow-ului). 

Fluxul de lichidităţi reflectă situaţia intrărilor de lichidităţi (plăţilor) aferentă perioadei pentru 

care se solicită creditul 

*Creditele prin cont curent (linii de credit) 

Creditele se acordă de către bancă pentru o perioadă de un trimestru, în vederea 

desfăşurării unor activităţi de aprovizionare, producţie, desfacere. Volumul creditului se 

determină la începutul fiecărui trimestru, ca diferenţă între activele curente şi pasivele curente 

conform programului de trezorerie al agentului economic. 

Liniile de credit funcţionează după sistemul revolving, respectiv se pot efectua trageri şi 

rambursări pe perioada de valabilitate a liniei de credit, cu condiţia ca soldul zilnic al 

angajamentelor să nu depăşească volumul liniei de credit stabilit. Banca percepe dobânda numai 

pentru sumele efectiv trase, diminuate cu rambursările, deci pentru soldul net al creditului. 

*Credite de scont 

Scontarea constă în aceea că beneficiarul unui efect de comerţ (cambie sau bilet la ordin) 

poate să îşi transforme creanţa pe care o are asupra unui terţ într-o formă lichidă, fără să mai 

aştepte scadenţa. 

Pentru operaţiunea de scontare, care reprezintă o operaţiune de creditare, banca percepe o 

dobândă – taxa scontului.  

Beneficiarul efectului de comerţ va primi valoarea nominală a efectului, mai puţin scontul. 

*Forfetarea 

Forfetarea reprezintă o modalitate de finanţare în comerţul internaţional, pe termen mediu 

şi lung, care constă în cumpărarea de către bancă a unor creanţe rezultate din operaţiuni de 

export, în schimbul unei sume de bani numită scont, urmând ca banca să îşi recupereze 

contravaloarea acesteia de la debitorul importator. 

Operaţiunea este negociabilă şi se derulează fie între bancă şi exportator (beneficiarul 

înscrisului) – pe piaţa primară, fie între bancă şi ultimul destinatar al acesteia – pe piaţa 

secundară. 

Forfetarea permite exportatorului încasarea valorii efectului de comerţ înainte de 

scadenţă şi transformă exportul pe bază de credit în tranzacţie cash, eliminând riscul de credit. 

Exportatorul rămâne expus la riscurile legate de derularea contractului comercial, banca preia 

practic toate riscurile de plată a exportului. 
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Etapele derulării operaţiunii de forfetare sunt următoarele: 

-exportatorul, care vinde marfa pe baza unui credit comercial, ia legătura înainte de încheierea 

contractului de vânzare a mărfii cu banca, prezentând o cerere de forfetare prin care informează 

banca asupra aspectelor legate de tranzacţia comercială, solicitând o ofertă privind condiţiile 

forfetării; 

-banca trimite oferta exportatorului privind condiţiile forfetării; 

-încheierea contractului comercial între exportator şi importator; 

-livrarea mărfurilor de către exportator importatorului; 

-transmiterea de către importator, pe baza documentelor care atestă livrarea mărfii – 

exportatorului sau băncii acestuia a titlurilor de credit avalizate sau însoţite de garanţie bancară; 

-transmiterea titlurilor de credit de către exportator băncii şi încasarea contravalorii acestora mai 

puţin scontul. 

Comisioanele percepute de bancă depind de specificul fiecărei tranzacţii: valoare, 

perioada, gradul şi riscurile operaţiunii. Banca preia asupra sa o serie de riscuri: comerciale, de 

ţară, de transfer şi valute, care se iau în considerare la stabilirea costului forfetării. 

Taxa de scont pe care banca o percepe se determină astfel: 

Ts = 
100*360

Df*Nz*V
   

în care: 

Ts – taxa scontului, 

V – valoarea nominală a titlului, 

Nz – numărul de zile până la scadenţă, 

Df – taxa de forfetare se determină în funcţie de nivelul dobânzii de  bază (LIBOR FIBOR), la 

care se adaugă o marjă de risc. 

*Factoring 

Factoringul este un mecanism de finanţare pe termen scurt (maxim 180 zile) de către 

bancă prin preluarea facturilor de la clientul beneficiar al acestora, contra unei sume de bani 

numite agio. 

Operaţiunea de factoring are la bază un contract de factoring încheiat între,,aderent” 

(furnizor, producător) şi o bancă numită,,factor”, prin care aceasta asigură finanţarea, urmărirea 

creanţelor şi protecţia contra riscurilor de credit, în schimbul cedării de către aderent a creanţelor 

în favoarea băncii. 

Operaţiunea de factoring îmbracă următoarele forme: 

-factoring cu plata imediată, când factorul achită contravaloarea facturilor aderentului la 

prezentare lor; 

-factoring cu plata la o dată viitoare; 

-factoring mixt – când factorul plăteşte o parte a contravalorii facturilor aderentului sub formă de 

avans iar diferenţa la o dată viitoare. 

Acceptarea de către bancă a facturilor de la aderenţi presupune agrearea de către bancă a 

debitorilor care vor trebui să plătească în final contravaloarea facturilor respective. Banca 

percepe o taxă (marja de risc) pentru fiecare factură acceptată. Banca acceptă să plătească 

facturile numai în condiţiile în care debitorul face plata direct băncii. 

Neacceptarea la plată a facturilor de către bancă este determinată de următoarele cauze: 

-vicii de formă sau de fond a documentelor; 

-situaţia financiară a debitorului nu prezintă încredere; 

-lipsa unor garanţii. 

 Din relaţiile de parteneriat între bancă şi clienţii săi (utilizatorii produselor şi serviciilor 

bancare) părţile trebuie să-şi coreleze interesele, profiturile într-un mod echilibrat. 

 Băncile comerciale acordă credite pe termen scurt agenţilor economici dacă aceştia 

îndeplinesc următoarele condiţii: 

 - desfăşoară activitate potrivit legii; 

 - au deschise conturi la banca de la care solicită credite; 
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 - prezintă documentaţia de credite; 

 - au calitatea de a-şi asuma obligaţii în nume propriu sau în numele societăţii; 

 - creditul să fie utilizat pentru realizarea de acţiuni specifice obiectului de activitate; 

 - să facă dovada existenţei capacităţii de rambursare a creditului; 

 - să desfăşoare o activitate rentabilă, caracterizată printr-un nivel optim al indicatorilor 

din  analiza financiară; 

 - să prezinte situaţia garanţiilor materiale solicitate de bancă; 

 - să organizeze corect şi la zi contabilitatea proprie. 

 Prudenţa bancară impune ca băncile să nu acorde credite pentru achitarea altor credite, 

obţinute pe baza unor date false, celor care au datorii neachitate faţă de bancă, şi  poate 

determina ca în perioadele de instabilitate economică o bancă să nu acorde credite unor întregi 

sectoare. 

 Acordarea creditelor pe termen scurt se face pe obiecte, adică pentru: aprovizionare, 

cheltuieli cu personalul, reparaţii, produse în curs de încasare, depozitarea, prelucrarea şi 

desfacerea produselor şi stocuri sezoniere. 

 Activităţile agenţilor economici sunt creditate în mod diferenţiat în funcţie de bănci, 

sector de activitate, termene, factori de risc, etc. 

 Acordarea efectivă a unui credit, deci plata lui, se face numai după semnarea contractului 

de credite şi depunerea la bancă de către împrumutat a întregii documentaţii de credite.  

 Documentaţia de credite pe care agenţii economici o prezintă băncii în vederea obţinerii 

de credite trebuie să cuprindă: 

 1. Cererea de credite, semnată de persoanele autorizate să reprezinte unitatea, cuprinde 

următoarele capitole: 

 - date informative (sediu, reprezentare, adresă, coduri,     telefon); 

 -capacităţi de producţie în funcţiune (construcţii, terenuri,    utilaje, instalaţii, mijloace de 

transport); 

 - producţia şi destinaţia ei; 

 - surse de venituri, cheltuielile şi profitul; 

 - destinaţia creditelor solicitate; 

 - garanţii propuse; 

 - declaraţia solicitantului privind veridicitatea datelor. 

 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, care prezintă următoarele posturi 

principale: venituri, cheltuieli, profit brut, profit impozabil, impozit pe profit, profit net, 

repartizarea profitului net. 

 3. Ultimul bilanţ contabil. 

 4. Balanţa de verificare pe luna precedentă solicitării creditului. 

 5. Fluxul de încasări şi plăţi pe perioada de creditare. 

 6. Situaţia de stocuri şi cheltuieli pentru care se solicită creditul. 

 7. Situaţia împrumuturilor şi disponibilităţilor la alte bănci sau alţi creditori şi debitori. 

 8. Lista bunurilor materiale şi a valorilor ce se constituie garanţii asiguratorii. 

 9. Hotărârea adunării generale a acţionarilor sau aprobarea consiliului de administraţie  

pentru contractarea creditului. 

 10. Copiile actelor de constituire a societăţii. 

 Contractul de credite este actul cel mai important încheiat între bancă şi împrumutat. El 

este un înscris autentic şi constituie titlu executoriu. Contractul se încheie la bancă după 

aprobarea acordării creditului şi este de drept încheiat numai după ce a fost înregistrat în 

Registrul unic de evidenţă a contractelor. 

          Principalele prevederi ale contractului de credit se referă la: 

 - datele de identificare, adresele şi reprezentaţii ambelor părţi; 

 - obiectul contractului; 

 - destinaţia şi plata creditului; 

 - durata creditului; 
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 - dobânda; 

 - comisioanele percepute de bancă; 

 - garanţiile asiguratorii; 

 - asigurarea bunurilor aduse în garanţie; 

 - obligaţii şi drepturi ale părţilor; 

 - soluţionarea litigiilor; 

 - alte clauze. 

 Rambursarea creditelor se face în mod eşalonat, pe o perioadă de până la 12 luni, în 

cadrul termenelor maxime aprobate pentru rambursare. Banca ţine seama de posibilităţile reale 

ale beneficiarilor de a rambursa creditele. 

 Sumele de rambursat şi termenele se stabilesc prin negociere între părţi şi se înscriu în 

graficul de rambursare a creditului (anexă la contract).  Termenele de rambursare pot 

fi prelungite la cererea clientului, în cadrul termenelor legale de creditare, noile termene fiind 

înscrise în acte adiţionale la contractul de împrumut iniţial. 

 Rambursarea se face din sumele încasate de agentul economic. Încasarea ratelor scadente 

se poate face fie prin virarea din conturile de disponibilităţi pe bază de ordin de plată întocmit de 

împrumutat, fie cu notă contabilă întocmită de bancă.  

 Ratele rămase nerambursate se trec la restanţă, prin înregistrarea în contul "Creanţe 

restante" (sintetic 2811). În cazul în care debitorul nu rambursează creditul restant (după o 

perioadă care diferă în funcţie de normele de creditare ale fiecărei bănci comerciale), se 

declanşează procedura de executare silită a garanţiilor, iar creanţa restantă se înregistrează în 

contul "Creanţe îndoielnice"(sintetic 2821). 

 La creditele restante banca percepe dobânzi penalizatoare până la recuperarea lor. 

 Executarea silită mobiliară şi imobiliară are ca obiect bunurile mobile şi imobile 

proprietatea debitorilor şi/sau giranţilor. Recuperarea creditelor şi dobânzilor neîncasate se poate 

face şi prin poprire. Aceasta este o modalitate de executare silită şi se aplică atunci când agentul 

economic realizează venituri sau are disponibilităţi băneşti. Executarea silită se mai poate face 

prin procedura juridică de faliment. 

 

 b) Acordarea creditelor pe termen mediu şi lung Creditele pe termen mediu şi lung au 

la bază criteriul duratei, iar din punct de vedere al obiectului creditării sunt credite pentru 

investiţii şi pentru cunoaşterea lor trebuie să pornim de la activul imobilizat. 

 Pentru a acorda credite pentru investiţii, banca va avea în vedere structura financiară a 

firmei, deci echilibrele importante ale bilanţului. 

  Creditele pe termen mediu şi lung finanţează partea superioară a bilanţului adică 

imobilizările corporale şi necorporale. Între bancă şi agentul economic care împrumută se 

încheie un contract pe termen lung. Banca acordă perioade de graţie numai pentru obiective noi 

de investiţii, perioadă care nu poate depăşi 12 luni. În această perioadă, beneficiarul de credit 

achită dobânzi şi comisioane aferente creditului. 

 Creditele pentru investiţii presupun studiul autofinanţării, banca analizând cifra de 

afaceri, costurile, profiturile, toate în evoluţia lor viitoare. 

 Pentru majoritatea agenţilor economici, autofinanţarea este insuficientă, banca având 

obligaţia să cunoască raportul dintre datoriile pe termen lung şi mediu pentru investiţii şi 

autofinanţare. Datoriile pe termen lung sunt reprezentate de împrumuturile pe termen lung şi 

mediu pe care le face agentul economic pentru investiţii, ele trebuind să fie mai mici decât 

fondurile proprii.   

*Credite de leasing (locaţie).Băncile pot acorda credite pe termen mediu şi scurt 

societăţilor de leasing pentru bunurile care fac obiectul unui contract încheiat cu beneficiarul 

bunului. În categoria bunurilor se înscriu: maşini, utilaje, instalaţii destinate producţiei cu o 

vechime de maxim 3 ani şi care se aduc în ţară de persoane juridice române. 

 Creditele pe termen mediu au o sferă de cuprindere mai mică, iar obiectul lor poate fi 

concretizat în: materiale pentru investiţii, construcţii uşoare, programe de investiţii, etc. 
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 Obiectul creditului pe termen lung constă în finanţarea imobilizărilor a căror durată de 

amortizare depăşeşte 5 ani. Este vorba de finanţarea unor proiecte ce privesc achiziţionarea sau 

construirea de mijloace fixe, capacităţi, instalaţii, uzine, etc.  De asemenea pot fi acordate şi 

pentru consolidări, modernizări, reutilări ale unor capacităţi deja existente. 

 Resursele de creditare pe termen mediu şi lung sunt aceleaşi ca în cazul creditelor pe 

termen scurt. 

 Creditele pe termen mediu şi lung se acordă în scopul completării fondurilor proprii 

pentru investiţii, unele dintre ele acordându-se şi pentru producţie (înfiinţarea unor culturi 

perene).Creditarea se face diferenţiat în funcţie de strategia băncii, bonitatea clientului, perioada 

de rambursare, factorii de risc. 

Ponderea creditelor în necesarul total de fonduri pentru investiţii poate oscila în funcţie de 

normele fiecărei bănci comerciale, diferenţa fiind acoperită din fonduri proprii. 

 Participarea cu fonduri proprii are în vedere: depozitele în lei şi valută neangajate 

constituite pentru investiţii; valoarea construcţiilor, utilajelor, materialelor proprii incluse în 

costul total al investiţiilor determinată pe baza documentelor cu care au fost achitate; sumele din 

valorificarea unor mijloace fixe; valoarea lucrărilor ce vor fi executate cu forţele proprii ale 

agentului economic, etc. 

 Aprobarea sau respingerea cererii de creditare se face după efectuarea analizei îndeplinirii 

condiţiilor de creditare (bonitatea agentului economic, garanţiile asiguratorii). După aprobare, se 

trece la întocmirea şi semnarea contractului de credit, plata efectivă  a creditului efectuându-se 

doar după aceea. 

Plata creditului se face în mod eşalonat, mai rar eliberările de fonduri făcându-se o singură dată. 

Plăţile se fac de regulă prin virament, pe măsura efectuării cheltuielilor prin ordin de plată, 

acreditive, scrisoare de garanţie în favoarea furnizorilor. 

 Documentaţia de credit este mai complexă, întrucât angajează banca şi agentul economic 

pe o perioadă mai lungă, în care pot interveni mai multe perturbări ale procesului micro şi 

macroeconomic. 

Documentaţia de credit cuprinde pe lângă elementele prezentate la creditele pe termen scurt şi: 

 -devizul general al lucrării şi devizele pe obiecte; 

 -autorizaţia de construcţii cu avizul Ministerului Mediului; 

 -actele de proprietate ale terenului pe care se realizează investiţia; 

 -studiul de fezabilitate (care să cuprindă o analiză completă a investiţiei). 

  

Studiul de fezabilitate, document de bază pentru acordarea creditelor pe termen mediu şi 

lung, prezintă următoarea structură pe capitole: 

 I. INTRODUCERE 

 Prezentarea investitorului, descrierea pe scurt a proiectului propus, scopul investiţiei, 

costul total estimat în lei şi valută, surse de finanţare (proprii, subvenţii, credite). 

 II. CARACTERIZAREA  AGENTULUI  ECONOMIC 

 A. Descriere: 

 -data înfiinţării, înregistrării la Registrul Comerţului; 

 -forma juridică de organizare; 

 -structura personalului de conducere, vechimea şi experienţa acestuia; 

 -numărul de angajaţi, structura şi calificarea lor; 

 -scurtă descriere tehnică a procesului de producţie, capacităţi de producţie, utilizarea lor, 

etc.; 

 -produse principale şi modul de valorificare (intern sau export); 

 -date privind exportul; 

 -surse de materii prime, energie, combustibil; 

 -relaţii cu alţi agenţi economici din ţară şi străinătate. 

 B. Informaţii financiare: 

 -analiza activităţii financiare curente (pe baza situaţiilor financiare); 
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 -stabilirea situaţiei financiare evaluate în conformitate cu indicatorii cheie: lichiditate, 

solvabilitate, rentabilitate, grad de îndatorare generală, etc. 

 III. PIEŢE  

 A. Pieţe posibile pentru valorificarea produselor din proiect (în prezent şi viitor). 

 B. Informaţii despre concurenţă (avantaje competitive privind aprovizionarea, producţia, 

desfacerea, calitatea, etc.). 

 C. Preţuri  - date privind actualul preţ intern şi estimări de viitor, estimări privind preţul la 

export, cu referire la preţul mondial şi preţul specific pieţei. 

 D. Modul de comercializare al produselor la intern (magazine proprii, unităţi comerciale, 

piaţa, etc.) şi la export. Schimbările prevăzute pentru comercializarea noilor produse din 

proiectul propus. 

 IV. COSTURI  ŞI  PLAN  DE  FINANŢARE 

 A. Costurile proiectului: 

 -rezumarea costului proiectului: estimare, devize, etc.; 

 -date de bază şi calculaţii privind estimarea costului (date de la furnizori); 

 -necesitatea şi estimarea capitalului circulant; 

 -calcul pentru diverse şi neprevăzute. 

 B. Plan de finanţare: 

 -plan de finanţare pentru valoarea totală a proiectului (sursele pe feluri şi plăţi);  

 -programul de efectuare a plăţilor pentru realizarea proiectului; 

 -condiţiile şi volumul participării investitorilor la finanţarea proiectului; 

 -termeni şi condiţii de folosire a surselor de finanţare; 

  

V. ANALIZA  FINANCIARĂ  ŞI  ECONOMICĂ 

 -estimări de venituri, costuri de investiţii şi de producţie pe toată durata proiectului, 

înainte şi după aplicarea acestuia; 

 -rata internă (financiară) de rentabilitate calculată pe baza costului financiar şi 

beneficiului obţinut, înainte şi după aplicarea proiectului; 

 -analiza realizărilor estimative aplicând schimbările ce pot apare; 

 -rata de rentabilitate economică, analiza cost-beneficiu şi analiza senzitivităţii în funcţie 

de factorii de risc ce pot să apară; 

 -riscurile de orice fel. 

 VI. CONCLUZIILE  STUDIULUI  DE  FEZABILITATE  ÎN FUNCŢIE DE 

SPECIFICUL ACTIVITĂŢII, CU FUNDAMENTAREA  ŞI  JUSTIFICAREA VARIANTEI  

PROPUSE. 

 

 Analiza îndeplinirii condiţiilor de creditare cuprinde: 

 1. Analiza formală  care cuprinde verificarea documentelor, avizelor, aprobărilor cât şi 

corelaţia dintre principalii indicatori. Se face o vizită de documentare la sediul firmei. 

 2. Analiza tehnică a proiectului de investiţii se face pe baza întregii documentaţii, 

urmărindu-se: 

 -dimensionarea obiectivului în raport cu limita minimă de la care o investiţie devine 

fezabilă; 

 -soluţiile constructive adoptate de proiectant şi oportunitatea lor; 

 -costul antecalculat al proiectului, acesta trebuind să cuprindă toate cheltuielile, inclusiv 

capitalul circulant pentru prima dotare; 

 -dacă există condiţii de începere şi realizare a lucrărilor; 

 -existenţa fondurilor proprii cu care agentul economic participă la investiţie; 

 -asigurarea punerii în funcţiune la termen; 

 -dacă tehnologia aleasă asigură realizarea parametrilor proiectaţi; 

 -dacă există pieţe de desfacere a producţiei realizate; 

 -garanţiile să acopere volumul creditelor şi dobânzilor. 
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 3. Analiza financiară  are rol hotărâtor în stabilirea capacităţii de rambursare a creditelor 

acordate unui agent economic, urmărind: 

 -veniturile şi cheltuielile totale anuale pe toată perioada de funcţionare a proiectului în 

preţuri constante; 

 -fluxul de numerar (cash flow) adică diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile totale pe 

perioada de funcţionare a proiectului şi dobânzilor aferente; se determină pe total proiect, cât şi 

pentru stabilirea ratei interne de rentabilitate şi a ratei economice de rentabilitate; 

 -rata internă de rentabilitate să fie mai mare decât dobânda reală ce trebuie rambursată 

băncii; 

 -influenţa unor factori de risc (dacă riscul este mare creditarea se respinge). 

 4. Analiza economică a obiectivului  are în vedere rentabilitatea obiectivelor creditate la 

nivelul economiei naţionale, banca urmărind: 

 -să aibă în vedere alte avantaje şi profituri ale obiectivului în afară de cele financiare 

(crearea de noi locuri de muncă, combaterea poluării mediului, activităţi turistice, sociale, 

educative, etc.); 

 -preţurile produselor exportabile să fie la nivelul celor internaţionale; 

 -rata economică de rentabilitate a proiectului de investiţie să fie cel puţin la nivelul 

rentabilităţii medii pe economie; 

 -cursul intern de revenire al obiectivului creditat să fie mai mic decât cursul de schimb 

oficial. 

 

 Rambursarea creditelor pe termen mediu şi lung  se face ca şi în cazul creditelor pe 

termen scurt. Termenele pot fi negociate şi obligatoriu se ţine seama de posibilităţile agentului 

economic, de profiturile realizate de obiectivul de investiţii dat în funcţiune, întrucât, practic din 

acest profit trebuie rambursat creditul în primul rând. 

 

5.5. OPERAŢIUNI BANCARE PRIVIND GARANŢIA,  GESTIONAREA ŞI CONTROLUL 

CREDITELOR 

 

 5.5.1. RISCUL  ÎN  ACTIVITATEA  DE  CREDITARE 

 

 Riscul este foarte important să fie determinat înainte de acordarea creditului. Întrucât 

majoritatea activelor băncii iau forma împrumuturilor, decizia de creditare reprezintă o funcţie 

bancară critică. În ceea ce priveşte finanţarea firmei, analiza primară de risc se concentrează 

asupra riscului de credit. Vorbind de riscul de creditare avem în vedere în primul rând, riscul 

nerambursării la scadenţă sau al nerambursării la nici un termen. 

Acest risc este specific băncilor a căror funcţie importantă în economie este creditarea. 

Deşi motivul este acelaşi – incapacitatea de rambursare a creditului de către 

împrumutanţi, cauzele sunt diferite, de aceea se impune o abordare distinctă a riscului de credit şi 

anume: 

-riscul aferent particularilor şi întreprinderilor; 

-riscul de ţară. 

În cazul particularilor şi întreprinderilor, incapacitatea de rambursare este, fie 

rezultatul unui decalaj între venituri şi cheltuieli, riscul fiind ca venitul viitor al acestora să se 

diminueze sau să dispară, fie necesitatea împrumutantului, care este un risc dificil de apreciat de 

către bancă care nu dispune de informaţii suficiente pentru a anticipa un astfel de comportament. 

În cazul întreprinderilor, incapacitatea de rambursare a creditului este cauzată de mediul 

înconjurător al întreprinderii sau de întreprindere. 

Mediul înconjurător, definit ca totalitatea factorilor exogeni întreprinderii de natură 

economică, politică, socială, precum şi situaţia ramurii (sectorului) în care activează 

întreprinderea, îşi pun amprenta în mod decisiv asupra activităţii întreprinderii. 
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Riscurile economice provin din bulversările provocate de schimbări în structura 

economică şi socială a unei ţări sau faze ale conjuncturii economice. În perioadele de recesiune 

întreprinderile întâmpină dificultăţi majore până la faliment. 

Deci, banca trebuie să cunoască evoluţia mediului înconjurător al întreprinderii şi prin 

analiza ramurii în care aceasta activează.  

Incapacitatea de rambursare a creditului poate proveni şi din cauza unor factori interni 

întreprinderii, cum ar fi: 

-calitatea şi moralitatea managementului este greu de apreciat de către bancă, de aceea 

banca cere un curriculum vitae şi relaţie de la terţi privind managementul întreprinderii şi 

relaţiile managementului cu personalul; 

-incapacitatea întreprinderii (incapacitate dată de tehnologie, dar şi de mentalitate) de a se 

adapta pieţei sau noului în materie de brevete, invenţii, inovaţii; 

-timpul în care se încasează creanţele de la beneficiari poate determina blocaje financiare 

şi deci dereglări în producţie şi în activitatea întreprinderii. 

 Reducerea riscului se poate realiza numai pe baza cunoaşterii aprofundate a clienţilor 

băncii, a tuturor factorilor de decizie, a tuturor rezultatelor obţinute ca urmare a aprobării 

creditului respectiv. 

 Acordarea creditelor este mai puţin riscantă dacă perioada de rambursare este mai scurtă. 

 În evaluarea riscului creditării se fac estimări cantitative cu privire la perioada de rotaţie a 

capitalului circulant, se au în vedere problemele pe care le poate avea agentul economic la 

încheierea ciclului de fabricaţie, comercializare şi transferarea activelor în numerar. 

 Cea mai obişnuită tehnică statistică, pentru apreciere financiară generală asupra afacerii 

(creditării), se bazează pe analiza multivariabilă - Modelul "Z" dezvoltat de J. Altman. Modelul 

original consideră valoarea lui Z ca fiind: 

 Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5      unde: 

 

         X1 = fond de rulment / total active 

  X2 = profit net capitalizat / total active 

  X3 = profit înainte de impozitare şi plata dobânzii / total active  

  X4 = valoarea de piaţă a capitalului social / datorii totale 

  X5 = cifra de afaceri / total active. 

 Acest model a estimat că 2,675 este valoarea scorului Z critică, care diferenţiază optim 

firmele care dau faliment de cele care nu dau faliment. Altman consideră că la un punctaj mai 

mic de 1,81 firma are mari şanse să dea faliment. Pentru valori mai mari de 2,7 firmele sunt 

considerate sigure. 

 Factorii majori de risc sunt: ponderea capitalului în active fixe este prea mare; fonduri de 

rezervă reduse; amplasare greşită; erori în gestionarea stocurilor; expansiune necontrolată; 

capitalizare insuficientă; experienţă puţină; probleme de personal, etc. 

 Pentru a reduce sau chiar elimina riscul de creditare, băncile folosesc mai multe metode 

printre care:  

 -clauze suplimentare de garantare şi protecţie a capitalului împrumutat; 

 -introducerea primei de risc în rata dobânzii practicate;  

            -diversificarea produselor şi serviciilor bancare. 

 În modul de determinare a primei de risc se au în vedere următoarele repere: 

 -tendinţa băncii de valorificare a capitalului împrumutat pe care o notăm cu 1+ v; 

 -tendinţa de diminuare a capitalului împrumutat, notată 1-d, (care apare atunci când o 

parte a creditului nu este restituit). 

 Ţinând seama de prima de risc, rata dobânzii cu primă de risc (Rdr) devine:  Rdr = [(1+ 

v) / (1-d)] -1 

 Practic, prima de risc se adaugă la dobânda pieţei. Se ia în calcul, media dobânzii pieţei 

(se calculează pe trimestrele sau semestrele unui an). 
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 Simptomele de risc se manifestă prin: semnale financiare (creşterea stocurilor, întârzierea 

plăţilor), contabilitate "creativă", semnale nefinanciare (refuzuri de calitate, depăşirea termenelor 

din contracte), alte semnale (plecări de personal, acţiuni în tribunal). 

  

 Riscul de ţară este un tip specific de risc impus de operaţiuni financiar-bancare (credite, 

garanţii, asigurării) cu operatori de peste frontieră şi constă în probabilitatea nerecuperării 

creanţelor de către banca creditoare. 

 Riscul de ţară nu se utilizează în relaţiile cu toate ţările, ci numai cu ţările slab dezvoltate 

sau în curs de dezvoltare. O definire completă a riscului de ţară impune o abordare distinctă prin 

prisma factorilor care-l determină şi anume: 

*Riscul de ţară asociat riscului de credit 

 Nu trebuie confundat riscul de ţară cu cel de credit. În primul caz, incapacitatea de a 

rambursa creditul se datorează fie declanşării unui război civil sau schimbării bruşte de regim, a 

unori tulburări sociale sau datorită unor catastrofe naturale (cutremure, inundaţii). În al doilea 

caz, incapacitatea de rambursare este din cauza debitorului, fiind doar rezultatul degradării 

situaţiei sale financiare. 

*Riscul de ţară asociat riscului politic 

 Riscul politic numit şi risc suveran este unul din factorii riscului de ţară. Instabilitatea 

politică a unui stat, după amploarea sa, provoacă situaţii cu diverse grade de gravitate pentru 

creditori: 

-repunerea în discuţie sau renegocierea contractelor; 

-limitarea sau interzicerea investiţiilor de capital; 

-limitarea sau interzicerea investiţiilor străine; 

-repudierea datoriei sau refuzul de plată; 

-naţionalizarea cu sau fără despăgubiri.  

*Riscul de ţară asociat riscului economic 

 Riscul economic ca rezultat al incapacităţii autorităţiilor monetare dintr-o ţară străină să 

transfere către creditor dobânzile şi capitalul obţinut de întreprinderile publice sau private, este 

unul din riscurile contemporane specifice economiei multor ţări ale lumii. Acest risc este legat de 

situaţia economică şi monetară a ţărilor debitoare, incapabile să asigure plata la timp a datoriilor. 

 Cei trei factori care determină riscul de ţară: riscul politic, riscul economic şi cel de credit 

se intercondiţionează şi se presupun reciproc. 

 Instabilitatea politică se reflectă asupra situaţiei economice şi financiare de ansamblu, având 

drept consecinţă amplificarea riscului de credit; crizele economice provoacă deseori schimbări de 

regim politic. De aici necesitatea de abordare globală a riscului de ţară. 

 Băncile realizează evaluarea riscului în cadrul unui program complex de analiză a 

documentaţiei de credit şi de stabilire a garanţiilor. 

  

5.5.2. FORMELE  DE  GARANŢIE  A  CREDITELOR 
 

 Necesitatea garantării creditelor decurge din existenţa riscului împrumutului. Garanţiile 

reprezintă acoperirea materială a datoriilor legate de creditele solicitate sau acordate. 

 Există trei tipuri principale de garanţii: 

 a) Garanţii reale 

 b) Garanţii personale 

 c) Alte garanţii. 

 Garanţiile constituie un privilegiu pentru bancă în raport cu alţi creditori. Garanţiile 

pentru credite sunt oferite atât de clienţii care împrumută cât şi de alte persoane fizice sau 

juridice, care devin în acest fel garanţi. 

 a) Garanţia reală  reprezintă un activ acordat de către un debitor unui creditor, astfel 

încât datoria să fie însoţită de o anumită siguranţă. O garanţie reală este întotdeauna un element 

de activ mobiliar sau imobiliar. Garanţiile reale cuprind ipotecile şi gajurile. 
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 Pentru a nu fi contestate, garanţiile reale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 - renunţarea debitorului şi punerea gajului în posesia creditorului (băncii) sau a unei terţe 

persoane convenite de cele două părţi; 

 - este necesar să se încheie un contract, care să expliciteze creditul şi să precizeze 

garanţiile constituite; 

 - garanţiile reale impun o  responsabilitate din partea celor care le păstrează, 

administrează; aceştia răspund de conservarea bunurilor ipotecate sau luate în gaj; 

 - bunurile ce constituie garanţii, nu se pot elibera decât cu acordul creditorului; 

 - garanţiile să nu fie luate în perioadele periculoase ale unei ţări (criza economică, inflaţie 

galopantă, război); 

 -banca trebuie să fie conştientă de faptul că gajul său poate fi preluat de un alt creditor 

privilegiat (de exemplu bugetul statului); 

 Banca trebuie să acorde credite nu numai în funcţie de valoarea gajului, ci să aibă în 

vedere şi justificările economice şi financiare, care pot  atrage după ele dificultăţi majore. 

 Gajul este un accesoriu al contractului de credit. Prin el se remite băncii un bun mobil 

pentru garantarea creditului. Aceste bunuri trebuie să facă obiectul vânzării-cumpărării, deci să 

fie cuprinse în circuitul civil. 

 Gajul este de două feluri: cu deposedare şi fără deposedare. 

 Gajul cu deposedare (amanetul) presupune depunerea bunului mobil la bancă (bunuri de 

volum mic şi valoare mare, cum sunt metalele preţioase, operele de artă, bijuteriile). 

 Gajul fără deposedare  se aplică asupra materiilor prime, produselor finite, mărfurilor, 

utilajelor, mijloacelor de transport. 

Pentru  ca produsele finite să fie luate în garanţie se cer îndeplinite următoarele condiţii:  

         -să se afle la agenţii economici sau în depozite; 

         -să existe o piaţă de desfacere sigură pentru valorificarea lor. 

 Gajarea se efectuează în ambele cazuri printr-un contract încheiat, separat de contractul 

de credit, între bancă şi clientul care solicită împrumutul. 

 Ipoteca  reprezintă o garanţie, care nu presupune deposedarea celui ce o prezintă în 

vederea obţinerii creditului. Cel care constituie ipoteca poate fi debitorul sau un garant. Drept 

obiect al ipotecii pot fi luate numai bunurile imobile actuale care trebuie să fie introduse în 

circuitul civil şi sunt formate din terenuri şi clădiri. 

 Pentru a fi luate în garanţie, bunurile imobile trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

 -să poată fi vândute-cumpărate; 

 -să permită amenajări şi adaptări; 

 -să fie asigurate; 

 -să existe un înscris notarial prin care să se specifice valoarea bunului garantat; 

 -cel ce constituie ipoteca să aibă deplină capacitate de exerciţiu asupra bunului ipotecat. 

 Pentru a fi valabilă ipoteca trebuie înscrisă în cartea funciară sau în registrul special de 

transcripţiuni şi inscripţiuni de la Judecătorie. 

 Radierea ipotecii are loc, în general, după plata ultimei rate scadente, a dobânzilor şi 

comisioanelor la creditul garantat prin ea. 

 b) Garanţiile personale  reprezintă angajamente ale clienţilor prin care aceştia se obligă 

să suporte datoriile debitorilor către bancă. Acest tip de garanţie mai poartă denumirea de 

cauţiune sau fidejusiune şi este valabil numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 -să existe un contract separat prin care o persoană fizică sau juridică se obligă să 

garanteze obligaţiile împrumutatului cu întregul său patrimoniu; 

 -cel ce garantează să aibă capacitatea deplină (major în cazul persoanelor fizice, respectiv 

legal constituită în cazul persoanei juridice); 

 -garantul să fie solvabil; 

 -garantul să domicilieze sau să aibă sediul în judeţul unde funcţionează banca ce acordă 

creditul; 
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 -patrimoniul ce se constituie garanţie să nu fie afectat de alte datorii. 

 Garanţia personală poate fi materializată şi prin scrisoare de garanţie bancară. Aceasta 

este garanţia dată de o bancă  în favoarea unui client al său care contractează un credit bancar de 

la o altă bancă. Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să cuprindă următoarele elemente 

obligatorii: 

 -să precizeze clar suma creditului pentru care se emite garanţia; 

 -titularul creditului; 

 -beneficiarul garanţiei; 

 -termenul de valabilitate a garanţiei (care nu poate fi mai mic decât termenul de 

rambursare a creditului); 

 -să fie datată şi semnată de persoanele ce angajează şi reprezintă patrimonial  banca ce 

emite scrisoarea.   

 c) Alte garanţii 
 Gajul general este un gaj comun la dispoziţia tuturor creditorilor, aceştia având o poziţie 

egală faţă de bunurile debitorului împotriva căruia se declanşează executarea silită. Acest gaj nu 

conferă băncii de a-şi recupera singură datoriile din întreg patrimoniul debitorului. El reprezintă 

o garanţie prin efectul legii chiar dacă nu se încheie un înscris separat. 

 Depozitele în lei şi valută. Acestea se constituie pe baza unui contract de gaj fără 

deposedare fiind vorba numai de disponibilităţile băneşti constituite în depozite distincte, create 

special în scopul garanţiei creditelor. 

 Cesiunea de creanţă este o convenţie scrisă prin care un creditor transmite o creanţă a sa 

unei alte persoane. 

 Părţile cesiunii sunt: 

 - cedentul, creditorul care transmite creanţa sa; 

 - cesionarul, persoana către care se transmite creanţa; 

 - debitorul cedat, debitorul creanţei transmise. 

 Efectul cesiunii constă în aceea că din momentul realizării acordului de voinţă, creanţa 

trece în patrimoniul cesionarului cu toate drepturile pe care le conferă cedentului. 

 Faţă de terţi, cesiunea produce efecte numai din momentul notificării ei debitorului cedat, 

sau din momentul acceptării de către acesta prin act autentic la Notar. 

 Pot fi cesionate creanţele din livrări de mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii, 

atât la intern cât şi la export. 

 Titluri de valoare, acţiuni şi obligaţiuni care se cotează la bursă, cambii şi bilete la ordin. 

 În mod practic,garanţiile ar trebui privite doar ca o siguranţă subsidiară,decizia de 

acordare a creditului trebuind să fie luată în funcţie de posibilitatea de rambursare a 

creditului,care rezultă din analiza afacerii pe care banca o creditează. 

 

5.5.3. ASIGURAREA  ACTIVELOR  CONSTITUITE DREPT GARANŢII  ALE 

CREDITELOR 

 

 Bunurile constituite drept garanţie sunt asigurate pe toată durata creditării. Asigurarea se 

face la valoarea cu care bunurile respective sunt luate în calcul la stabilirea garanţiei. Toate 

drepturile cu titlu de despăgubiri din asigurarea bunurilor sunt cesionate în favoarea băncii 

creditoare. 

 Împrumutaţii sunt obligaţi să predea băncii poliţele de asigurare, care se păstrează de către 

aceasta până la rambursarea tuturor creditelor şi dobânzilor şi se reînnoiesc pe toată durata creditării. 

 

  5.5.4.  VERIFICAREA  GARANŢIEI  CREDITELOR 

   

 Gestionarea creditelor acordate de băncile comerciale presupune mai ales urmărirea 

permanentă a modului de utilizare a fondurilor împrumutate clienţilor precum şi verificarea 

garanţiei creditelor. 
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 Agenţii economici prezintă băncii de la care au contractate împrumuturi următoarele 

documente: balanţa de verificare pe luna expirată; situaţia garanţiei creditelor; rezultatele 

financiare şi obligaţiile fiscale; situaţia eventualelor subvenţii;  bilanţul contabil; situaţii privind 

investiţiile puse în funcţiune. 

 Pe baza documentelor primite se efectuează verificarea scriptică şi faptică a garanţiei 

creditelor, a realizării încasărilor prevăzute în BVC, a utilizării capacităţilor de producţie şi a 

parametrilor proiectaţi la obiectivele de investiţii puse în funcţiune. 

 Dacă din verificarea datelor din documente şi verificarea faptică pe teren rezultă minus de 

garanţie sau înstrăinarea garanţiilor, se va rambursa din  credit, în aceeaşi zi, suma 

corespunzătoare. Dacă agentul economic nu are disponibil în cont, suma respectivă se 

înregistrează la credite restante. 

 Prin controlul creditelor se urmăreşte permanenta acoperire cu garanţii a creditelor 

acordate clienţilor. 

 

5.5.5. REGLEMENTĂRI PRIVIND CLASIFICAREA CREDITELOR ŞI CONSTITUIREA 

PROVIZIOANELOR 

 

BNR prin intermediul Legii privind activitatea bancară vine şi întăreşte disciplina 

financiar-bancară cu privire la activitatea de creditare în bănci astfel: 

- băncile au obligaţia, în vederea administrării eficiente a riscului general de credite, a 

protejării propriului capital şi a depozitelor clienţilor săi să constituie  fondul de rezervă potrivit 

dispoziţiilor legislaţiei privind societăţile comerciale şi, de asemenea, constituie fondul pentru 

riscuri bancare generale din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe 

profit, în limita a 1% din soldul activelor purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, aşa 

cum sunt stabilite prin reglementările BNR, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în măsura 

în care sumele respective se regăsesc în profitul net.  Rezerva generală pentru riscul de credit se 

utilizează exclusiv pentru acoperirea de pierderi din credite, numai după epuizarea celorlalte 

măsuri legate de recuperare a creditelor. 

Clasificarea creditelor şi a plasamentelor, potrivit uzanţelor se face prin aplicarea 

simultană a criteriilor:  

- serviciul datoriei;  

- performanţa financiară;  

- iniţierea de proceduri financiare. 

 

Serviciul datoriei reprezintă capacitatea debitorului de a-şi onora datoria la scadenţă, 

exprimată ca număr de zile de întârziere la plată de la data scadenţei. 

 

Performanţa financiară reflectă potenţialul economic şi soliditatea financiară a unei 

entităţi economice, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori 

economico-financiari calculaţi pe baza datelor din situaţiile financiare anuale şi periodice) şi 

calitativi. Performanţa financiară a agentului economic se stabileşte cu ajutorul unor indicatori 

cantitativi ai eficienţei economice cum sunt: lichiditatea patrimonială, gradul de acoperire a 

dobânzii din profit, precum şi a unor indicatori calitativi care se referă la: credibilitatea 

clientului, calitatea managerială, poziţia pe piaţă a agentului economic şi condiţiile în care acesta 

îşi desfăşoară activitatea, calitatea acţionariatului, relaţia cu banca, vechimea neîntreruptă în 

activitate.  

Stabilirea performanţei financiare a debitorilor are la bază clasificare agenţilor economici 

în cinci categorii, după cum urmează: 

- categoria A - performanţele financiare sunt foarte bune şi permit achitarea la scadenţă a ratei şi a 

dobânzii, se constată menţinerea şi în perspectivă a performanţelor financiare la un nivel ridicat; 

- categoria B - performanţele financiare sunt bune şi foarte bune dar nu se vor putea menţine la 

acest nivel în perspectivă; 
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- categoria C- performanţele financiare sunt satisfăcătoare, dar au o evidentă tendinţă de 

înrăutăţire; 

- categoria D - performanţa financiară este scăzută cu o evidentă ciclicitate la intervale scurte de 

timp; 

- categoria E - performanţa financiară reflectă pierderi şi există perspective clare că nu pot fi 

plătite nici ratele, nici dobânzile. 

 Încadrarea agenţilor economici într-o categorie sau alta din cele cinci prezentate mai sus, 

se efectuează pe baza evaluării performanţelor financiare ale acestora, ţinând seama la luarea 

deciziei finale atât de punctajul preliminar obţinut la criteriile cuantificabile cât şi la analiza 

criteriilor necuantificabile. 

Ca metodologie generală, evaluarea performanţelor financiare ale debitorilor, respectiv 

determinarea indicatorilor şi punctajul acestora, precum şi încadrarea pe categorii a 

performanţelor financiare, se prezintă astfel:  

 

Nr. 

Crt. 

Indicatori de evaluare a performanţelor 

financiare 

Poziţia 

indicatorului 

Punctaj 

1. Lichiditatea curentă 
Active curente - Stocuri 

      Pasive curente 

 <1 

1-1,5 

>1,5 

0 

6 

12 

2. Solvabilitatea patrimonială 
Capitaluri proprii 

  Total pasiv 

<0,3 

0,3 -0,7 

>0,7 

0 

6 

12 

3. Rata profitului 
Profit brut x100 

Cifra de afaceri 

<5 % 

5  - 15 % 

>15 % 

0 

4 

8 

4. Rentabilitatea financiară 
 Profit net x 100. 

Capitaluri proprii 

Pierdere 

<15 % 

15 - 30 % 

>30 % 

0 

1 

2 

4 

5. Rata utilizării activelor curente 
Venituri totale x 100 

    Active curente 

<500 % 

500 -1000% 

>1000 % 

2 

4 

6 

6. Gradul de acoperire a dobânzii 
         Profit brut       . 

Cheltuieli cu dobânzile 

2,5 - 3 

3 - 4 

>4 

2 

4 

6 

A SUBTOTAL (rd. 1 la 6)          *  * 

7. Tipul de agent economic R.A. 

S.A. 

Alţi ag. ec. 

3 

2 

1 

8. Nivel de competiţie pe piaţă Poz. leader 

Poz. medie 

Poz. scăzută 

4,5 

3 

1,5 

9. Dependenţa de relaţia 

 import/export 

(Fz.=furnizori,desf.=desfacere 

int.=intern, ex.=export) 

Fz.int/desf.ex. 

Fz.ex/desf.ex 

Fz.int/desf.int 

Fz.ex/desf.int 

6 

4,5 

3 

1,5 

10. Gradul de dependenţă de 

subvenţii guvernamentale 

Subvenţionat 

Nesubvenţion 

4 

2 

11. Calitatea  conducerii Foarte bună 

Bună 

Satisfăcătoare 

3 

2 

1 

B SUBTOTAL (rd.7 la 11)          *   

C TOTAL (A+B)   

 

Încadrarea pe categorii a performanţelor financiare se efectuează: 

  -Categoria "A"  >55       puncte 

 -Categoria "B"  45-55    puncte 
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 -Categoria "C"  33-44,5 puncte 

 -Categoria "D"  21-32,5 puncte 

 -Categoria "E"             < 20,5   puncte. 

Categoriile de performanţă financiară vor fi notate de la A la E, în ordine descrescătoare 

a calităţii acesteia. 

În cazul clientelei din sectorul bancar, precum şi în cazul persoanelor fizice performanţa 

financiară va fi considerată în categoria A. 

În situaţia în care banca se găseşte în imposibilitatea de a evalua performanţa financiară a 

unui client din sectorul nebancar, acesta va fi încadrat direct în categoria E. 

Frecvenţa cu care se determină categoria de performanţă financiară a unei entităţi 

economice va coincide cu frecvenţa cu care se întocmesc situaţiile financiare. Pe perioada 

cuprinsă între două întocmiri ale situaţiilor financiare, se menţine ultima categorie de 

performanţă financiară determinată.  

Creditele acordate unui debitor şi/sau plasamentele constituite la acesta, se încadrează într-o 

singură categorie de clasificare pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin 

luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare. 

 

Iniţierea de proceduri judiciare are semnificaţia că cel puţin una din următoarele măsuri 

au fost luate în scopul recuperării creanţelor: 

-  darea de către instanţă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului; 

- declanşarea procedurii de executare silită faţă de persoanele fizice sau juridice. 

În scopul analizei creditelor consimţite băncile trebuie să-şi clasifice creditele acordate, 

coroborând criteriile mai sus amintite, astfel: 

- credite standard nu implică deficienţe şi riscuri care ar periclita administrarea datoriei, 

în maniera convenită prin contractul de credit la acordarea împrumutului. Rambursările se 

efectuează în timpul şi la termenele prevăzute. 

 - creditele în observaţie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar) 

sunt credite ai căror beneficiari au rezultate economico financiare foarte bune, dar care în 

anumite perioade scurte de timp întâmpină greutăţi în rambursarea ratelor scadente şi a 

dobânzilor. 

 - creditele substandard sunt acele credite ce prezintă deficienţe şi riscuri care periclitează 

lichidarea datoriei, fiind insuficient protejate de valoarea netă a capitalului şi/sau capacităţi de 

plată a beneficiarului de împrumut. 

 - creditele îndoielnice  sunt acele împrumuturi în cazul cărora rambursarea sau lichidarea 

pe baza condiţiilor, valorilor şi garanţiilor existente este incertă. 

 - creditele pierdere  sunt considerate cele care nu pot fi restituite băncii, ceea ce face ca 

înregistrarea lor în continuare ca active bancare să nu fie garantată. 

 Corespondenţa între categoriile de clasificare şi criterii, este prevăzută în Regulamentul 

nr. 5/23.08.2002 al Băncii Naţionale a României referitor la clasificarea creditelor şi 

plasamentelor, precum şi la constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de 

credit (în vigoare de la data de 1 ianuarie 2003), şi se prezintă astfel: 

 a) Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor, pentru sectorul nebancar: 
Performanţa                                               

financiară 

 

Serviciul 

datoriei 

A B C D E 

 

Maxim  

0-15 zile 

 Standard 

              Pierdere 

 În observaţie 

  Pierdere 

 Substandard 

Pierdere 

 Îndoielnic 

Pierdere 

 Pierdere 

    Pierdere 

 Nu s-au      

iniţiat 
proceduri 

judiciare 

 
 

 

 
 

16-30 zile  În observaţie 

            Pierdere 

 Substandard 

Pierdere 

 Îndoielnic 

   Pierdere 

 Pierdere 

  Pierdere 

 Pierdere 

  Pierdere 

31-60 zile  Substandard 

Pierdere 

 Îndoielnic 

Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 
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61-90 zile  Îndoielnic 

Pierdere 

 Pierdere 

Pierdere 

 Pierdere 

Pierdere 

 Pierdere 

Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 

 

 

S-au 
 iniţiat 

proceduri 

judiciare 

Minimum  

91 zile 

 Pierdere 

 Pierdere 

 Pierdere 

Pierdere 

 Pierdere 

Pierdere 

 Pierdere 

Pierdere 

Pierdere 

 Pierdere 

 

 b)Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor şi plasamentelor, pentru 

sectorul bancar  

Performanţa financiară 

Serviciul datoriei 
A 

 

0 - 7  zile 

Standard 

 

 

Pierdere 

Nu s-au  

iniţiat 

proceduri 

judiciare  

 

S-au 

 iniţiat 

proceduri 

judiciare 

Minimum 8 zile 

Pierdere 

 

 

 

      Pierdere 

 

 Constituirea provizioanelor reprezintă un mijloc important de protejare a băncii 

împotriva riscurilor.  

Pe lângă constituirea rezervei generale pentru riscul de credit  băncile constituie şi/sau 

regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor şi plasamentelor 

evidenţiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli şi/sau prin reluarea pe 

veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei 

înregistrat de bancă. 

 Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora şi se 

va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane 

specifice de risc de credit. 

 Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului 

existent al acestora în vederea restabilirii egalităţii între nivelul existent şi cel al necesarului şi se 

va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând 

diferenţa dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit şi nivelul 

necesarului. 

 Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor 

specifice de risc de credit, în cazul realizării riscului de credit, şi se va realiza prin  reluarea pe 

venituri a sumei reprezentând deferenţa dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice 

de risc de credit aferente creditelor şi/sau plasamentelor care se scot în afara bilanţului. 

 Băncile constituie, regularizează şi utilizează provizioanele specifice de risc de credit 

utilizând moneda de exprimare a creditelor şi/sau plasamentelor pe care le corectează. 

 Dacă în urma analizei performanţelor financiare ale clientului coroborată cu analiza 

serviciului datoriei rezultă unele incertitudini cu privire la nerambursarea la scadenţă a creditului 

şi a dobânzilor, se determină provizioane specifice de risc, la determinarea acestora expunerea 

debitorului putând fi micşorată doar cu valoarea angajamentelor apărute din: 

- garanţii necondiţionate (guvernamentale sau de la banca centrală);  

- garanţii necondiţionate de la bănci ca funcţionează pe acelaşi teritoriu, în cadrul limitelor de 

risc acceptate; 

- depozite gajate, plasate la banca însăşi; 

- colaterale non-cash acceptate de bancă: ipoteca convenţională de gradul I, gaj cu sau fără 

deposedare, cesiune de creanţă. 

În România, constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc sunt 

reglementate prin Regulamentul BNR în felul următor: 
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-  pentru credite „Standard”- 0%; 

- pentru credite „În observaţie” – în limita a 5% din soldul acestora; 

- pentru credite „Substandard” – în limita a 20% din soldul acestora; 

- pentru credite „Îndoielnic” – în limita 50% din soldul acestora; 

- pentru credite „Pierdere” – în limita a 100% din soldul acestora. 

 Băncile procedează la scoaterea în afara bilanţului a tuturor sumelor aferente unui credit 

sau plasament, în următoarele cazuri: 

- cel puţin una din sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 360 de 

zile; 

- s-a investit cu formula executorie: 

- contractul de credit, precum şi contractele de garanţie dacă este cazul; 

- hotărârea judecătorească definitivă ce dispune asupra contractului de credit, precum şi asupra 

contractelor de garanţie, dacă este cazul, sau asupra contractului de plasament; 

- s-a declanşat procedura de executare silita a patrimoniului persoanei fizice; 

 - instanţa a dat hotărârea de deschidere a procedurii de faliment. 

Operaţiunile de scoatere în afara bilanţului efectuate în cursul lunii ca urmare a 

îndeplinirii condiţiilor mai sus menţionate sunt precedate, în fiecare caz, de încadrarea sumelor 

respective în categoria” pierdere” şi de constituire sau regularizare, după caz, a provizioanelor 

specifice de risc de credit. Trecerea la utilizarea provizioanelor specifice de risc se poate efectua 

numai după executarea silită a garanţiilor acceptate de către bancă. 

Băncile sunt obligate să constituie şi să regularizeze lunar provizioanele specifice de 

risc aferente creditelor evidenţiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli 

şi/sau reluarea pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar 

al perioadei înregistrat de bancă. 

Fiecare credit poate atrage după sine riscul apariţiei unor evenimente neprevăzute care 

fac dificilă respectarea clauzelor înscrise în contractul de credit.  

Practica a demonstrat că recuperarea creditelor neperformante este una dificilă ceea ce 

face ca analiza impactului creditelor neperformante asupra lichidităţii, solvabilităţii şi 

profitabilităţii băncii să fie o preocupare necesară şi oportună. Chiar dacă creditele 

neperformante sunt costisitoare pentru bancă şi volumul lor trebuie redus, trebuie stabilit un 

echilibru între necesitatea unor proceduri şi politici prudenţiale de creditare şi asumarea unor 

riscuri care sunt direct proporţionale cu profitabilitatea băncii. 

După cum s-a văzut creditele se clasifică, conform calităţii lor, în cinci categorii. Am 

putea include în categoria creditelor neperformante şi creditele clasificate ”îndoielnic” şi 

”pierdere”, care necesită cel mai mare nivel de provizionare, respectiv 50 % şi 100 %. Dar, 

creditele, chiar restante fiind, nu devin neperformante decât atunci când nu mai sunt asigurate 

condiţiile de rambursare integrală a creditului şi de achitare a dobânzilor şi comisioanelor 

datorate. Aceasta înseamnă că este necesară luarea unor măsuri speciale, chiar iniţierea de 

proceduri judiciare, pentru recuperarea creanţelor.  

Având în vedere posibilitatea ca un credit să devină neperformant este foarte importantă 

depistarea timpurie a aşa numitor semnale de avertizare care arată că împrumutul a devenit o 

problemă şi recuperarea lui este absolut necesară înainte ca datoria să se acumuleze.  

Cauzelor apariţiei creditelor neperformante ar fi imposibil de alcătuit. În majoritatea 

cazurilor, un credit neperformant este determinat de mai mulţi factori cumulativi. Depistarea 

cauzelor care provoacă credite neperformante şi stabilirea unor măsuri adecvate de eliminare a 

acestora depinde, într-o mare măsură, de modul de organizare şi de experienţa fiecărei bănci în 

parte şi în cele din urmă de pregătirea, şi talentul   personalului din activitatea de creditare.  

Cauzele generatoare de credite neperformante pot fi grupate ca ţinând cont de 

împrumutători (cauze determinate de greşeli comise de banca în stadiul de analiza, din modul de 

acordare a creditelor, cauze care apar pe parcursul derulării creditului etc.), împrumutaţi, (cauze 

determinate de beneficiarii creditelor ca urmare a gestionarii proaste a afacerilor, calitate slaba a 

conducerii, deteriorarea procesului de producţie, politici de marketing şi financiare 
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necorespunzătoare etc.) precum şi de acţiunea factorilor din exterior , care acţionează 

independent  (schimbări în economie, reglementări, concurenţă, tehnologii şi alţi factori pot să 

afecteze negativ activitatea clientului). 

 Creditele neperformante produc numeroase probleme  mediului de afaceri, ducând la 

blocaj financiar şi implicit la creşterea costurilor prin necesitatea de noi surse atrase ca urmare a 

reducerii circulaţiei băneşti, datorită blocajelor. Finalul este menţinerea economiei într-o 

recesiune prelungită, iar soluţia nu poate fi decât eliminarea băncilor care înregistrează un volum 

ridicat de credite neperformante.  

 Soluţia problemei la reducerea creditelor neperformante nu este stoparea activităţii de 

creditare ci respectarea normelor prudenţiale şi a reglementărilor băncii centrale în acordarea de 

credite. Pentru prevenirea apariţiei creditelor neperformante, este necesară atât desfăşurarea unei 

activităţi prudente de aprobare a creditelor, cât şi definirea şi realizarea unor măsuri realiste de 

urmărire a derulării creditelor şi soluţionării problemelor ce pot apare.  

Principiul general ce trebuie avut în vedere este acela că banca nu trebuie să acorde un 

credit până ce nu se estimează corect posibilitatea recuperării la scadenţă sau în momentul în 

care aceasta decide, din anumite motive, să-şi retragă creditul. Estimarea capacităţii de 

rambursare are de cele mai multe ori o importanţă mai mare decât asigurarea creditului prin 

garanţii materiale. Dintre căile şi modalităţi de prevenire a creditelor neperformante,  amintim:  

a) estimarea corectă a necesarului de credite a împrumutatului şi a termenelor de 

rambursare. Este de reţinut că riscul de nerambursare a unui credit există atât în situaţia în care 

se solicită un credit prea mic, cât şi atunci când un client împrumută o sumă prea mare. În primul 

caz, riscul apare datorită lipsei fondurilor necesare realizării volumului producţiei programate 

pentru a realiza profitul estimat şi încasările necesare plăţii obligaţiilor asumate. În al doilea caz, 

riscul apare datorită creşterii gradului de îndatorare financiară peste necesar şi majorării 

artificiale a costului cu dobânzile, ducând la reducerea capacităţii de plată. Termenele de 

rambursare sunt, de asemenea, importante. Dacă momentele plăţilor, respectiv al încasărilor 

previzionate nu sunt corelate împrumutatul poate intra în incapacitate de plată sau apare pericolul 

creşterii artificiale a gradului de îndatorare financiară prin creşterea volumului dobânzilor;  

b) corelarea destinaţiei creditului cu sursa de rambursare. Tranzacţia finanţată prin 

credit trebuie să genereze un volum de încasări suficient de mare pentru a acoperi împrumutul şi 

dobânda aferentă. Dacă tranzacţia eşuează, va fi greu de găsit o sursă alternativă şi se vor crea 

numeroase probleme; 

           c) existenţa a două posibilităţi de recuperare a creanţelor fără legătură între ele şi 

existente de la început. Este foarte important ca această a doua sursă de rambursare să fie un 

activ care, pe lângă lichiditatea sa şi a păstrării valorii de piaţă în timp, să fie uşor accesibil, în 

sensul că valorificarea acestuia să nu afecteze negativ procesul de producţie al împrumutului şi 

să nu fie necesară o executare silită;  

d) încheierea unui contract de credit cu clauze asiguratorii. Pentru protejarea propriilor 

interese, banca poate introduce în contractul de credite clauze asiguratorii prin care să 

diminueze riscul şi să oblige împrumutatul la menţinerea capacităţii de plată.  

 Necesitatea  identificării şi administrării riscurilor semnificative din activitatea băncilor 

au condus  şi la  înfiinţarea, în România, a Biroului de credit cât şi la emiterea de către BNR a 

normelor privind organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum 

şi organizarea şi desfăşurarea activităţilor de audit intern la instituţiile de credit, emise în 

concordanţă cu reglementările Acordului Basel II. Normele prevăd necesitatea existenţei unei 

strategii, a unor politici şi proceduri şi a evaluării, monitorizării şi controlului riscului de credit. 

 Nu în ultimul rând, o bună administrare a riscului de credit, implicit diminuarea ponderii 

creditelor neperformante, presupune ca personalul băncii implicat în activitatea de creditare să 

aibă o pregătire şi experienţă corespunzătoare complexităţii  operaţiunilor în legătură cu care are 

competenţe. De asemenea, B.N.R. a introdus un nou criteriu în evaluarea băncilor, sensibilitatea 

la riscurile de piaţă, ceea ce va da posibilitatea urmăririi influenţei unor indicatori economici 

asupra poziţiei băncilor şi modificările pe care le induc.  
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În cadrul Legii privind activitatea bancară nr. 58/1998, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a normelor de prudenţialitate şi de limitare a riscului de credit în activitatea bancară, 

emise de BNR, sunt definiţi o serie de termeni care sunt necesari pentru evaluarea riscului de 

credit.  

Aceşti termeni se referă, în principal, la: capital propriu, fonduri proprii, expunere brută, 

expunere netă, expunere mare, un singur debitor, entitate de risc, grup, persoane aflate în relaţii 

speciale cu banca.  

  Principalele reglementări pentru diminuarea riscului de credit se referă la:  

a) nivelul unei expuneri mari nu poate depăşi 25 % din fondurile proprii ale băncii,
  

 

b) suma totală a expunerilor mari nu poate depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii, o 

expunere mare reprezintă ca valoare cel puţin 10 % din fondurile proprii ale băncii. Toate 

expunerile mari sunt raportate BNR.  

c) regiile autonome pot contracta credite în proporţie de cel mult 20 % din veniturile brute 

realizate în anul precedent sau pot emite titluri negociabile pe piaţă în aceeaşi limită pentru 

acoperirea cheltuielilor curente, atunci când mijloacele acestora sunt insuficiente în decursul 

unui an;  

d) valoarea totală a împrumuturilor angajate de autorităţile administraţiei publice locale nu poate 

depăşi 5% din totalul veniturilor estimate a fi încasate de acestea pe durata anului fiscal în care 

se face împrumutul (venituri curente, venituri din capital şi venituri cu destinaţie specială);  

e) creditele (expunerea totală) pentru persoanele aflate în relaţii speciale cu banca nu vor putea 

depăşi 20 % din fondurile proprii ale băncii; 

f) constituirea fondului pentru riscuri bancare generale, în limita a 1 % din soldul activelor 

purtătoare de riscuri specifice activităţii bancare, existent la sfârşitul anului, în scopul 

administrării şi a riscului general de credit rezultat din ansamblul activităţii de creditare .  

Totodată, conform Legii privind activitatea bancară, băncile comerciale organizează 

funcţionarea Comitetului de administrarea riscurilor ca organ de sinteză consultativ care 

urmăreşte permanent riscul şi toate poziţiile de bilanţ, în special riscul lichidităţii, riscul de 

credit, riscul ratei dobânzii, riscul de capital şi riscul valutar. Pentru limitarea riscului de credit, 

Comitetul de administrarea a riscurilor acordă o atenţie deosebită gestionării împrumuturilor 

mari, sistemului de urmărire şi control al întregului portofoliu de credite, limitelor maxime de 

expunere pe ramuri, clienţi, tipuri de credite, constituirii de provizioane, corelate cu calitatea în 

evoluţie a creditelor acordate şi cu dobânzile neîncasate.  

BNR urmăreşte limitarea riscul de credit şi prin intermediul indicatorului de solvabilitate. 

Potrivit reglementărilor, limita minimă a indicatorului, calculat ca raport între nivelul fondurilor 

proprii şi expunerea netă aferentă activelor bilanţiere şi elementelor din afara bilanţului este de 

12 %, iar cea calculată în raport de capitalul propriu 10%. Astfel, pentru a se încadra permanent 

în limitele stabilite de BNR, băncile comerciale asigură evidenţa conturilor de activ, în special 

credite, pe entităţi de risc. De exemplu, pentru un agent economic, se analizează distinct fiecare 

dintre creditele angajate, evidenţiindu-se separat şi toate creanţele aferente.  

Prin intermediul normelor BNR stabileşte gradele de risc de credit în următoarele rubrici 

distincte:  

a. ”Grad de risc de credit 0 %”;  

b. ”Grad de risc de credit 20 %”;  

c. ”Grad de risc de credit 50 %”;  

d. ”Grad de risc de credit 100 %”.  

5.5.6. GESTIONAREA INFORMAŢIILOR DE RISC BANCAR – CRB 

 

În scopul unei monitorizări mai bune a riscurilor  s-a înfiinţat în cadrul BNR, Centrala 

Riscurilor Bancare (C.R.B.) care primeşte de la băncile comerciale raportări privind debitorii 

cărora li s-au acordat credite sau în numele cărora băncile şi-au asumat angajamente. Debitorii 
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raportaţi pot fi persoane fizice sau juridice non-bancare rezidente, cu condiţia ca riscul individual 

din operaţiunile menţionate să fie egal sau mai mare decât limita de raportare care în prezent este 

de 200 milioane lei.  

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea  CRB defineşte terminologia privind: 

1. Informaţia de risc bancar. Aceasta este informaţia care se raportează de către 

instituţiile de credit, se prelucrează şi se difuzează de CRB; informaţia de risc bancar cuprinde 

datele de identificare a unui debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, şi 

operaţiunile în lei şi în valută prin care instituţiile de credit se expun la risc faţă de acel debitor. 

Aceste operaţiuni sunt: 

a) acordarea de credite; 

b) asumarea de angajamente de către instituţia de credit, în numele debitorului, faţă de o 

persoană fizică, o persoană juridică nonbancară sau faţă de o instituţie de credit din străinătate; 

c) asumarea de angajamente de către instituţia de credit, în numele debitorului, faţă de altă 

instituţie de credit care funcţionează pe teritoriul României. 

     2. Informaţia despre fraudele cu carduri este informaţia raportată de către instituţia de 

credit referitoare la încălcarea prevederilor contractuale de către posesorii de card de debit şi/sau 

de credit şi suma corespunzătoare nu este înregistrată la restanţe în propriile evidenţe. 

     3. Riscul individual este suma valorilor operaţiunilor raportată la CRB de o persoană 

declarantă pentru un debitor, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, cu condiţia să fie 

egală sau mai mare decât limita de raportare. Riscul individual reprezintă expunerea unei 

instituţii de credit faţă de un debitor şi se determină de către persoana declarantă. Pentru calculul 

riscului individual se iau în considerare atât operaţiunile desfăşurate de debitor în nume propriu, 

cât şi cele în care debitorul este parte componentă a unui grup de persoane fizice şi/sau juridice, 

care reprezintă un singur debitor. 

     Componenţa grupului de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un singur debitor, 

denumit în continuare grup de debitori, se raportează la CRB. La stabilirea sferei de cuprindere a 

grupului de debitori, instituţiile de credit vor avea în vedere următoarele: 

a) criteriile prevăzute în norma privind supravegherea solvabilităţii şi expunerilor mari ale 

instituţiilor de credit, pentru includerea persoanelor fizice şi/sau juridice în categoria un singur 

debitor; 

b) instituţia de credit să înregistreze expunere faţă de cel puţin una dintre persoanele din grup. 

   Persoanele fizice care nu îndeplinesc condiţia de limită de raportare şi înregistrează 

restanţe mai mari de 30 de zile se raportează la CRB. 

     4. Persoana recenzată este debitorul, persoană fizică sau persoană juridică nonbancară, 

înscris în baza de date a CRB ca urmare a raportării acestuia de către persoana declarantă. 

    5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante 

pentru aceeaşi persoană recenzată, mai puţin valoarea angajamentelor asumate de instituţiile de 

credit, în numele persoanei recenzate, faţă de alte instituţii de credit care funcţionează pe 

teritoriul României. Riscul global reprezintă expunerea întregului sistem bancar din România 

faţă de o singură persoană recenzată şi se determină de CRB. 

     6. Persoanele declarante la CRB sunt: 

- centralele instituţiilor de credit - persoane juridice române - pentru toate informaţiile de risc 

bancar şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidenţe şi din cele ale 

unităţilor lor teritoriale din România; 

- sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine - pentru toate informaţiile de risc 

bancar şi informaţiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidenţe. Aceste instituţii 

vor comunica în scris direcţiei care coordonează activitatea Centralei Riscurilor Bancare 

opţiunea de raportare a informaţiei referitoare la încadrarea debitorilor. 

     Persoanele declarante au obligaţia să completeze formularul "Fişă de acreditare la CRB a 

persoanelor autorizate să transmită şi să recepţioneze informaţii de risc bancar şi informaţii 

despre fraudele cu carduri" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la 
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CRB. Această fişă va fi întocmită în două exemplare având acelaşi conţinut, cu următoarele 

destinaţii: 

    - exemplarul 1 va fi transmis în regim confidenţial la CRB; 

    - exemplarul 2 va fi păstrat pentru evidenţele proprii. 

     7. Persoana acreditată este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante să 

transmită la şi să recepţioneze de la CRB informaţii de risc bancar şi informaţii despre fraudele 

cu carduri. 

     Accesarea sistemului informatic al CRB de către persoanele acreditate la CRB se  face pe 

bază de nume şi parole de acces unice, atribuite de BNR. 

     Fiecare sucursală a persoanelor declarante are drept de consultare a bazei de date a CRB 

numai dacă conectarea acestora se realizează prin intermediul propriei centrale, pe bază de nume 

şi parolă de acces unică, atribuite de BNR. 

     8. Perioada de raportare este intervalul cuprins între datele de 1 şi 17 ale lunii în care se 

raportează informaţia de risc bancar aferentă lunii anterioare. Perioada de raportare se încheie la 

data de 17 la ora 18,00.   În cazul în care data de 17 nu este o zi bancară, perioada de raportare se 

încheie în următoarea zi bancară la ora 18,00. 

9. Utilizatorii informaţiilor furnizate de CRB sunt instituţiile de credit şi BNR. 

 Fiecare persoană declarantă este obligată să raporteze la CRB  informaţia de risc bancar 

pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv ca instituţia de credit 

să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri 

constatate. 

     CRB organizează şi gestionează o bază de date care cuprinde: 

a) Registrul central al creditelor (RCC), care conţine informaţiile de risc bancar raportate de 

persoanele declarante, prelucrate şi difuzate de către CRB în vederea valorificării de către 

utilizatori în condiţiile păstrării secretului bancar; 

b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor 

cu informaţii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate şi la creditele restante ale acestora 

faţă de întregul sistem bancar din România; acesta include şi informaţii despre persoanele fizice 

care nu îndeplinesc condiţia de limită de raportare şi înregistrează restanţe mai mari de 30 de 

zile; 

c) Registrul grupurilor de debitori (RGD), care este alimentat lunar de Registrul central al 

creditelor cu informaţii despre grupurile de debitori; 

d) Registrul fraudelor cu carduri (RFC), care conţine informaţii despre fraudele cu carduri 

comise de posesorii de carduri de debit şi/sau de credit. 

 Registrul central al creditelor (RCC) este creat, gestionat şi actualizat conform 

necesităţilor proprii ale CRB, astfel încât să poată evidenţia operativ informaţiile privind: 

- identificarea persoanelor recenzate şi evidenţierea, după caz, a situaţiilor speciale, conform 

legii privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- riscurile individuale şi caracteristicile acestora; 

- riscurile globale şi caracteristicile acestora. 

   Informaţiile de risc bancar înscrise în Registrul central al creditelor vor fi actualizate 

lunar. 

      Registrul creditelor restante (RCR) este creat, gestionat şi actualizat conform 

necesităţilor proprii ale CRB, astfel încât să poată evidenţia operativ informaţiile privind 

abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, înregistrate de persoanele recenzate faţă de 

întregul sistem bancar din România. 

      Registrul grupurilor de debitori (RGD) este creat, gestionat şi actualizat conform 

necesităţilor proprii ale CRB, astfel încât să poată evidenţia informaţiile despre grupurile de 

persoane fizice şi/sau juridice. 
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      Registrul fraudelor cu carduri (RFC) este creat, gestionat şi actualizat conform 

necesităţilor proprii ale CRB, astfel încât să poată evidenţia informaţiile despre fraudele cu 

carduri comise de către posesorii acestora. 

     Informaţiile de risc bancar şi informaţiile despre fraudele cu carduri vor fi menţinute în 

Registrul creditelor restante şi Registrul fraudelor cu carduri pe o perioadă de 7 ani de la data 

înscrierii. 

           CRB transmite lunar fiecărei persoane declarante, din proprie iniţiativă, informaţia 

referitoare la riscul global pentru debitorii raportaţi de aceasta în luna respectivă, la restanţele 

mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice, la fraudele cu carduri, precum şi 

informaţii despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate, utilizând formularul "Situaţia 

riscului global privind persoanele recenzate" şi informaţia referitoare la grupurile de debitori 

raportate de persoana declarantă în luna respectivă, utilizând formularul "Situaţia grupurilor de 

debitori". 

     CRB transmite, la cerere, oricărei persoane declarante, informaţii referitoare la creditele 

restante pe ultimii 7 ani, evidenţiate în Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor 

raportat de către aceasta în luna respectivă, utilizând formularul "Situaţia creditelor restante". 

         Situaţia creditelor restante include şi informaţii referitoare la riscul global, la fraudele cu 

carduri, precum şi informaţii despre incidentele de plată ale persoanelor recenzate. 

      Orice instituţie de credit poate solicita CRB, prin intermediul propriei persoane 

declarante, informaţia de risc bancar referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, 

respectând prevederile legii bancare cu condiţia să aibă acordul scris al persoanei respective. 

Nerespectarea acestei condiţii de către instituţia de credit constituie abatere de la prevederile 

regulamentului. 
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