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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
În ultimii ani, sistemele bancare mondiale au suferit o serie 

de schimbări majore. Dereglementarea acestora, corelată cu 
schimbările rapide din tehnologie, a fixat unele repere privind 
ultimele tendinţe în domeniul financiar-bancar, acestea fiind: 

 Consolidarea ce se produce în sistemul financiar şi 
abilitatea băncilor de a se extinde pe pieţe de noi 
produse vor conduce, inevitabil, la transformarea 
acestora în adevărate „supermagazine” cu produse 
financiar-bancare. 
 Autorităţile de reglementare bancară se vor baza, în 

principal, pe disciplina pieţei, în locul examinărilor 
tradiţionale asupra băncilor pentru a determina 
sănătatea sistemului bancar. 

În ceea ce priveşte prima problemă, universalizarea şi 
dereglementarea activităţii bancare vor permite băncilor să 
realizeze o varietate de activităţi. Întrebarea persistă: instituţiile 
bancare vor profita de noile lor puteri? Şi dacă da, aceasta, 
corelată cu consolidarea sistemului financiar-bancar, va 
transforma instituţiile financiar-bancare în adevărate 
„supermagazine” financiare? 

Pe de altă parte, universalizarea şi dereglementarea în 
domeniul bancar duc la creşterea concurenţei, permiţând 
clienţilor să aibă mai multe opţiuni şi să-şi facă 
„cumpărăturile” în altă parte, apelând la serviciile altei bănci. 
De fapt, băncile evoluează într-un climat concurenţial, acesta 
fiind cel mai propice mediu pentru obţinerea veniturilor 
bancare.  

Toate aceste premise ghidează băncile pe calea dezvoltării 
operaţiunilor lor, complicarea sistemelor de transfer de fonduri, 
majorarea rapidităţii şi securităţii lor. 

Operaţiunile bancare, care au ca obiect instrumentele şi 
tehnicile de plată, reprezintă un domeniu de importanţă majoră 
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în desfăşurarea activităţii financiare şi nu numai în toate ţările, 
care acceptă sisteme monetare de plată. 

Obiectivul stabilit în procesul de realizare a acestei cărţi a 
fost aducerea la cunoştinţa cititorilor a aspectelor importante 
ale operaţiunilor bancare, ce fac parte din serviciile de transfer 
de fonduri, prestate de către bănci. 

Logica expunerii materialului a fost preluată din cursul 
„Operaţiuni bancare”, format de catedra „Bănci şi Burse de 
Valori”, facultatea Finanţe. Materialul este structurat într-o 
formă – sperăm – accesibilă, conţinând pe parcursul expunerii 
succinte scheme explicative. Totodată, se propun anumite 
aplicaţii sub formă de întrebări de autoevaluare, teste, probleme 
de rezolvat, care sunt menite să aprofundeze cunoştinţele 
percepute din prezenta lucrare. Pentru o cunoaştere mai 
temeinică a materialului, se oferă teme pentru studiu de caz, 
care vor necesita utilizarea unui material suplimentar, lista 
succintă a literaturii fiind prezentată la finele fiecărui capitol.  

Lucrarea este destinată tuturor auditorilor cursului de 
„Operaţiuni bancare”, dar şi studenţilor altor facultăţi, 
materialul fiind util pentru aprofundarea cunoştinţelor în 
domeniul sistemului şi mecanismului de plăţi din cadrul 
disciplinelor „Bazele activităţii bancare”, „Monedă şi credit”. 

Sperăm că lucrarea şi-a atins scopul propus şi suntem 
dispuşi să cooperăm pentru îmbunătăţirea calităţii materialului 
sau a formei conţinute. 

 
Autorii 
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Tema 1. RELAŢIILE BANCĂ-CLIENT.  
ESENŢA OPERAŢIUNILOR BANCARE 

 
1. Operaţiuni şi servicii bancare: actualitate şi 

perspectivă 
 
Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în 

folosul clienţilor poate fi clasificată în 3 categorii având la bază 
funcţiile principale ale băncii: 

• Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale 
clienţilor – operaţiuni de creditare; 

• Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea 
clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor 
de lichidităţi – operaţiuni de depozitare; 

• Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienţilor 
sau interes propriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Totalitatea serviciilor efectuate  
de către bancă clientului 

Servicii de finanţare 
a necesarului  
de lichidităţi  
ale clienţilor – 
operaţiuni  
de creditare 

Servicii de oferire  
a posibilităţilor privind 
acumularea excedentului  
de resurse şi economisirea 
acestora - operaţiuni  
de depozit 

Servicii de transfer  
al fondurilor – 
operaţiuni de plăţi  
şi compensări  

Schema 1. Serviciile prestate de către bancă clientului 
 
Actualmente, operaţiunile bancare s-au diversificat datorită 

dezvoltării pieţei financiare, dar şi sub influenţa mai multor 
cauze: 

• Informatizarea pieţei financiare care permite băncii să 
acorde clientului diferite servicii necesare acestuia, care 
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sunt mai convenabile în funcţie de costul şi perioada de 
efectuare; 

• Creşterea încrederii clienţilor în bancă la baza căreia stau 
garanţiile acordate prin legislaţie de către organele de 
supraveghere bancară care conferă clienţilor anumite 
drepturi şi impune băncii anumite obligaţii faţă de clienţi; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Factorii de diversificare  
a serviciilor bancare 

Informatizarea pieţei financiare 

Creşterea încrederii clienţilor în bancă 

Interconexiunea dintre piaţa bancară şi cea bursieră  

Internaţionalizarea pieţei financiare ce a dus la 
apariţia unor noi servicii: 

Transferuri de tip interbancar, intrabancar  
şi internaţional 

Servicii de garantare a transferurilor  

Servicii automatizate: banca la domiciliu etc. 

Schema 2. Factorii de diversificare a serviciilor bancare 
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• Internaţionalizarea pieţei financiare, ceea ce permite 
clienţilor să ceară de la bancă efectuarea diferitelor 
servicii de transfer pe plan internaţional sau servicii de 
garantare a plăţilor, de gestiune a patrimoniului; 

• Are loc interconexiunea dintre piaţa bancară şi cea 
bursieră care a condus la apariţia diferitelor servicii noi 
prestate de către bancă clienţilor. 

Diversificarea operaţiunilor bancare are la bază studierea 
de către bancă a cerinţelor şi necesităţilor clienţilor, elaborarea 
şi promovarea produselor care satisfac acestei necesităţi, 
precum şi extinderea relaţiilor existente între bancă şi clientela 
ei fidelă. 

Actualmente, diversificarea operaţiunilor bancare se 
efectuează în următoarele direcţii: 

- Promovarea metodelor noi de finanţare prin 
implementarea unor produse noi din domeniul 
creditării.  

- Servicii bancare ce stau în afara poziţiei bilanţului 
bancar (operaţiuni extrabilanţiere), care sunt compuse 
din două largi categorii: 
I. Operaţiuni de comision. 
II. Operaţiuni privind obligaţiile anticipate sau 

condiţionate. 
- Activităţi din sfera afacerilor internaţionale. 
- Servicii de sprijinire a afacerilor. 
- Servicii de iniţiere şi angajare în sfera pieţei de capital. 
 
2. Formarea relaţiilor bancă-client  
În funcţie de tipul clientului, serviciile acordate de 

către bancă pot fi clasificate în: 
• Servicii acordate persoanelor fizice; 
• Servicii acordate persoanelor juridice. 
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Fiecare client al băncii are dreptul să beneficieze de 
diferite tipuri de servicii ale băncii. Pentru aceasta, iniţial, se 
stabilesc relaţiile dintre bancă şi client astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etapele apariţiei relaţiei bancă-client: 

Formarea relaţiei bancă-client 

Menţinerea relaţiei bancă-client 

Întocmirea documentaţiei relaţiei bancă-client

Finalizarea relaţiei bancă-client 

Schema 3. Etapele apariţiei relaţiei bancară-client 
 

1. Iniţierea relaţiilor dintre bancă şi client, care se concretizează 
în următoarele: banca determină necesităţile reale ale 
clientului în servicii bancare şi, respectiv, în baza acestora, 
elaborează produse corespunzătoare şi pentru a le vinde ea se 
ocupă de promovarea acestor produse pe piaţă aducând la 
cunoştinţa clienţilor despre existenţa acestor produse; 

2. Întocmirea (perfectarea) documentaţiei relaţiilor dintre bancă-
client care se concretizează în încheierea contractului în care 
se specifică toate drepturile şi obligaţiile băncii faţă de client 
şi, totodată, se indică responsabilităţile clientului faţă de bancă 
(dreptul la informaţie, dreptul pentru obţinerea dobânzii 
pentru resursele din cont, dreptul la retragerea resurselor din 
cont, dreptul la finanţarea necesităţilor); 
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3. Menţinerea şi consolidarea relaţiilor apărute între bancă şi 
client, care presupun diversificarea serviciilor acordate de 
către bancă clientului, renegocierea dobânzilor şi 
comisioanelor calculate, stabilirea anumitor facilităţi; 

4. Încheierea relaţiilor dintre bancă şi client care poate avea loc 
din iniţiativa clientului prin depunerea unei cereri la bancă sau 
din iniţiativa băncii în cazul în care banca nu-l mai doreşte de 
client pe acesta. 
Pe parcursul existenţei relaţiilor dintre bancă şi client, 

banca trebuie să respecte anumite obligaţii faţă de client, având 
şi anumite drepturi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Drepturile şi obligaţiile băncilor: 

Drepturile băncilor: Obligaţiile băncilor: 

Perceperea comisioanelor pentru 
serviciile acordate clienţilor: 

Înscrierea în conturi şi perceperea 
dobânzilor şi comisioanelor în limite 
rezonabile 

Utilizarea resurselor clienţilor  
în modul cel mai avantajos 

Impunerea clientului să prezinte 
diferite garanţii ale riscului 
aferent operaţiunii respective 

Efectuarea oricăror operaţiuni 
cerute de client 

Eliberarea la cererea clientului sau 
periodic a extrasului din cont  

Onorarea tuturor obligaţiilor  
de plată faţă de client 

Păstrarea confidenţialităţii 
privind soldul clientului sau 
tipul operaţiunilor efectuate de 
către clientul băncii 

Schema 4. Drepturile şi obligaţiile băncilor 
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Obligaţiile băncii sunt: 
• Efectuarea operaţiilor cerute de client în volumul, 

termenul şi condiţiile indicate de acesta; 
• Onorarea oricărei plăţi, cerute de către client în limita 

soldului contului acestuia şi înscrierea în cont a tuturor 
sumelor încasate de client; 

• Eliberarea extrasului din contul clientului la finele 
perioadei de gestiune sau la cererea acestuia; 

• Restituirea resurselor depuse la bancă la cerinţa 
clientului în modul convenit sau conform cerinţelor 
stabilite în contract; 

• Gestionarea resurselor clientului cât mai convenabil 
pentru a putea face faţă cerinţelor de lichidităţi din 
partea clienţilor băncii. 

Drepturile băncii sunt: 
• Perceperea plăţii sub formă de comision pentru 

serviciile prestate clientului care va fi utilizată pentru 
remunerarea muncii şi a altor cheltuieli operaţionale ale 
băncii; 

• Înscrierea în conturi şi calcularea dobânzilor în funcţie 
de tipul şi regimul contului; 

• Utilizarea resurselor clientului în modul considerat cel 
mai avantajos; 

• Impunerea clientului să prezinte anumite forme de 
garanţii pentru acoperirea riscului aferent clientului 
respectiv, în special în relaţiile de creditare;  

 
3. Etica bancară  
Etica bancară presupune un sistem de reguli şi norme de 

conduită a personalului bancar atât vizavi de colectivul de 
muncă, cât şi faţă de clienţii băncii.  

Acest set de norme este perfectat într-un document numit 
„Codul de etică morală”. Codul reprezintă un element foarte 
important în procesul dezvoltării activităţii bancare, deoarece 
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prin intermediul său au fost standardizate şi stabilite 
reglementări referitoare la sistemul bancar, practicile bancare, 
relaţia client-bancă. Scopurile existenţei acestui cod sunt: 

1) acordarea serviciilor clienţilor în mod corect şi cu o 
amabilitate maximă pentru menţinerea fiecărui client; 

2) acţiunile faţă de clientelă trebuie să fie corecte şi 
rezonabile, ceea ce presupune accesul clientului la toate 
serviciile oferite de bancă doar în măsura în care el 
corespunde cerinţelor înaintate de bancă pentru fiecare 
serviciu; 

3) acordarea asistenţei clientului privitor la funcţionarea 
conturilor lui, ceea ce presupune gestionarea conturilor 
clientului şi informarea lui pe tot timpul relaţiilor cu 
banca; 

4) menţinerea încrederii în integritatea băncii şi în 
sistemul de plăţi, asigurând clienţii că sistemele şi 
tehnologia prezintă încredere şi siguranţă; 

5) menţinerea integrităţii şi a securităţii mijloacelor aflate în 
custodia sau gestiunea băncii. În cadrul acestui proces 
complicat, apare problema divulgării informaţiilor. Pe de 
o parte, clientul are dreptul la toată informaţia referitoare 
la conturile sale, pe de altă parte, el are dreptul la 
confidenţialitatea acestei informaţii pentru persoane terţe. 
Banca va divulga informaţia cu referire la clienţii săi doar 
în cazurile când este impusă de legislaţie. Informaţia va fi 
divulgată doar la cererea organelor fiscale sau judiciare şi 
doar la existenţa prescripţiei care acordă dreptul verificării 
clientului în cauză. 
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Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare 
1. Explicaţi esenţa operaţiunilor bancare. 
2. Numiţi funcţiile principale ale băncii. 
3. Clasificaţi totalitatea operaţiunilor prestate de bancă. 
4. Caracterizaţi principalele cauze care au condus la 

diversificarea operaţiunilor bancare. 
5. Care sunt factorii care au impus banca să revadă 

operaţiunile practicate pentru clienţi? 
6. Enumeraţi direcţiile de diversificare a operaţiunilor 

bancare. 
7. Care sunt criteriile principale de clasificare a 

operaţiunilor bancare? 
8. Care sunt operaţiunile de bază, efectuate de bănci în 

cadrul deservirii clienţilor săi? 
9. Ce reprezintă etica bancară? 

10. Precizaţi esenţa etapelor de formare a relaţiilor bancă-
client. 

11. Numiţi drepturile băncii aferente relaţiilor stabilite între 
ea şi client. 

12. Care sunt obligaţiile băncii faţă de client ce decurg din 
relaţia bancă-client? 

13. Numiţi tipologia operaţiunilor efectuate de către băncile 
comerciale din Republica Moldova. 

14. Care sunt activităţile băncii, stabilite în codul de etică 
bancară? 
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Test 
 

1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele 
afirmaţii: 

 

a) Una din funcţiile principale ale băncii este 
prestarea serviciilor de transfer al fondurilor 
în interesul clienţilor sau interes propriu. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Informatizarea pieţei financiare nu permite 
băncii să acorde clientului diferite servicii 
necesare acestuia care sunt mai convenabile 
în funcţie de costul şi perioada de efectuare. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

c) În funcţie de tipul clientului, serviciile 
acordate de către bancă pot fi clasificate în 
operaţiuni active şi operaţiuni pasive. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Încheierea relaţiilor dintre bancă şi client 
poate avea loc doar din iniţiativa clientului 
prin depunerea unei cereri la bancă. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

e) Banca are dreptul să utilizeze resursele 
clienţilor cum consideră ea de cuviinţă. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

 
2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde noţiunii 

adecvate, alegând din variantele propuse: 
 

a) ……. are dreptul să obţină diferite tipuri de 
servicii de la bancă. 

1. BNM 
2. stat 

b) Banca trebuie să-şi onoreze toate obligaţiile 
de plată faţă de …….. 

3. dobândă 
4. comision 

c) Banca are dreptul să perceapă plată sub 
formă de……. pentru serviciile prestate 
clientului. 

5. dări de 
seamă 

6. garanţii 
d) Banca are dreptul să ceară de la client 

anumite forme de……. pentru acoperirea 
riscului aferent clientului respectiv. 

7. banca 
8. client 

e) Banca are dreptul să înscrie în……. şi să 
perceapă …….şi…….în limite rezonabile. 

9. depozit 
10. cont 
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3. Alegeţi variantele care reprezintă direcţii de 
diversificare a operaţiunilor bancare: 
 operaţiuni pasive ٱ   servicii de sprijinire a afacerilor ٱ
 activităţi în sfera ٱ   servicii acordate persoanelor fizice ٱ

 afacerilor internaţionale 
 operaţiuni privind ٱ servicii acordate persoanelor juridice ٱ

obligaţiile anticipate 
   servicii de transfer ٱ     servicii în sfera pieţei de capital ٱ

al fondurilor 
 operaţiuni de depozit ٱ   operaţiuni de comision ٱ
 operaţiuni de creditare ٱ    operaţiuni active ٱ
 

4. Repartizaţi următoarele obligaţii în funcţie de apartenenţa 
acestora, fie obligaţii ale băncii, fie obligaţii ale clientului 
(Notaţi cu a-obligaţiile băncii; cu b-obligaţiile clientului). 

 .să efectueze orice operaţiune cerută de partener ٱ
 .să achite comisioane pentru serviciile cerute ٱ
 .să păstreze confidenţialitatea privind soldul contului ٱ
 să prezinte la timp informaţiile necesare privind ٱ

activitatea sa. 
 .să-şi onoreze la timp toate obligaţiile de plată ٱ
 să prezinte anumite forme de garanţii pentru acoperirea ٱ

riscului aferent operaţiunii date. 
 
Teme pentru studiu de caz 
1. Evoluţia contemporană a operaţiunilor bancare. 
2. Perspective privind evoluţia operaţiunilor bancare. 
3. Operaţiunile financiare efectuate de către băncile 

comerciale din Republica Moldova: tipologie şi factori 
de influenţă. 

4. Factori de influenţă asupra evoluţiei operaţiunilor bancare. 
5. Esenţa şi necesitatea relaţiilor bancă-client. 
6. Drepturile şi obligaţiile băncii în cadrul relaţiilor bancă-

client. 

 20 



7. Drepturile şi obligaţiile clientului în cadrul relaţiilor 
bancă-client. 

8. Posibilităţi şi direcţii de diversificare a operaţiunilor 
bancare efectuate de băncile comerciale din Republica 
Moldova. 

 
Literatură selectivă: 

1. Mihai Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor 
bancare. Editura „Expert”, Bucureşti, 2003. 

2. Basno C., Dardac N. Operaţiuni bancare. Conţinut şi 
tehnici. Editura Enciclopedică. Bucureşti, 1996. 

3. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 
decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

4. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri. 
Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

5. Ionescu L. (coordonator) Băncile şi operaţiunile 
bancare. Editura Economică, Bucureşti, 1996. 

6. Şeulean Victoria. Sisteme de plăţi comparate. Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001. 
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Tema 2. CONTUL BANCAR CA ELEMENT DE BAZĂ  
ÎN PROMOVAREA ŞI MENŢINEREA  

RELAŢIILOR BANCĂ-CLIENT 
 
1. Noţiunea şi tipologia conturilor bancare 
Relaţiile care se stabilesc între bănci şi clienţii acestora, 

materializate în operaţiunile bancare, se reflectă în sistemul 
conturilor bancare şi într-o formă agregată în bilanţul contabil 
al acestor instituţii. Contul bancar este un mecanism de 
constituire a resurselor şi de stingere a obligaţiilor clienţilor în 
procesul economic, a reflectării circuitelor în sistemele de plăţi 
şi compensări, a relaţiilor cu diverse entităţi pe plan naţional şi 
internaţional. Principala utilizare a conturilor este aceea de 
înregistrare, la un anumit moment, prin înscrierea unei sume 
într-o parte a contului şi la un alt moment în cealaltă parte a 
contului. Aceste operaţiuni asigură circulaţia informaţiei cu un 
anumit scop, acela de a reflecta decizia titularului de cont. Cele 
două părţi ale conturilor bancare reflectă drepturi (creanţe) şi 
obligaţii (datorii) ale titularului de cont şi sunt denumite, în 
contabilitate, debit şi credit. Dacă titularii de cont sunt diferiţi, 
avem de a face cu un transfer de proprietare asupra sumei 
băneşti (plata), iar informaţia este denumită informaţie-bani. 
Transferul de proprietate presupune irevocabilitatea plăţii care 
asigură finalitatea decontării şi stingerea de obligaţii. În orice 
moment, sumele cumulate (totalul) din debitul şi creditul 
contului se pot compensa şi rezulta un sold care reflectă poziţia 
patrimonială, adică volumul de creanţe sau obligaţii ale 
titularului.  

Cont bancar – cont analitic deschis de bancă pe numele 
titularului de cont, prin care se efectuează operaţiuni de 
încasări şi/sau plăţi ale mijloacelor băneşti.  

Relaţiile directe dintre bancă şi client se reflectă în 
conturile bancare deschise pentru a duce evidenţa raporturilor 
dintre bancă şi fiecare client al ei.  
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Bancă Client Cont 
banca

 
 

 
Schema 5. Contul bancar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contul bancar sub 2 aspecte:

Contabil, caz în care contul este 
un document juridic, cronologic 
în care se reflectă toate creanţele 
şi datoriile reciproce dintre 
bancă şi client 

Juridic, în care contul este o 
convenţie între bancă şi client în 
care se stipulează atât regimul de 
operare în cont, cât şi modul de 
apariţie şi de distingere a 
obligaţiilor reciproce. 

 
Schema 6. Cele două aspecte ale Contului bancar 

 
Contul bancar are unele caracteristici specifice reflectate în 

contabilitatea bancară, cele mai importante fiind:  
(a) marea majoritate a informaţiei-bani reflectă schimburile de 

proprietate a activelor financiare;  
(b) trecerea din proprietatea băncii în proprietatea clientului a 

unui credit acordat de bancă şi înregistrat în cont;  
(c) trecerea din proprietatea clientului în cea a băncii, prin 

înregistrare în cont, a ratelor din credit rambursate, precum 
şi a dobânzilor şi comisioanelor cuvenite băncii;  

(d) efectuarea şi de alte operaţiuni decât depozitele şi creditele, 
cum ar fi constituirea de garanţii, operaţiuni în valută, 
operaţiuni cu titluri de valori etc.  

Conturile care se pot deschide clienţilor pot fi grupate în trei 
mari categorii: conturi curente, conturi de depozite şi conturi de 
împrumut.  

Conturile curente (conturi de decontare) se deschid clienţilor 
pentru înregistrarea operaţiunilor curente de încasări şi plăţi în 
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numerar, transferul fondurilor între băncile clienţilor care reprezintă 
încasări şi plăţi, precum şi alte operaţiuni generate de acordarea şi 
derularea creditelor, constituirea şi retragerea depozitelor, diverse 
servicii prestate pentru populaţie şi agenţii economici. Contul 
curent este cel mai utilizat cont bancar, întrucât prin el se 
desfăşoară întregul flux bancar al clientului şi permite o informare 
operativă despre lichiditatea imediată a acestuia.  

Contul curent începe să funcţioneze prin creditare, operaţiunea 
reprezentând depunerea unei sume în numerar la casieria băncii de 
către titular, transferul unui fond de la altă bancă, transferul din alt 
cont al titularului (retragere de depozit, creditare), bonificare de 
dobândă etc. Contul curent funcţionează pe baza a două principii:  

(a) asigurarea permanentă a disponibilităţilor, adică a 
soldului creditor;  

(b) capacitatea juridică a titularului de a dispune de plăţi în 
proporţia în care activele din cont sunt libere de gaj sau 
alte obligaţii dispuse de autoritatea publică.  

Deşi contul curent începe să funcţioneze prin creditare, ca un 
cont de pasiv, la sfârşitul zilei poate avea sold debitor, ca un cont de 
activ, ca urmare a creditelor folosite. În cursul zilei, poate avea sold 
creditor sau debitor, contul funcţionând ca o „suveică” care asigură 
mai întâi folosirea fondurilor proprii şi apoi a celor împrumutate. 
Asemenea conturi care pot avea solduri creditoare sau debitoare se 
numesc bifuncţionale (cu posibilităţi de overdraft). Disponibilităţile 
din contul curent sunt foarte volatile şi nu pot fi folosite de bancă 
drept resurse de creditare, din care cauză la soldurile creditoare nu 
se bonifică dobândă sau, dacă se acordă, aceasta este foarte mică. 
Pentru operaţiunile efectuate în contul clientului, banca percepe 
comisioane potrivit tarifelor anunţate. Comisioanele se pot calcula 
asupra rulajului creditor al contului curent sau operaţiune cu 
operaţiune, conform practicii băncii. 

Conturile de depozit. Investiţiile financiare ale clienţilor făcute 
la bănci cu scop de fructificare a capitalului sunt cunoscute sub 
numele de depozite bancare la termen şi se înregistrează în conturi 
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de depozite. Contul de depozit este un cont de pasiv care se 
creditează cu sumele constituite ca depozite şi se debitează cu cele 
ieşite din cont la lichidarea depozitului. Depozitele pot fi în lei şi 
valută şi se constituie în baza unei convenţii scrise între bancă şi 
client în care se prevăd suma, perioada şi dobânda, inclusiv 
modalitatea de plată a acesteia. La scadenţă, depozitul şi dobânda 
se transferă în contul curent, dacă nu există o clauză de reînnoire 
automată. Dobânda poate fi transferată şi lunar în contul curent, în 
funcţie de opţiunea clientului, dar aceasta este ceva mai mică decât 
dobânda transferată la scadenţă. Clientul poate renunţa la investiţia 
făcută şi în virtutea dreptului de proprietate poate solicita retragerea 
depozitului înainte de scadenţă, caz în care clientul va beneficia de 
tratamentul aplicat contului curent.  

Conturile de împrumut reflectă obligaţiile clienţilor faţă de 
bancă şi se debitează cu valoarea creditelor trase, creditându-se cu 
sumele rambursate. Toate conturile de împrumut funcţionează prin 
intermediul contului curent, respectiv cu sumele trase din credit se 
alimentează contul curent, din care se fac apoi plăţile şi, invers, din 
sumele disponibile în contul curent se rambursează creditele din 
contul de credite şi se plătesc dobânzile şi comisioanele datorate 
băncii. Conturile de împrumut corespund tipurilor de credite 
folosite de bancă. Dobânda este, de regulă, fluctuantă şi depinde de 
nivelul pieţei, calitatea clientului – de perioada de creditare.  

După continuitatea înregistrării operaţiunilor în ele, deosebim 
două tipuri de conturi: 

1. Provizoriu – o acţiune temporară şi serveşte pentru 
depunerea mijloacelor băneşti aferente formării capitalului 
social sau majorării lui (din acest cont nu se retrag banii); 

2. În sens deplin, care se clasifică astfel: 
• Cont curent (de decontare) – deschis persoanelor fizice 

şi juridice, care serveşte la înregistrarea în ordinea 
cronologică a tuturor operaţiunilor care apar în cadrul 
tranzacţiilor efectuate de titularul contului (se mai 
numeşte cont curent). 

 25 



• Cont de depozit, care poate fi: 
a) la vedere – serveşte la păstrarea mijloacelor băneşti 

depuse fără indicarea termenului de extragere a 
acestora din cont; 

b) la termen – serveşte la păstrarea mijloacelor băneşti 
pe o perioadă fixată de timp şi presupune că banca 
urmează să calculeze dobânda, ţinând cont de 
soldul acestui cont. 

• Cont de împrumut – utilizat pentru păstrarea 
informaţiei cu privire la creditele acordate clienţilor 
băncii, cât şi la evidenţa dobânzilor calculate şi încasate 
de bancă; 

• Contul LORO – cont interbancar folosit pentru 
păstrarea mijloacelor băneşti ale altor bănci în banca 
respectivă. 

Băncile comerciale pot deschide următoarele tipuri de conturi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tipurile de conturi 
bancare pentru 

persoanele juridice 

Tipurile de conturi 
bancare pentru 

persoanele fizice 

Conturi curente 

Conturi de împrumuturi

Conturi provizorii 

Conturi de depozit 

Conturi LORO 
(numai pentru bănci) 

Conturi de împrumut 

Conturi de depozit 

Conturi curente 

Schema 7. Tipuri de conturi bancare care pot fi deschise de 
băncile comerciale 
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În Republica Moldova băncile comerciale pot deschide 
următoarele tipuri de conturi 

Cont provizoriu – cont deschis de 
bancă pe o anumită durată de 
timp, destinat acumulării 
mijloacelor băneşti pentru 
formarea capitalului social sau 
pentru acumularea mijloacelor 
băneşti obţinute în procesul 
plasamentului valorilor mobiliare. 

Cont de decontare – cont 
deschis persoanelor fizice şi 
juridice care serveşte pentru 
înregistrarea în ordine 
cronologică a tuturor 
operaţiunilor în cadrul 
tranzacţiilor efectuate de 
titularul contului 

Cont în sens deplin 

Cont de depozit – cont deschis de
bancă pentru titularul de cont,
destinat evidenţei operaţiunilor de
depunere şi plasare a mijloacelor
băneşti temporar libere  

Cont de depozit la termen – cont deschis de bancă, în care 
sunt depuse mijloace băneşti cu dobândă, pentru o 
perioadă fixă de timp 

Cont de depozit la vedere – cont deschis de bancă, în care 
sunt depuse mijloace băneşti cu sau fără dobîndă fără 
fixarea termenului de plasare 

Cont de împrumut – este utilizat pentru păstrarea 
informaţiei cu privire la creditele bancare, cât şi la 
evidenţa dobânzilor calculate şi încasate de bancă 

Cont “Loro” – cont curent deschis de bancă 
pentru o altă bancă 

Schema 8. Tipuri de conturi bancare care pot fi deschise 
de băncile comerciale din R.M. 
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Putem evidenţia asemenea principii de acţiune a conturilor: 
1. Contul serveşte pentru reflectarea relaţiilor bancă-

client, ceea ce incumbă obligativitatea înregistrării 
tuturor modificărilor acestor relaţii în contul respectiv 
în ordinea cronologică; 

2. Soldul contului bancar are un caracter cronologic fiind 
modificat la dorinţa titularului ca rezultat al efectuării 
diferitelor operaţiuni pe care le efectuează titularul 
contului; 

3. Banca confirmă înregistrarea operaţiunilor în cont prin 
eliberarea unui document numit extras din cont la 
anumite intervale de timp sau la cererea titularului; 

4. Clientul are dreptul să ceară explicaţie pentru fiecare 
înscriere din extrasul din cont; 

5. Fiecare operaţiune efectuată de bancă în contul 
clientului este trecută în extrasul din cont şi are la bază 
copia documentului în funcţie de care s-a efectuat; 

6. Banca cere confirmarea clientului pentru efectuarea 
operaţiunilor în cont, cât şi confirmarea soldului de 
către clientul respectiv. 

 
2. Iniţierea relaţiilor dintre bancă şi client  
Deschiderea contului curent începe cu încheierea 

convenţiei între bancă şi client cu privire la drepturile şi 
obligaţiile părţilor şi la acceptarea regulilor de lucru ale băncii. 
Convenţia are rolul unui contract, deci devine un act juridic 
între părţi, încheiat în formă autentică (scrisă), cu care clientul 
poate face dovada pe cale judecătorească pentru încălcarea de 
către bancă a clauzelor convenite (ex., operarea în cont fără 
acceptul titularului de cont). În acelaşi timp, banca este 
protejată prin lege pentru riscurile asumate şi contra 
eventualelor abuzuri din partea clienţilor. În general, la 
deschiderea unui cont, banca încearcă să obţină cât mai multe 
informaţii despre noul său client şi să le analizeze cu atenţie. 
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Sunt cazuri în care unii clienţi au datorii neachitate la alte 
bănci, au produs prejudicii, au probleme cu justiţia, nu respectă 
legislaţia şi normele bancare, ceea ce ridică suspiciuni cu 
privire la corectitudinea acestora. Banca nu este obligată să 
accepte orice client şi nu este prudent să deschidă un cont, dacă 
informaţiile cu privire la bonitatea clientului, natura activităţii 
şi comportamentul acestuia nu satisfac cerinţele băncii. 
Selectarea clienţilor este o practică nu numai necesară, dar 
menţine încrederea celorlalţi clienţi în seriozitatea băncii. 
Pentru deschiderea unui cont, clienţii trebuie să prezinte o 
cerere însoţită de documentele necesare. Persoanele fizice 
trebuie să prezinte numai actul de identitate, iar persoanele 
juridice depun mai multe documente (statutul societăţii, 
certificatul de înregistrare, certificat de atribuire a codului 
fiscal, amprenta ştampilei, specimenele de semnături). 
Conturile personale (persoane fizice) se deschid pe numele 
unui singur titular şi deci va exista un singur specimen de 
semnătură. Titularul poate mandata una sau două persoane să 
aibă drept de semnătură în locul sau pentru toate operaţiunile 
de cont sau numai pentru unele din acestea. La conturile 
persoanelor juridice, operaţiunile se dispun numai cu două 
semnături, respectiv director şi contabil-şef, şi sunt mandataţi 
câte 1-2 înlocuitori pentru fiecare dintre titulari. Atât 
persoanele fizice, cât şi cele juridice pot deschide în cadrul unei 
bănci un singur cont curent pentru operaţiunile în lei şi câte 
unul pentru fiecare fel de valută. 

Relaţia dintre bancă şi client privind deschiderea contului 
este următoarea: 

• Legitimarea persoanelor care deschid contul; 
• Depunerea setului de documente autentificate notarial; 
• Convenirea asupra modului de acceptare a operaţiunilor 

efectuate de Bancă şi a persoanelor care au dreptul să 
confirme acceptul; 
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• Încheierea acordului între bancă şi client, de regulă, sub 
forma unui contract în care se stipulează drepturile şi 
obligaţiile titularului de cont, cât şi ale băncii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Iniţierea relaţiilor dintre 
bancă şi client privind 
deschiderea conturilor 

1. Legitimarea 
persoanei care 
deschide contul

2. Depunerea 
setului de 

documente 
autentificate 

notarial cerute 
de bancă 4. Încheierea acordului 

dintre bancă şi client 
sub forma unui 

contract în care se 
stipulează drepturile şi 
obligaţiile titularului de

cont şi ale băncii 

 3. Convenirea asupra 
modului de acceptare a 
operaţiunilor efectuate 

de bancă, şi a 
persoanelor care au 
dreptul să confirme 

acceptul 

Schema 9. Iniţierea relaţiilor dintre bancă şi client la 
deschiderea conturilor 

 
Aceste condiţii frecvent pot fi modificate în timp. Menţinerea 

contului de către bancă presupune efectuarea tuturor obligaţiilor 
asumate de către ea în contract, precum şi posibilitatea executării 
altor obligaţii cerute de titular pe parcursul activităţii acestuia. 
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Închiderea conturilor se face din dispoziţia clienţilor, din 
actul de voinţă al băncii sau din motive independente de voinţa 
parţilor. Dacă închiderea contului vine din iniţiativa clientului, 
banca solicită acestuia restituirea carnetului de cecuri, stabileşte 
cecurile în circulaţie şi fondurile disponibile pentru asigurarea 
plăţii, iar soldul rămas îl restituie clientului în numerar sau prin 
transfer la altă bancă. Motivele menţionate de client trebuie 
analizate cu atenţie, dacă se referă la calitatea produselor şi 
serviciilor băncii pentru luarea măsurilor care se impun. 
Închiderea contului din actul de voinţă al băncii poate avea loc în 
următoarele situaţii: contul a devenit inactiv o perioadă mai lungă 
de timp (peste 6 luni), iar în cazul în care banca nu poate intra în 
legătură cu clientul pentru a-i restitui soldul, suma se trece într-un 
cont intern inactiv şi rămâne la dispoziţia clientului; folosirea 
defectuoasă a contului de către client (emiterea de cecuri fără 
acoperire, folosirea necorespunzătoare a instrucţiunilor de plată, 
încălcarea regulilor de etică bancară etc.) situaţie în care banca 
înştiinţează clientul de decizia luată şi sistează orice operaţiune 
nouă dând curs numai celor în derulare; motive independente de 
voinţa părţilor, cum ar fi falimentul unei firme, închiderea 
contului se face pe baza înştiinţării primite de la instanţa de 
judecată, iar soldul creditor rămas după stingerea obligaţiilor 
rămâne la dispoziţia instanţei; iresponsabilitatea psihică pe baza 
declaraţiei autorităţilor medicale contul se „îngheaţă” şi se 
adresează o cerere către judecătorie pentru desemnarea unei 
persoane care să dispună de cont; deces, se anulează mandatul 
împuternicitului, iar contul se închide, orice plată aflată în circuit 
se respinge prin formula „trăgătorul decedat”, iar sumele din cont 
vor fi eliberate ulterior moştenitorilor legali. Închiderea contului 
are ca unic efect începutul perioadei de închidere în care se 
condiţionează operaţiile premergătoare închiderii. La finele 
perioadei de închidere, se determină soldul definitiv care, de 
regulă, este pus la dispoziţia beneficiarului.  
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3. Metode de operare în conturi curente 
În bancă în cadrul relaţiilor ei cu clienţii apare problema 

stabilirii modului în care se va duce evidenţa rezultatului 
operaţiunii efectuate de către titular respectiv în contul său curent 
şi determinarea soldului faţă de care se va calcula dobânda. 
Deoarece pe durata existenţei contului el poate avea atât sold 
creditor, cât şi cel debitor, banca trebuie să-şi formeze clar metoda 
de calcul a soldurilor contului şi aplicarea dobânzilor la ele.  

Teoretic, se cunosc 3 metode de evidenţă a operaţiunilor în 
cont curent: Metoda directă; Metoda indirectă; Metoda în scară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Operaţiunile se 
înregistrează în 
ordine cronologică 
în partidă dublă 

2. Prin contract se 
stabileşte data de 
închidere a contului 
– epocă 

3. Pentru fiecare 
operaţiune 
înregistrată se 
calculează dobânzi 
- numere 

1. Operaţiunile se 
înregistrează în 
ordine cronologică 
în partidă dublă 

2. Iniţial se stabilesc 
numere pe o 
perioadă fictivă 
calculată de la 
data operaţiunii 
– valută, până la 
data efectuării 
operaţiunilor în 
cont 

3. La închiderea 
operaţiunii se 
stabileşte 
dobânda totală 

4. Dobânda totală 
calculată – 
dobânda fictivă = 
dobânda achitată 
clientului 

4. La fiecare epocă se 
stabileşte soldul 
operaţiunilor şi 
soldul dobânzilor 

1. Operaţiunile se 
înregistrează în 
ordine cronologică 
în partidă simplă 

2. Stabilirea la fiecare 
operaţie a soldului 
propriu-zis al 
contului 

3. Calcularea la fiecare 
operaţie a dobânzilor 
– numerelor, aferente 
soldului respectiv, pe 
perioada în care el a 
existat 

Metoda directă  
de evidenţă 

Metoda indirectă 
de evidenţă 

Metoda în scară 
de evidenţă 

Schema 10. Metode de operare în conturi 
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Metoda directă se caracterizează prin următoarele 
particularităţi: 

• Prin contract se stabileşte data de închidere periodică a 
contului (semestrial, trimestrial, anual) şi perioada se 
numeşte epocă; 

• Operaţiunea se înregistrează în ordinea cronologică în 
partidă dublă; 

• Pentru fiecare operaţiune înregistrată se calculează 
dobânzile numite numere de la data efectuării operaţiunii 
denumită valută până la epoca de închidere a contului; 

• La fiecare epocă, se stabileşte soldul operaţiunilor şi 
totodată soldul dobânzii. Se presupune determinarea 
numărului efectiv de zile al epocii, cât şi a modalităţii de 
determinare a termenului.  

Metoda indirectă se bazează pe înregistrarea în partidă dublă. 
Utilizarea ei decurge din faptul că epoca nu poate fi stabilită, acest 
lucru reieşind din caracterul relaţiilor dintre bancă şi client. Astfel, 
înregistrarea se efectuează astfel: 

• Se stabilesc numere pe o perioadă fictivă calculată de la 
data operaţiunii până la data efectuării altor operaţiuni în 
cont; 

• La închiderea operaţiunii, se stabileşte dobânda totală, 
adică de la deschiderea până la închiderea contului; 

• Diferenţa dintre dobânda totală calculată şi cea fictivă va 
reprezenta dobânda reală achitată clientului. 

Metoda în scară decurge astfel: 
• Înregistrarea operaţiunilor în partidă simplă; 
• Stabilirea la fiecare operaţiune a soldului propriu-zis; 
• Calculul, la fiecare operaţiune, al dobânzilor aferente 

soldului contului respectiv pe perioada în care a existat, 
adică de la data operaţiunii precedente până la data 
operaţiunii în cauză. 

Cele mai frecvent utilizate sunt metoda directă şi cea 
hamburgheză (în scară). 
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Aplicaţii 
Întrebări de autoevaluare 
1. Ce reprezintă contul bancar? 
2. Definiţi contul bancar sub aspect contabil. 
3. Redaţi esenţa contului bancar sub aspect juridic. 
4. Numiţi criteriile de clasificare a conturilor bancare. 
5. Ce tipuri de conturi pot fi deschise în băncile 

comerciale din Republica Moldova? 
6. Ce reprezintă contul provizoriu? 
7. Numiţi tipurile de conturi în sens deplin. 
8. Caracterizaţi contul de decontare. 
9. Explicaţi esenţa contului de depozit. 

10. Enumeraţi caracteristicile ce fac conturile de depozit la 
termen şi cele la vedere să fie diferite. 

11. Ce este contul de împrumut? 
12. Numiţi tipurile de conturi ce pot fi deschise de băncile 

comerciale pentru persoanele juridice. 
13. Ce tipuri de conturi pot fi deschise de băncile 

comerciale pentru persoanele fizice? 
14. Explicaţi principiile de acţiune a conturilor. 
15. În ce constă iniţierea relaţiilor dintre bancă şi client 

privind deschiderea conturilor? 
16. Enumeraţi metodele de evidenţă a operaţiilor în cont. 
17. Care sunt particularităţile metodei directe de evidenţă a 

operaţiunilor în cont. 
18. Caracterizaţi principiile de bază aferente metodei 

indirecte de evidenţă a operaţiunilor în cont. 
19. Explicaţi modul în care decurge metoda în scară. 
20. Ce reprezintă contul LORO? 

 
 

 34 



Test 
 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii:  

a) Contul serveşte pentru reflectarea relaţiilor 
bancă-client de unde reiese obligativitatea 
clientului de a efectua anumite operaţiuni în 
ordine cronologică. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Soldul contului bancar are un caracter cronologic 
fiind modificat la dorinţa băncii sau a titularului 
ca rezultat al efectuării diferitelor operaţiuni pe 
care le efectuează titularul contului. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

c) Banca confirmă înregistrarea operaţiunilor în 
cont prin eliberarea unui document numit extras 
din cont la anumite intervale de timp sau la 
cererea titularului. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Fiecare operaţiune efectuată de către bancă în 
contul clientului are sau nu la bază copia 
documentului în funcţie de care s-a efectuat. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

e) Clientul nu are dreptul să ceară explicaţie băncii 
pentru fiecare înscriere din extrasul de cont. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

 
2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde expresiei 

potrivite, alegând din variantele propuse: 
a) ....... cont deschis de bancă, în care 

sunt depuse mijloacele băneşti cu 
dobândă, pentru o perioadă fixă de 
timp. 

1. Cont curent 
2. Cont de 

împrumut 

b) ....... este utilizat pentru păstrarea 
informaţiei cu privire la creditele 
bancare, cât şi evidenţa dobânzilor 
calculate şi încasate de bancă. 

3. Cont de 
depozit 

4. Cont 
provizoriu 

c) .......cont curent deschis de bancă 
pentru altă bancă. 

5. Cont la vedere
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d) ......cont deschis de bancă pentru o 
anumită perioadă de timp, destinate 
acumulării mijloacelor băneşti pentru 
formarea capitalului social. 

6. Cont la 
termen 

7. Cont de 
decontare 

e) .......cont deschis de bancă şi destinat 
evidenţei operaţiunilor de depuneri şi 
plasare a mijloacelor băneşti temporar 
libere. 

8. Cont în sens 
deplin 

9. Cont 
„LORO” 

f) .......cont deschis de bancă în care sunt 
depuse mijloace băneşti cu sau fără 
dobândă, fără fixarea termenului de 
plasare. 

 

g) .......cont deschis persoanelor fizice şi 
juridice care serveşte pentru 
înregistrarea în ordine cronologică a 
tuturor operaţiunilor efectuate de 
titularul contului. 

 

 
3. Alegeţi variantele care reprezintă tipuri de conturi ce pot 
fi deschise de persoanele fizice: 
 Cont provizoriu ٱ    Cont curent ٱ
 Cont de depozit ٱ    ”Cont „LORO ٱ
 Cont de depozit la termen ٱ  Cont de depozit la vedere ٱ
 

4. Notaţi care din următoarele caracteristici corespund 
metodei în scară de evidenţă a operaţiunilor în contul 
curent: 
 Operaţiunea se înregistrează în ordinea cronologică în ٱ

partidă dublă. 
 .Se stabileşte la fiecare operaţiune soldul propriu-zis ٱ
 Prin contract, se stabileşte data de închidere periodică ٱ

a contului numit epocă. 
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5. Indicaţi care din cele 2 modalităţi de calcul a dobânzii 
este caracteristică metodei directe de evidenţă a 
operaţiunilor în cont: 
 Pentru fiecare operaţiune înregistrată, se efectuează ٱ

dobânzile numite numere de la data efectuării 
operaţiunii denumită valută până la epoca de 
închidere a contului. 

 La fiecare operaţiune, se calculează dobânda aferentă ٱ
soldului contului pe perioada care a existat, adică de 
la data operaţiunii precedente până la data 
operaţiunii în cauză. 

 
Teme pentru studiu de caz 
1. Utilitatea contului bancar. 
2. Tipologia conturilor bancare. 
3. Tipurile de conturi utilizate de persoanele juridice în 

Republica Moldova. 
4. Tipurile de conturi utilizate de persoanele fizice în 

Republica Moldova. 
5. Particularităţile contului de depozit. 
6. Specificul conturilor de împrumut. 
 
Probleme rezolvate: 
 
Problema 1 
Să se înregistreze în contul curent prin metoda directă 

următoarele operaţiuni efectuate de bancă pentru titularul S. A.: 
5 mai – depunere – 65000$ 
17 mai – plata unui cec – 14000$ 
26 mai – virament din cont – 18000$ 
3 iunie – încasarea în cont – 4000$ 
16 iunie – plata din cont – 34000$ 
23 iunie – ridicarea unei sume în numerar – 28000$ 
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Contul se închide la 30 iunie. Să se considere luna de 30 de 
zile şi anul – 360 de zile. Dobânzile practicate creditoare şi 
debitoare sunt reciproce de 6%. 

Rezolvare: 
Operaţiunile efectuate vor fi înscrise în partidă dublă în 

ordinea cronologică în creditul sau debitul contului curent. Vor 
fi stabilite numerele în funcţie de numărul de zile aferente de la 
survenirea operaţiunii până la epocă (30 iunie). Datele 
conţinute în rezolvare vor fi trecute în următorul tabel: 

 
Data Explicaţia Capitalul Zilele Numerele Data Explicaţia Capitalul Zilele Numerele 

17.05 Plata 
cecului 

14000 43 602000 5.05 Depunere 65000 55 3575000

26.05 Virament 18000 34 612000 3.06 Încasare 24000 27 648000

16.06 Plată 34000 14 476000  

23.06 Numerar 28000 7 196000  

  30.06 Dobândă 389,50

30.06 Sold 
numere 
credit 

2337000 30.06 Sold cont 
debitor 

4610,50

Total  94000 4223000 Total  94000 4223000

 
Exemplu de stabilire a numerelor creditoare: 

65000*(25+30) = 3575000. În mod analog, se stabilesc toate 
numerele creditoare şi debitoare. Suma numerelor 
debitoare = 602000 + 612000 + 476000 + 196000 = 1886000$ 
Suma numerelor creditoare = 3575000 + 648000 = 4223000 

Deoarece dobânda creditoare este egală cu cea debitoare, 
se calculează soldul numerelor, la care se aplică 6%: 

5,389
36000

62337000
=

∗  – dobânda creditoare, deoarece soldul 

numerelor este creditor. Pentru închiderea conturilor, se trece 
soldul numerelor creditor pe debit, iar soldul contului care este 
egal cu – 5000 + 389,50 (dobânda) = 4610,50$ pe credit. 
Astfel, soldul contului debitor se micşorează cu suma dobânzii 
calculate. 
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Problema 2 
Să se înregistreze în contul curent prin metoda directă 

următoarele operaţiuni efectuate de bancă pentru titularul dat: 
6 mai – depunere – 84000 $ 
17 mai – plata unui cec – 26000 $ 
23 mai – virarea din cont – 13000 $ 
4 iunie – plata din cont – 13000 $ 
16 iunie – încasarea în cont – 23000 $ 
29 iunie – ridicare de numerar – 28000 $ 
Contul se închide la 30 iunie. Dobânda creditoare – 4%, 

dobânda debitoare – 8%. Să se considere luna de 30 zile şi 
anul de 360 zile. 

 
Rezolvare: 
Operaţiunile efectuate vor fi înscrise în partidă dublă în 

ordinea cronologică în creditul sau debitul contului. Se vor 
stabili numerele în funcţie de numărul de zile aferente de la 
survenirea operaţiunii până la epocă (30 iunie). Datele 
conţinute în rezolvare vor fi trecute în următorul tabel: 

 
Data Explicaţia Capitalul Zilele Numerele Data Explicaţia Capitalul Zilele Numerele
17.05 Plata 

cecului 
26000 43 1118000 6.05 Depunere 84000 54 4536000

23.05 Virare 13000 37 481000 16.06 Încasare 23000 14 322000
04.06 Plată 13000 26 338000   
29.06 Numerar 28000 1 28000   
  30.06 Dobândă 103,11
30.06 Sold numere 

credit 
2893000   

30.06 Sold cont 
creditor 

27103,11   

Total  107103,11 4858000 Total  107103,11 4858000
 
Exemplu de stabilire a numerelor creditoare: 84000* 

(24+30 zile rămase până la sfârşitul epocii) = 4536000. În mod 
analog, se stabilesc toate numerele creditoare şi debitoare.  
Suma numerelor debitoare = 1118000 + 481000 + 338000 +   
+ 28000 = 1965000 
Suma numerelor creditoare = 4536000 + 322000 = 4858000 
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La suma numerelor debitoare se aplică dobânda debitoare: 

67,436
36000

81965000
=

∗
=dD  

78,539
36000

44858000
=

∗
=cD  

 
Soldul dobânzilor este: Dd–Dc=539,78–477,78=62 

(creditor). Soldul dobânzilor este creditor şi se trece pe credit. 
Pentru închiderea conturilor, se trece soldul numerelor creditor 
pe debit, iar soldul contului compus din soldul capitalului 
22000$ şi dobânda 62$ =22062 – pe debit. 

 
Problema 3 
Firma „ABC” solicită băncii A deschiderea unui cont 

curent, la data de 6 martie, cu închiderea la 30 aprilie şi face 
prima depunere la deschidere de 110000$. De asemenea, 
alimentează contul la 6 aprilie cu suma de 25000$ şi face 
următoarele plăţi: 

8.03 – 31000$ 
16.03 – 14000$ 
23.03 – 24000$ 
2.04 – 2000$ 
13.04 – 53000$ 
18.04 – 16000$ 
23.04 – 5000$ 
 
Să se stabilească soldul final al contului (inclusiv dobânda) 

prin metoda în scară, dacă dobânda creditoare este de 6%, 
debitoare – 9%. Să se considere luna de 30 de zile şi anul de 
360 de zile. 

 
Rezolvare: 
Se vor face înregistrările în cont în partidă simplă în 

ordinea cronologică. Numerele vor fi stabilite având în vedere 
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soldul contului şi durata de menţinere a lui (în zile). Numărul 
de zile pentru fiecare sold se va stabili pornind din momentul 
efectuării operaţiunii, până în momentul survenirii următoarei 
operaţiuni. Va fi specificată fiecare operaţiune (D sau C) şi 
fiecare sold, respectiv D sau C. Toate calculele vor fi 
prezentate în tabel: 

 
Data Operaţiunea Capital Zile Numere 

6.03 
8.03 

C 
D 

110000 
- 31000 

2 
 

220000 C 
 

16.03 D 79000 
- 14000 

8 
 

632000 C 
 

23.03 D 65000 
- 24000 

7 455000 C 

2.04 D 41000 
- 2000 

9 369000 C 

6.04 C 39000 
+ 25000 

4 156000 C 
 

13.04 D 64000 
- 53000 

7 448000 C 
 

18.04 D 11000 
- 16000 

5 55000 C 
 

23.04 D -5000 
- 5000 

5 25000 D 
 

  -10000 7 70000 D 
30.04 Dobânda 

creditoare 
365,38  2240000 C 

30.04 Sold cont 
debitor 

-9634,62   

 
Suma numerelor creditoare: 235000 

Dobânda creditoare: 17,389
36000

62335000
=

∗  

Suma numerelor debitoare: 95000 

Dobânda debitoare = 79,23
36000

995000
=

∗  

Dobânda în cont=389,17-23,79=365,38 (credit) 
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Problema 4 
Firma „EOL” a cerut unei bănci deschiderea unui cont, 

printr-o depunere de 60000 $, la data de 16.04, cu închiderea la 
data de 30.06; în această perioadă firma a mai alimentat contul 
la data de 24.06 cu suma de 35000 $ şi a făcut următoarele 
plăţi: 

18.04 – 14000 $ 
23.04 – 18000 $ 
3.05 – 4000 $ 
16.05 – 25000 $ 
24.05 – 16000 $ 
3.06 – 8000 $ 
13.06 – 6000 $ 
21.06 – 2000 $ 
Dobânzi reciproce de 5%. Să se considere luna de 30 de 

zile şi anul de 360 de zile. Calculul operaţiunilor se va face 
prin metoda în scară (hamburgheză). 

 
Rezolvare: 
Înregistrările în cont se vor face în partidă simplă în 

ordinea cronologică. După fiecare operaţiune se va calcula 
soldul contului. Numerele se vor calcula ţinând cont de soldul 
contului şi termenul de menţinere a acestui sold (din momentul 
efectuării operaţiunii până în momentul survenirii următoarei 
operaţiuni). Calculele se prezintă în următorul tabel: 

 
Data Explicaţia Capitalul Zilele Numerele 

16.04 
18.04 

C 
D 

60000 
14000 

2 
 

120000 C 
 

 
23.04 

 
D 

46000 
18000 

5 
 

230000 C 
 

 
3.05 

 
D 

28000 
4000 

10 280000 C 

 
16.05 

 
D 

24000 
25000 

13 312000 C 

  -1000 8 8000 D 
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24.05 D -16000  
 
3.06 

 
D 

-17000 
-8000 

9 153000 D 
 

 
13.06 

 
D 

-25000 
-6000 

10 250000 D 
 

 
21.06 

 
D 

-31000 
-2000 

8 248000 D 
 

 
24.06 

 
C 

-33000 
35000 

3 99000 D 
 

  2000 6 12000 C 
30.06 Sold numere 

% 
27,22  196000 C 

30.06 Sold cont C 2027,22   
 
Deoarece dobânda este reciprocă de 5%, ea se aplică la 

soldul numerelor: 22,27
36000

5196000
=

∗ . 

Dobânda este creditoare, deoarece soldul numerelor este 
creditar. 

Sold cont=2000+27,22=2027,22$ 
 
Probleme de rezolvat: 
 
Problema 1 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda 

directă şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 2/03 – 120000 lei, 7/04 – 2000 lei, 26/05 – 12000 lei 
Plăţi: 14/03 –25000 lei, 22/03 – 14000 lei, 28/04 – 80000 

lei, 16/05 – 30000 lei 
Dobânda debitoare – 12%, dobânda creditoare – 6%. Anul 

se va considera de 360 de zile, luna – 30 zile. 
 
Problema 2 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda în 

scară şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

 43 



Încasări: 8/06 – 17000 lei, 7/07 – 22000 lei, 24/08 – 44000 lei 
Plăţi: 14/06 –45000 lei, 28/07 – 3000 lei, 5/08 – 8000 lei, 

16/08 – 20000 lei 
Dobânzi reciproce – 6%. Anul se va considera de 360 de 

zile, luna – 30 de zile. 
 
Problema 3 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda în 

scară şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 2/03 – 120000 lei, 7/04 – 2000 lei, 26/05 – 12000 lei 
Plăţi: 14/03 –25000 lei, 22/03 – 14000 lei, 28/04 – 80000 

lei, 16/05 – 30000 lei 
Dobânda debitoare – 12%, dobânda creditoare – 6%. Anul 

se va considera de 360 zile, luna – 30 zile. 
 
Problema 4 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda în 

directă şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 8/06 – 17000 lei, 7/07 – 22000 lei, 24/08 – 44000 lei 
Plăţi: 14/06 –45000 lei, 28/07 – 3000 lei, 5/08 – 8000 lei, 

16/08 – 20000 lei 
Dobânzi reciproce – 6%. Anul se va considera de 360 de 

zile, luna – 30 de zile. 
 
Problema 5 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda 

directă şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 6/03 – 12000 lei, 12/04 – 80000 lei, 14/05 – 
16000 lei 

Plăţi: 4/03 – 20000 lei, 18/03 – 34000 lei, 8/04 – 8000 lei, 
26/05 – 30000 lei 
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Dobânda debitoare – 16%, dobânda creditoare – 8%. Anul 
se va considera de 360 de zile, luna – 30 de zile. 

 
Problema 6 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda în 

scară şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 6/06 – 7000 lei, 7/07 – 122000 lei, 4/08 – 4000 lei 
Plăţi: 24/06 – 55000 lei, 8/07 – 23000 lei, 15/08 – 37000 

lei, 26/08 – 2000 lei 
Dobânzi reciproce – 8%. Anul se va considera de 360 de 

zile, luna – 30 de zile. 
 
Problema 7 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda în 

scară şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 6/03 – 12000 lei, 12/04 – 80000 lei, 14/05 – 
16000 lei 

Plăţi : 4/03 – 20000 lei, 18/03 – 34000 lei, 8/04 – 8000 lei, 
26/05 – 30000 lei 

Dobânda debitoare – 16%, dobânda creditoare – 8%. Anul 
se va considera de 360 de zile, luna – 30 de zile. 

 
Problema 8 
Să se calculeze dobânzile în cont curent prin metoda 

directă şi să se deducă soldul final, având următoarele 
înregistrări: 

Încasări: 6/06 – 7000 lei, 7/07 – 122000 lei, 4/08 – 4000 lei 
Plăţi: 24/06 – 55000 lei, 8/07 – 23000 lei, 15/08 – 37000 

lei, 26/08 – 2000 lei 
Dobânzi reciproce – 8%. Anul se va considera de 360 de 

zile, luna – 30 de zile. 
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Tema 3. OPERAŢIUNI DE CASĂ ALE BĂNCII 
 

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 această 
tendinţă. Cu toată evoluţia semnelor monetare, numerarul 
continuă să joace un rol important în circulaţia monetară.  

Funcţia banilor de instrument de plată se realizează prin 
intermediul monedei. Aceasta se prezintă sub două forme, 
moneda efectivă (numerar) si moneda scripturală (de cont). 
Indiferent de forma monedei, unitatea monetară este denumită 
monedă de bază, iar submultiplii acesteia – monedă 
divizionară, şi multiplii – monedă multiplă.  

În circulaţie, numerarul se află sub forma monedei 
metalice şi a bancnotei, deţinute de agenţii economici, diverse 
entităţi şi populaţia. În Republica Moldova, moneda de bază 
este leul, iar divizionară banul – 1, 5, 10, 50 bani – iar cea 
multiplă 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 şi 1000 lei.  

Monedele metalice sunt piese din diverse metale care se 
prezintă sub formă 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 circula în virtutea unui „efect de cântărire”, 
în sensul că putea fi topită şi vândută ca metal preţios la aceeaşi 
valoare. Treptat, are loc subparizarea valorii monedelor, adică 
înlocuirea metalului preţios cu un alt metal de valoare 
inferioară pe care se imprimă, însă valoarea nominală şi semnul 
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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 a 
lingourilor de aur şi care se restituiau băncii la înapoierea 
depozitului. Cu timpul, efectele comerciale au ieşit din 
circulaţia comercială şi au intrat în circulaţia generală ca semne 
de credit, funcţionând ca mijloc 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 
monedă de hârtie (fiduciară) care circula pe baza încrederii în 
banca centrală.  

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. Potrivit statisticilor BNM, numerarul 
constituia, la finele anului 2005, 11.68% din masa monetară. 
Preferinţa pentru numerar, se manifestă, în principal, la 
populaţie şi este determinată de anumiţi factori:  

 are putere liberatorie imediată cu care se poate stinge 
orice obligaţie de plată; 

 deţine calitatea lichidităţii în cel mai înalt grad faţă de 
orice alte active; 

 nu necesită costuri de negociere şi tranzacţii ca alte 
active financiare;  

 este un mijloc de plată general, acceptabil de toţi 
membrii comunităţii de plăţi;  

 aria de folosire este nelimitată geografic în ceea ce 
priveşte procurarea bunurilor şi plata serviciilor de mică 
valoare.  
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Folosirea numerarului are însă şi unele dezavantaje, astfel: 
banii păstraţi sub formă de numerar nu aduc venituri, deci 
randamentul este zero; tranzacţiile în numerar şi păstrarea 
acestuia implică costuri mai mari de transport şi depozitare şi 
riscuri apreciabile de securitate. Alegerea formei de lichiditate 
devine o opţiune individuală, cei mai mulţi îndreptându-se 
către depozitele bancare pe termen scurt şi către piaţa 
secundară de valorificare a activelor. Pe aceste pieţe, trebuie să 
avem în vedere şi costurile specifice (comisioane, taxe, 
impozite) şi o eventuală pierdere de valoare între preţul de 
cumpărare şi cel de vânzare la o valorificare urgentă. 

Numerarul este un instrument important şi iniţial de plată 
utilizat în orice comunitate economică.  

Operarea cu numerar este riscantă, fiindu-i caracteristice 
următoarele riscuri: 

• Riscul de pierdere. 
• Riscul de fraudă. 
• Riscul de eroare – din care cauză utilizarea lui este 

neconvenabilă. 
Numerarul poate fi transformat din monedă efectivă în 

monedă de cont şi această transformare se efectuează prin 
mecanisme specifice în compartimentul de casierie al băncii. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

NUMERARUL 

Bancnote – titluri de credit
emise de băncile centrale, care se
obligă să restituie la prezentare
valoarea nominală a acestora 

Monedele metalice – moneda 
divizionară ce asigură expresia 
monedei pentru valorile 
fracţionare ale unităţilor monetare.

 
Schema 11. Componenţa numerarului 
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instrument de plată 
iniţial 

Este utilizat din cele mai vechi 
timpuri ca echivalent al valorii, 

reprezintă instrumentul  
de plată de origine 

un mijloc de 
plată

motiv din care efectuarea plăţii 
nu e condiţionată de nimic. Suma 

ce-i revine beneficiarului este 
remisă fără a fi grevată de nici o

altă obligaţie 

un mijloc de plată 
general 

valabil pentru întreaga comunitate de 
plăţi şi deci accesibil şi acceptabil 

pentru oricare din membrii 
comunităţii 

un mijloc de plată 
cu efect imediat 

remiterea numerarului către 
beneficiar are drept urmare, 

momentan, stingerea definitivă a 
obligaţiei care a determinat plata 

Schema 12. Caracteristicile numerarului 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

DEŢINEREA REZERVELOR 
DE NUMERAR 

oferă posibilităţi de plată  
în orice moment şi posibilităţi 

de a satisface cerinţele  
de lichiditate 

conduce la imediată 
posibilitate de plată, fără efort 
şi fără costuri suplimentare 

exclude posibilitatea  
de valorificare  

a disponibilităţilor monetare, 
întrucât banii păstraţi sub formă 

de numerar nu aduc venituri 

generează expunerea la un şir 
de riscuri precum riscul  

de fraudă, furt sau eroare 

dezavantaj avantaje 

Schema 13. Deţinerea rezervelor de numerar 
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UTILIZAREA NUMERARULUI 
CA MODALITATE DE PLATĂ 

numerarul este uşor  
manevrabil 

reprezintă o modalitate  
obişnuită de transfer al valorii, 
mai ales în cazul tranzacţiilor 

de valori mici 

apare problema securităţii, 
deoarece persoana care deţine 

asupra sa o mare cantitate  
de numerar este expusă riscului 

de furt sau de pierdere. 

generează inconvenienţe  
în cazul achitării unor plăţi 

pentru mărfurile procurate sau 

 
 
 
 
 
 
 

Schema 14. Utilizarea numerarului ca modalitate de plată 
 
 

seviciile prestate de la o anumită 
distanţă îndepărtată. Persoana 

respectivă e nevoită să-şi 
asigure transportarea  

în siguranţă a numerarului. 

dezavantaje avantaje 

existenţa posibilităţii falsificării 
numerarului. Pentru evitarea 
acesteia, banii încorporează  

o serie de caracteristici specifice 
ecţie. Preluarea 

bancnotelor furate, uzate este 
prerogativa Băncii Centrale. 

conduce la imediată 
posibilitate de plată, fără 

efort şi fără costuri 
suplimentare. 

generează abilitatea atât a 
persoanelor fizice, cât şi a 
celor juridice, de a-şi plăti 

obligaţiile financiare la 
scadenţă.

asigură starea de normalitate a 
întreprinderii sau a familiei, 

condiţia de a avea în continuare 
credibilitate şi consideraţie în 
afaceri, de a nu fi stânjenit de 

protestele şi solicitările 
creditorilor, de a avea 

independenţă economică şi 
socială. 

de prot
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OPERAŢIUNILE DE CASĂ 

servesc drept bază pentru gestionarea 
fluxurilor monetare ale băncii „primite” 

de bancă şi fluxurile monetare 
„eliberate” din bancă. 

operaţiuni de intermediere  
ale băncii pentru clienţii săi 

operaţiunile de casă contribuie şi 
la plasarea mijloacelor care 
reprezintă diferite tipuri de 

operaţiuni active. 

operaţiunile de casă contribuie  
la încasarea şi atragerea resurselor 
financiare, care în acest caz sunt 

operaţiuni pasive 

 
Schema 15. Definirea operaţiunilor de casă 

 
2. Organizarea activităţii casieriei bancare  
Fiecare bancă este obligată să aibă amenajat un 

compartiment de casierie prin intermediul căreia va acorda 
clienţilor săi servicii de depunere şi de extragere de numerar, 
servicii de convertire a unei valute în alta, verificarea şi 
numărarea numerarului. 

Activitatea de casierie bancară este o formă a circuitului 
numerarului prin care acesta trece de la un client la altul prin 
intermediul casieriei bancare. Totodată, în 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, populaţia şi agenţii economici având mai 
multă încredere, întrucât provin de la bancă. Activitatea de 
casierie este cea mai veche activitate bancară şi este prezentă 
aproape în toate băncile comerciale, ceea ce a format imaginea 
că banca înseamnă, în primul rând, casierie.  
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În practică, activitatea de casierie se organizează după 
două concepte diferite privind relaţiile cu clienţii: ghişeul 
unifuncţional şi ghişeul multifuncţional.  

Ghişeul unifuncţional presupune că toate operaţiunile de 
încasări şi plăţi, indiferent de valoarea acestora, să se efectueze 
prin ghişeele de casierie, iar operaţiunile de cont legate de 
acelaşi instrument prin ghişeele operative de contabilitate. În 
acest concept, clientul trebuie să se prezinte la două ghişee 
pentru un singur serviciu (ex., plata facturii de energie electrică 
şi extragerea depozitului), ceea ce înseamnă un timp mai mare 
de staţionare în bancă, aşteptarea la două ghişee şi o 
aglomerare a spaţiului bancar. Infrastructura se caracterizează 
printr-un număr mare de boxe de casierie şi un spaţiu mai mare 
pentru activitatea de casierie. Acest sistem se practică, de 
regulă, în sistemul nostru bancar.  

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 
creşte 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. Acest sistem se practică în ţările cu economii 
dezvoltate şi a început să se extindă şi în celelalte ţări. 

Activitatea de casierie presupune existenţa unei 
infrastructuri formată din: 

 boxe de casierie, numite, pur şi simplu, casierii, 
 spaţii pentru numărătorii de bani, spaţii pentru numărat 
bani de către clienţi,  
 tezaur,  
 echipamente de numărat bani, sortat şi verificarea 
autenticităţii,  
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 sisteme de supraveghere şi alarmă,  
 mijloace de transportat bani,  
 un personal bine pregătit profesional şi de o 
corectitudine ireproşabilă.  

Banca îşi organizează compartimentul de casierie la 
decizia conducătorului băncii în funcţie de necesităţi. Actul 
necesar desfăşurării activităţii casieriilor este Regulamentul 
intern de activitate a casieriilor care cuprinde toate drepturile şi 
obligaţiile lucrătorilor casieriei în procesul de încasare şi 
eliberare a numerarului. 

Mecanismul organizării în bancă a activităţii casierilor 
vine să rezolve următoarele sarcini: 

1. Satisfacerea clienţilor în cadrul efectuării operaţiunilor 
cu numerar; 

2. Prevenirea comiterii crimelor financiare; 
3. Elaborarea şi organizarea mai eficientă a deservirii 

clientului, deoarece casierul este reprezentantul băncii 
în prima instanţă. 

Compartimentul (blocul) de casierie se caracterizează, în 
primul rând, prin departajarea de restul spaţiilor bancare printr-
o construcţie solidă, care să nu permită efracţia, folosind pentru 
comunicare cu celelalte compartimente o singură uşa metalică 
cu sistem automat de acces. Spaţiile se organizează, de regulă, 
pe două paliere: primul palier este destinat boxelor de casierie, 
spaţiilor pentru numărat şi verificat bani şi birourilor, iar al 
doilea palier se foloseşte pentru tezaur şi garajul pentru maşina 
de transportat valori.  

Casieriile sunt spaţii închise care permit activitatea unui 
singur casier şi constituie linia de contact cu clienţii. Accesul 
se face printr-o uşă securizată care, în timpul programului, 
rămâne permanent închisă. În interior, boxa este dotată cu 
mobilier de lucru, maşini de numărat bani şi verificat 
autenticitatea bancnotelor, un seif pentru depunerea banilor 
încasaţi şi un echipament pentru declanşarea alarmei.  
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Spaţiile de numărat bani sunt birouri obişnuite, dotate cu 
mese, fiecare loc de muncă fiind separat prin geamuri. În aceste 
birouri se instalează şi echipamentul automat de numărat, sortat 
şi împachetat bani, denumit sorter care înlocuieşte, în cea mai 
mare parte, munca numărătorilor de bani.  

Tezaurul este seiful central al băncii în care se păstrează 
valorile băneşti. Acesta este o construcţie solidă din zidărie sau 
beton prevăzută cu o uşă cu blindaj de fier şi cu sistem mecanic 
sau automat de închidere cu chei sau cifru. Tezaurul este 
format din două compartimente: antetezaurul, un spaţiu care 
înconjoară tezaurul cu rol de protecţie şi spaţiu pentru primit şi 
eliberat bani şi tezaurul propriu-zis în care se află rafturi şi 
casete pentru depozitarea banilor şi a altor valori. Tezaurul este 
dotat cu echipamente pentru aerisire, prevenirea incendiilor şi 
sisteme de alarmare. În unităţile bancare mai mici, care au un 
volum mai redus de numerar, se amenajează camere-tezaur, 
adică încăperi mai mici şi cu un grad de rezistentă mai scăzut şi 
fără antetezaur, în care se află case de bani, dar care au acelaşi 
sistem de securitate ca şi tezaurele.  

Tezaurul este locul cel mai bine protejat din bancă şi cu un 
regim riguros de acces şi control. Din acest motiv, tezaurul 
inspiră încredere, atât personalului băncii, cât, mai ales, 
clienţilor care au depozite, titluri de valori, documente sau alte 
bunuri de valoare. Tezaurele sunt prevăzute cu trei chei, cu 
danturare specială, care se deţin de casierul-şef, contabilul-şef 
şi directorul/directorul-adjunct. Deţinătorii de chei mai au şi 
câte un sigiliu de metal pe care este gravată funcţia lor cu care 
se sigilează, personal, tezaurul. Cheile şi sigiliile se păstrează 
de fiecare deţinător în seifuri separate în cadrul băncii, iar 
dublurile se depun în casete sigilate la o altă unitate a băncii.  

Deschiderea tezaurului se face de cei trei deţinători de chei 
în prezenţa pazei care are acces numai în antetezaur. Mai întâi, 
se verifică integritatea sigiliilor şi apoi se dezarmează sistemul 
de alarmare şi se descuie uşa. Accesul în tezaur este permis 
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numai celor trei deţinători de chei şi personalului băncii care 
transportă bunurile. Numele persoanelor care au intrat în tezaur 
se înscrie zilnic într-un registru.  

Închiderea tezaurului se face tot de către cei trei deţinători 
de chei. Directorul/directorul-adjunct are obligaţia să verifice, 
prin sondaj, concordanţa valorilor cu documentele şi registrele 
întocmite de casierul-şef. În prezenţa pazei, se încuie uşa, se 
aplică sigiliile şi se armează sistemul de alarmare. Persoanele 
care au participat la închiderea tezaurului semnează în registrul 
de predare-primire pentru paza tezaurului.  

Gestiunea tezaurului revine casierului-şef. Acesta ţine 
registrele de evidenţă privind activele din tezaur şi mişcarea 
acestora, pe fiecare tip de activ, organizează primirile sau 
eliberările de numerar şi alte active către casierii operativi, 
colectarea numerarului de la unităţile subordonate şi de la 
clienţi, expedierea excedentului către alte unităţi ale băncii ori 
sucursala băncii centrale sau alimentarea cu numerar de la 
aceasta, precum şi transportul bancnotelor depreciate la banca 
centrală. 

Activitatea de casierie este mai complexă decât pare la 
prima vedere, incluzând mai multe feluri de operaţiuni: în lei şi 
valută, în bancă şi în afara băncii, cu metale preţioase, păstrare 
de valori, colectare numerar, transport bani în interiorul ţării şi 
în afară. Aceste tipuri de operaţiuni determină o grupare a 
casieriilor în funcţie de mai multe criterii, după cum urmează:  

(a) după caracterul activităţii: 
- casierii universale (încasări şi plăţi);  
- casierii specializate (încasări lei, plăţi lei, operaţiuni 

valutare, schimb valutar);  
(b) după relaţia cu clienţii:  
 - casierii operative;  
 - casierii de circulaţie;  
(c) după programul de activitate: 

- casierii cu program de zi;  
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- casierii serale;  
(d) după activităţile nonmonetare: 

- casierii speciale (metale preţioase);  
- casierii pentru valori depuse la păstrare;  

(e) după locul de funcţionare: 
- casierii pentru încasări în lei în afara sediului băncii 

(în magazine comerciale);  
- casierii de schimb valutar în afara sediului băncii 

(aeroporturi, gări, puncte de trecere a frontierei).  
Astfel, în conformitate cu normele în vigoare, în băncile 

din R.M., sunt organizate următoarele tipuri de case: 
• Operative – prestează servicii nemijlocit de plată sau 

încasarea numerarului; 
• De schimb valutar; 
• Cu program prelungit – ziua de lucru e mai mare şi 

funcţionează pentru a acorda servicii suplimentare 
diferitelor categorii de clienţi; 

• Cu program seral – numai seara, în afara programului 
cu clienţii; 

• Situate în afara sediului băncii; 
• De verificare a numerarului – se ocupă cu verificarea 

calităţii şi conţinutului numerarului, verificarea 
metalelor preţioase. 

• De încasare a diferitelor valori spre păstrare – când la 
bancă se depun diferite valori pentru păstrare sau se 
efectuează creditarea prin lombard. 

Organizarea casieriei este atributul conducătorului unităţii 
bancare (în practică, se delegă atribuţia directorului-adjunct) 
care are în subordine casierul-şef, controlorul-verificator, 
casierii operativi (inclusiv casierul de pe maşinile de transport 
valori) şi verificatorii de bani. 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, 
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precum şi organelor de control ale băncii delegate în acest 
scop. Pentru a se evita anumite suspiciuni, la începerea 
programului de lucru, întreg personalul casieriei, inclusiv şeful 
de serviciu, predă valorile băneşti aflate asupra lor unei 
persoane special desemnate şi se consemnează într-un registru 
suma depusă. La plecarea din bancă, sumele se restituie 
persoanelor care le-au depus.  

Fluxul operaţional la casierie se realizează în modul 
următor: 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
       
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

TEZAUR

1 8 

2 

3 

Casa de Circulaţie 4 

6 

Case operative

Verificare-

 
 

procesare

 
5 

7 

Transport de valori  

Director / director-adjunct

Casier-şef 

 
Schema 16. Fluxul de informaţie în cadrul 

compartimentului casieriei bancare 
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1) directorul/directorul-adjunct stabileşte fluxul de circulaţie 
al numerarului, precum şi mijloacele de transportat valori 
şi comunică informaţiile casierului-şef;  

2) casierul-şef organizează preluarea avansurilor de către 
casa de circulaţie;  

3) casierul-şef împreună cu celelalte persoane autorizate 
deschid tezaurul;  

4) casierul-şef eliberează din tezaur avansurile şi alte valori 
pe care le predă casierilor operativi, iar genţile sigilate de 
la casa serală se predau verificatorului-şef;  

5) casierul-şef organizează transferul la tezaur a sumelor şi a 
altor valori de la casieriile operative şi verificatorul-şef;  

6) expedierea sumelor excedentare şi a bancnotelor uzate;  
7) primirea sumelor colectate sau a celor pentru alimentarea 

tezaurului cu fonduri;  
8) casierul-şef transmite directorului/directorului-adjunct 

situaţiile privind închiderea casei de circulaţie şi a 
tezaurului. 

Fiecare compartiment de casierie este organizat în baza 
următoarelor principii: 

• Securitate – păstrarea integrităţii valorilor băncii. Conform 
acestui principiu casieriile sunt organizate ca nişte 
compartimente separate dotate cu servicii de securitate şi 
limitate de accesul persoanelor străine; 

• Responsabilitatea persoanelor care activează în 
compartimentul casieriei prevăzute de: 
- Codul penal; 
- Normele emise de BNM; 
- Regulamente interne emise de bancă. 

Integritatea informaţiei cu privire la activitatea casieriei care 
este redată în documentaţia întocmită în cadrul activităţii casieriei. 
Acest lucru face posibilă verificarea, în orice moment, a activităţii 
casieriei. 
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Principalele funcţii
primirea, verificarea, păstrarea şi eliberarea 
numerarului şi a altor valori ale băncii sau ale 
clienţilor ei.

Personalul • conducătorul 
departamentului 
respectiv; 

• contabilul-şef; 
• şeful de casierie din bancă. 

de gestiune 

operativ • controlori-operatori; 
• casieri. 

FUNCŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 

1. Poartă răspundere pentru 
integritatea numerarului şi a 

valorilor încredinţate conform 
prevederilor normelor  
şi dispoziţiilor legale; 

 
2. Sunt obligaţi să cunoască 

regulile referitoare la efectuarea 
operaţiunilor de casă, dispoziţiile 

legale privind răspunderea 
materială; 

 
3. Le este interzis să încredinţeze 
altor persoane sarcinile primite 
privind operaţiunile cu valori; 

 
4. Le este interzis să execute direct 

dispoziţiile altor bănci sau ale 
clienţilor băncii privind eliberarea 
sau primirea de numerar ori de alte 

valori în contul lor, primirea 
documentelor de vărsământ sau de 
plată fără efectuarea prealabilă a 

controlului contabilităţii.

1. Organizarea, asigurarea 
funcţionării şi controlul activităţilor 

de casierie în conformitate cu 
prevederile normelor bancare în 

vigoare; 
 

2. Sunt obligaţi să asigure 
efectuarea corectă şi la zi a 

evidenţelor operativ-contabile şi 
statistice, în scopul reflectării în 
orice moment şi cu exactitate a 

existenţei şi a mişcării numerarului 
şi a celorlalte valori gestionate de 

către personalul casieriei; 
 

3. Asigură respectarea tuturor 
dispoziţiilor cu privire la păstrarea 
şi paza numerarului şi a celorlalte 

valori, pentru asigurarea integrităţii 
acestora. 

 

CASIERIA BANCARĂ 

Schema 17. Organizarea serviciilor de casă 
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Instalarea de mijloace tehnice de pază şi alarmă ce vor avea capacitatea 
şate cu uşurinţă de către şeful casieriei, casierii de ghişeu, 

rolorii-verificatori, persoanele care supraveghează numărarea 
lor de către clienţi şi, în caz de necesitate, ei vor avea posibilitate 

ă alarmeze uşor posturile de pază. 

de a fi declan
cont
bani
s

 
 
 
 

Şeful casieriei este obligat să verifice zilnic, înainte de începerea 
ului, modul de funcţionare a sistemelor de alarmă sonoră 
ă în casierie.

program
instalat

 
 
 
 

Numerarul şi celelalte valori aflate la bancă se păstrează în mod 
în lipsa acestuia, în seifuri de fier refractate, 

ăzute cu cel puţin două chei. 
obligatoriu în tezaur, iar 
prev

 
 
 

Gest
tezaurelor sau a seifurilor de fier, care 

ionarii de valori sunt obligaţi să verifice zilnic, la închiderea 
ţin loc de tezaur, modul cum 

ţionează sistemele automate de alarmă. func

 
 
C
m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

onducătorul băncii va lua măsuri privind dotarea casieriei şi a 
ijloacelor folosite pentru transportul de valori cu stingătoare de 

incediu şi va organiza instruirea periodică a personalului din casierie 
privind cunoaşterea şi respectarea riguroasă a normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor şi a normelor de protecţie a muncii în vigoare. 

Şeful casieriei ţine un registru de evidenţă strictă a intervenţiilor de 
închidere a uşilor de la tezaure sau de la seifurile de fier care ţin locul 
de tezaur, precum şi a sistemelor de alarmă. În registru se menţionează 
numele şi prenumele persoanelor care au efectuat reparaţia, firma, data 
şi obiectul intervenţiei. 

Remedierea defecţiunilor se efectuează numai de specialiştii autorizaţi 
de bancă. 

Asigurarea securităţii valorilor depuse la bancă 

Schema 18. Asigurarea securităţii valorilor depuse la bancă 
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Compartimentu
l casieriei 

case operative 

case de încasări 
serale 

case pentru primirea 
di

 
Schema 19. Organizarea compartimentului casierie 
 

 
 

 

verselor valori depuse 
spre păstrare de 

deponenţi 

case cu program 
prelungit 

case de verificare a 
numerarului 

case de încasări în lei, 
amplasate în afara 

sediului băncii 
case pentru 

schimbul valutar 

Casele operative 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuează 
următoarele tipuri de 
operaţiuni 

Încasări şi plăţi în lei 

Încasări şi plăţi în valută 

 
Schema 20. C

 

 6
Schimburi de bancnote cu monede 
metalice 
Vânzarea formularelor cu regim 
special, a certificatelor de depozit, a 
acţiunilor şi a altor mobiliare 

Schimburi de bancnote deteriorate 

asele operative 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Case pentru primirea diverselor valori, depuse spre păstrare 
de deponenţi 

atributele activităţii: 

Depunerea, păstrarea, manipularea, restituirea şi evidenţa diverselor  
valori care se păstrează în casete 

În casete se pot păstra: 
 bijuterii din metale şi pietre 

preţioase 
 numerar 
 diverse colecţii (de monede, 

 documente de valoare 
eterminată 

 obiecte fără valoare 
eterminată 

 testamente 
 titluri, acţiuni, obligaţiuni, 

e proprietate, 

obiecte istorice vechi etc.) 

 
Schema 21. Case pentru primirea diverselor valori, 

depuse spre păstrare de deponenţi 
 
 
 
 

d

d

certificate d
certificate de depozit etc.  

Nu se admite păstrarea de: 
 
 arme 
 droguri 
 produse alimentare 
 obiecte urât mirositoare etc. 
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Casele cu program prelungit  
(special) 

Se organizează pentru 
următoarele activităţi:

încasări de la persoanele fizice – vânzări de 
certificate de depozit, deschiderea de conturi 
personale, încasări în conturile de depozit, 
documente de casă perfectate pe calculator 

plăţi pentru persoane fizice – răscumpărări de 
certificate de depozit, eliberări de numerar din 

conturile personale ale acestora, care se 
efectuează pe baza cererii de răscumpărare  

a certificatelor de depozit şi documentelor de 
casă perfectate pe calculator  

vânzarea formularelor cu regim special

încasări de la persoane juridice

operaţiuni de schimb valutar

Schema 22. Casele cu program prelungit (special) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

efectuează următoarele tipuri de operaţiuni: 

Case de verificare 
a numerarului 

vânzarea / cumpărarea  
de valută contra MDL 

vânzarea / cumpărarea  
de valută contra altei valute 

încasări şi plăţi în conturile 
curente de depozit, valutare ale 

persoanelor fizice şi juridice 

alte operaţiuni valutare  
cu valute efective 

verificarea autenticităţii 
numerarului încasat 

trierea bancnotelor uzate  
ce urmează a fi scoase  
din circulaţie, conform 
semnelor plătibilităţii  

monedei naţionale 

împachetarea numerarului  
de către grupele de verificare 
organizate în cadrul casieriei 

Case de schimb  
VALUTAR

Schema 23. Tipurile de operaţiuni efectuate de casele de 
schimb valutar şi de casele de verificare a numerarului  
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Operaţiunile de primire a numerarului  
prin casele de încasări se efectuează în baza următoarelor documente  

de casă: 

Foaie  
de vărsământ 

Ordin  
de încasare 

Borderou  
însoţitor 

Aviz de plată 
în numerar 

Folosită în cazul depunerii numerarului de
către clienţi la casele de încasări ale băncii
în timpul programului operativ sau al celui
prelungit. Este compusă din trei părţi: 
 foaie de vărsământ 
 chitanţă  
 ordin 

Se întocmeşte pentru depunerile de numerar 
în operaţiile interne ale băncii, cum ar fi: 
 restituiri de avansuri spre decontare 

neutilizate 
 salarii neplătite 
 depunerea numerarului rezultat din 

vânzarea formularelor cu regim 
special 

 încasările zilei precedente în timpul
programului prelungit de lucru. 

Este utilizat pentru depunerile de
numerar în buget (plata impozitelor,
taxelor etc.) de către persoanele fizice. Este
format din două părţi: 
 avizul 
 chitanţa. 

Băncile pot organiza depunerea numerarului
prin genţi sigilate de către clienţii cu un
volum mare de încasări. În acest caz este
utilizat borderoul însoţitor. 

 
Schema 24. Documentele de casă pe baza cărora casele de 
încasări efectuează operaţiunile de primire a numerarului 

 

 65 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operaţiunile de eliberare a numerarului  
prin casele de plăţi se efectuează în baza următoarelor documente  

de casă: 

Cecuri  
de numerar 

Ordine  
de plată 

Cecul de numerar este utilizat în retragerile de
numerar din conturile curente de către agenţii
economici. Întreprinderile, de regulă, primesc de
la instituţiile financiare ale republicii bani în
numerar prin cec pentru: 

• retribuirea muncii 
• plata pensiilor şi indemnizaţiilor  
• achiziţionarea producţiei agricole 
• procurarea ambalajului şi obiectelor de la

populaţie 
• acoperirea cheltuielilor de deplasare etc. 
Termenul de valabilitate a cecului pentru a fi

prezentat la bancă este de 10 zile lucrătoare. 

Ordinul de plată se foloseşte pentru: 
• efectuarea cheltuielilor proprii ale băncii 
• acordarea avansurilor în lei 
• răscumpărarea certificatelor de depozit 
• cumpărarea de valută 
• efectuarea plăţilor la casa cu program

prelungit 
• eliberarea creditelor persoanelor fizice în

numerar 
• eliberarea depozitelor şi dobânzilor la depozite 
• înregistrarea în evidenţa contabilă a depunerii

excedentului de numerar la BNM 
 redistribuirea numerarului băncilor (filialelor). 

 
Schema 25. Documentele de casă pe baza cărora casele de 
plăţi efectuează operaţiunile de eliberare a numerarului 
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Eliberarea numerarului prin bancomat 

Operaţiunea de eliberare a numerarului prin intermediul distribuitorului
de numerar implică parcurgerea etapelor: 

1. Titularul cardului va introduce cardul bancar în aparat prin
orificiul special prevăzut în bancomat. 

2. Imediat după introducerea cardului, utilizatorul trebuie să
introducă, de la tastatura dispozitivului, numărul personal de
identificare PIN. Pe baza acestui număr se permite accesul la
informaţiile stocate la nivelul cardului. 

3. Utilizatorul va solicita, prin tastare, suma dorită, care trebuie să
fie cuprinsă în limita maximă stabilită prin contractul încheiat cu
banca comercială. Dacă suma depăşeşte această limită atunci
operaţia va fi automat anulată. 

4. Furnizarea de către bancomat a sumei solicitate concomitent cu
debitarea contului bancar al utilizatorului. 

5. Dispozitivul va confirma, prin afişare, efectuarea şi încheierea 
tranzacţiei, în momentul în care va restitui deţinătorului cardul. 

 
Schema 26. Eliberarea numerarului prin bancomat 
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Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare 
1. Ce reprezintă numerarul? 
2. Care este componenţa numerarului? 
3. Specificaţi caracteristica numerarului ca instrument de 

plată. 
4. Care sunt riscurile aferente operaţiunilor cu numerar? 
5. Numiţi avantajele deţinerii rezervelor de numerar. 
6. Enumeraţi dezavantajele deţinerii rezervelor de 

numerar. 
7. Explicaţi avantajele utilizării numerarului ca modalitate 

de plată. 
8. În ce constau dezavantajele utilizării numerarului ca 

modalitate de plată. 
9. Definiţi operaţiunile de casă ale băncii. 

10. Caracterizaţi tipologia de case ce pot fi organizate de 
băncile comerciale din Republica Moldova. 

11. Numiţi sarcinile ce stau la baza activităţii casieriilor. 
12. Explicaţi procesul de organizare a serviciilor de casă. 
13. Lămuriţi esenţa principiilor în baza cărora este 

organizat compartimentul de casierie al băncilor. 
14. Care sunt funcţiile şi responsabilităţile personalului 

operativ al casieriei bancare? 
15. Numiţi funcţiile şi responsabilităţile personalului de 

gestiune a casieriei bancare. 
16. Enumeraţi principalele funcţii ale casieriei bancare. 
17. Explicaţi în ce mod are loc asigurarea securităţii 

valorilor depuse la bancă. 
18. Specificaţi operaţiunile efectuate de casele operative ale 

băncii. 
19. Care sunt activităţile atribuite caselor pentru primirea 

diverselor valori, depuse spre păstrare de deponenţi? 
20. Enumeraţi activităţile pentru care sunt organizate casele 

cu program prelungit. 
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21. Care este scopul organizării caselor pentru schimb 
valutar? 

22. Specificaţi în ce constă destinaţia caselor de verificare a 
numerarului. 

23. Numiţi documentele de casă utilizate pentru încasarea 
numerarului. 

24. Enumeraţi documentele de casă în baza cărora se 
eliberează numerarul prin casele de plăţi. 

25. Explicaţi operaţiunea de eliberare a numerarului prin 
intermediul distribuitorului de numerar. 

 
Test 

1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a) Numerarul poate fi transformat din monedă 

efectivă în monedă de cont. 
 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Numerarul este un instrument important şi 
iniţial de plată utilizat în unele comunităţi 
economice. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

c) Bancnota este un titlu de credit emis de băncile 
comerciale, care se obligă să restituie la 
prezentare valoarea nominală a acestora. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Numerarul este un instrument de plată cu efect 
imediat care presupune stingerea definitivă a 
obligaţiei peste o perioadă de timp. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

 
2. Bifaţi, în spaţiul rezervat, secvenţele care reprezintă 

caracteristici ale numerarului ca instrument de plată: 
 

 Este perfect lichid ٱ  Cu acţiune imediată ٱ
 Are un nivel înalt de ٱ Cu acţiune în timp ٱ

lichiditate 
 Are costuri de ٱ

tranzacţionare morale 
 Aduce profit posesorului ٱ
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 Lipsesc costurile de ٱ
tranzacţionare materială 

 Nu aduce profit ٱ
posesorului 

 
3. Repartizaţi următoarele funcţii şi responsabilităţi în 

funcţie de apartenenţa acestora la personalul de gestiune sau la 
personalul operativ (Notaţi cu a- personalul operativ; cu b- 
personal de gestiune): 

 Poartă răspundere pentru înregistrarea numerarului şi a ٱ
valorilor. 

 Organizează, asigură funcţionarea şi controlul ٱ
activităţilor de casierie. 

 Este obligat să cunoască regulile referitoare la ٱ
efectuarea operaţiunilor de casă. 

 Asigură respectarea tuturor dispoziţiilor cu privire la ٱ
păstrarea numerarului şi a celorlalte valori. 

 Este obligat să asigure efectuarea corectă şi la zi a ٱ
evidenţelor operativ contabile şi statistice. 

 Îi este interzis să încredinţeze altor persoane sarcinile ٱ
primite privind operaţiunile cu valori. 

  
4. Alegeţi secvenţele care reprezintă principii de 

organizare a compartimentului de casierie: 
 responsabilitate ٱ   autonomie ٱ
 independenţă ٱ   securitate ٱ
  integritate ٱ  autofinanţare ٱ
 autogestiune ٱ   libertate ٱ

 
5. Alegeţi variantele care presupun utilizarea ordinului de 

încasare pentru depunerea numerarului în casierie: 
 depunerea numerarului rezultat din vânzarea ٱ

formularelor cu regim special. 
 .depunerea numerarului de către persoanele fizice ٱ
 .depunerea numerarului de către persoanele juridice ٱ
 .depunerea numerarului prin genţi sigilate ٱ

 70 



 .depunerea de numerar în buget ٱ
 .restituirea salariilor neplătite ٱ

 
6. Repartizaţi următoarele variante privind utilizarea 

cecului de numerar sau ordinului de plată pentru eliberarea 
numerarului (Notaţi cu a – cecurile de numerar; cu b – ordinul 
de plată): 

  eliberarea depozitelor ٱ
 efectuarea plăţilor la casa cu program prelungit ٱ
  plata pensiilor ٱ
 achiziţionarea producţiei agricole ٱ
  acoperirea cheltuielilor de deplasare ٱ
 efectuarea cheltuielilor proprii ale băncii ٱ
  acordarea avansurilor în lei ٱ
 procurarea obiectelor de la populaţie ٱ
 eliberarea creditelor persoanelor fizice în numerar ٱ

 
7. Notaţi secvenţele care reprezintă avantajele utilizării 

numerarului ca modalitate de plată: 
 Există posibilitatea de a-i depune la bancă şi a încasa 

o dobândă. 
 Reprezintă o modalitate obişnuită de transfer al 

valorii. 
 Oferă posibilitatea deţinătorului de a-şi organiza mai 

eficient activitatea. 
 Intermediază orice operaţiune de vânzare-cumpărare 

a mărfurilor şi serviciilor. 
 Previne comiterea crimelor financiare. 
 Conferă siguranţă în operaţiunile de plată. 

 
8. Alegeţi care din cele două definiţii reflectă esenţa 

operaţiunilor de casă: 
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 Operaţiunile de casă contribuie la încasarea şi atragerea 
resurselor financiare, reprezentând operaţiuni pasive 
ale băncii. 

 Servesc drept bază pentru gestionarea fluxurilor 
monetare înscrise sau trecute la scăderi din conturile 
clienţilor. 

 
9. Bifaţi secvenţele care reflectă modalităţi de asigurare a 

securităţii valorilor depuse la bancă: 
 Organizarea compartimentului de casierie 

corespunzător. 
 Păstrarea obligatorie a valorilor în tezaurul BNM. 
 Instalarea de mijloace tehnice de pază. 
 Angajarea unui personal experimentat şi calificat. 
 Ţinerea registrului de evidenţă a sumelor depuse şi 

eliberate zilnic. 
 Verificarea zilnică a soldului casieriei. 

 
10. Selectaţi din variantele propuse secvenţele care 

reprezintă operaţiuni efectuate de casele operative: 
 Operaţiuni de încasări în lei de la persoanele fizice şi 

juridice. 
 Vânzarea formularelor în regim special. 
 Operaţiuni de schimb valutar. 
 Operaţiuni de verificare a autenticităţii numerarului 

încasat. 
 Operaţiuni de plăţi de la persoanele fizice şi juridice. 
 Schimburi de bancnote cu monede metalice. 
 Împachetarea numerarului. 
 Depunerea şi evidenţa diverselor valori. 
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Teme pentru studiu de caz 
1. Factorii ce influenţează structura compartimentului de 

casierie. 
2. Particularităţile operaţiunilor de casă efectuate de 

băncile comerciale din Republica Moldova. 
3. Avantajele şi dezavantajele utilizării numerarului ca 

modalitate de plată. 
4. Particularităţile numerarului ca instrument de plată. 
5. Componenţa numerarului în Republica Moldova. 
6. Specificul organizării serviciilor de casă la băncile 

comerciale din Republica Moldova. 
7. Principiile de organizare a compartimentului de casierie 

la băncile comerciale din Republica Moldova. 
8. Reglementarea operaţiunilor de casă ale băncilor 

comerciale din Republica Moldova. 
9. Modalitatea utilizării diferitelor documente de casă în 

baza cărora se încasează numerarul în casele băncilor 
comerciale din Republica Moldova. 

10. Documentele utilizate pentru eliberarea numerarului din 
casele băncilor comerciale din Republica Moldova. 

11. Modalitatea eliberării numerarului prin bancomat. 
 

Literatură selectivă: 
 
1. Basno C., Dardac N. Operaţiuni bancare. Conţinut şi tehnici. 

Editura Enciclopedică. Bucureşti, 1996. 
2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi decontări. 

Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2003. 
3. Mihai Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare. 

Editura „Expert”, Bucureşti, 2003. 
4. Turcu Ion. Operaţiuni şi contracte bancare. Editura Lumina 

Lex, Bucureşti, 1994. 
5. NORME privind operaţiunile de casa în băncile Republicii 

Moldova, aprobate prin Hotărârea BNM nr. 47 din 25.02.2000. 
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Tema 4. STRUCTURA SISTEMULUI DE PLĂŢI 
 

1. Cadrul general privind sistemul de plăţi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Strict semantic, termenii de plată, decontare bancară şi 

transfer de fonduri nu sunt sinonimi. Sensul termenului transfer 
de fonduri reprezintă modificarea dreptului de proprietate sau 
gestiune asupra unui flux de mijloace băneşti sau a formei lui. 
Exemplu de transfer de fonduri este achitarea unui produs 
(trecerea dreptului de posesie a sumei date de la cumpărător la 
vânzător) sau extragere de numerar (modificarea formei fluxului 
de mijloace băneşti din bani scripturali în numerar, posesorul lui 
fiind nemodificat. De regulă, transferul de fonduri este o 
tranzacţie efectuată cu un anumit scop. Dacă la baza ei stă 
stingerea datoriilor sau obligaţiilor, unei persoane faţă de alta, 
transferul de fonduri este denumit plată. Dacă acest transfer de 
fonduri este efectuat prin intermediul sistemului bancar, atunci el 
va purta noţiunea de decontare bancară. Decontarea presupune 
modificarea efectuată în contul creanţelor pe care clientul unei 
bănci le deţine asupra ei. Să exemplificăm noţiunile date pentru a 
le elucida. 

Prin plată se înţelege transferul de fonduri care are ca efect 
stingerea obligaţiunilor financiare dintre părţile participante la o 
tranzacţie economică şi schimbul de proprietate a activului, în 
timp ce transferul de fonduri are un conţinut mai larg şi fără un 

plată

Transfer 
de fonduri decontare
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scop economic, de exemplu, transferul de bani dintr-un cont în 
altul, transferul de bani către o altă persoană în scop umanitar sau 
pentru studii, transferul de bani de către o persoană care lucrează 
în străinătate către familia din ţara de reşedinţă etc.  

Decontarea reprezintă transferul de fonduri între bănci şi 
încărcarea-descărcarea de gestiune a băncilor participante la 
transfer, precum şi finalizarea plăţii prin descărcarea de gestiune a 
plătitorului (debitor) faţă de beneficiarul plăţii (creditor). Activele 
care circulă în sistemul de plăţi (banii) reprezintă creanţe asupra 
guvernului (monedă metalică), asupra băncii centrale (bancnotele 
sau fondurile băneşti din evidenţele băncii centrale) şi asupra 
instituţiilor bancare (depozite bancare). Aceste active sunt 
cunoscute sub denumirea generică de mijloace de decontare, 
folosită, mai ales, în activitatea de analiză a activităţii bancare. 
Decontările se împart în două mari categorii: pe bază brută şi pe 
bază netă. Decontările pe bază brută sunt cele care se efectuează 
operaţie cu operaţie şi sunt specifice plăţilor de valori mari, în 
timp ce decontările pe bază netă sunt cele supuse compensării, 
când se plăteşte soldul net debitor sau se încasează soldul net 
creditor şi sunt specifice plăţilor de valori mici. Noţiunea de 
decontare se foloseşte mai mult în sistemul bancar, iar cea de plăţi 
în practica agenţilor economici şi a populaţiei în relaţiile cu 
băncile, dar există o tendinţă de generalizare a noţiunii de plăţi şi 
în sfera activităţii bancare. 

Pentru a fi mai expliciţi, aducem câteva exemple. 
Extragerea de numerar este un transfer de fonduri efectuat 

prin intermediul decontării bancare, deoarece s-a modificat forma 
fluxului de mijloace băneşti fără a se modifica posesorul, 
concomitent, s-au produs modificări în soldul contului clientului, 
deschis la bancă. Totodată, acest transfer nu este plată, pentru că 
nu are la bază achitarea unei datorii. Achitarea unei cumpărături 
în magazin reprezintă transfer de fonduri şi plată, dar, dacă se 
efectuează în numerar şi nu implică conturile bancare, nu este 
decontare, iar dacă se achită prin intermediul cardului, este 
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decontare bancară. Transferul unei sume prin intermediul 
sistemului bancar ca donaţie sau grant este o decontare bancară, 
dar nu este plată. Achitarea unei datorii cu o cantitate de marfă 
(troc) nu este transfer de fonduri şi nici decontare, ci este plată. 
Deoarece, pe parcursul acestei lucrări, se va discuta despre 
operaţiunile bancare privind transferul de fonduri, vom admite a 
priori că toate transferurile de fonduri pot fi decontări bancare şi, 
în mod expres, plăţi. În plus, orice decontare bancară presupune, 
în mod obligatoriu, un transfer de fonduri.  

 
2. Structura sistemului de plăţi 
Sistemul de plăţi a fost definit în diverse variante de către 

instituţiile de credit şi cele de cercetare, fiind reconsiderat în 
funcţie de evoluţia monedei şi a tehnologiei de înregistrare şi 
transmisie. Cea mai reprezentativă definiţie o considerăm pe cea 
elaborată de CPSS (Committee for Payment System Secretariat) 
din cadrul Băncii Reglementărilor Internaţionale, potrivit căreia 
sistemul de plăţi reprezintă un set de aranjamente pentru 
descărcarea obligaţiilor asumate de agenţii economici cu 
ocazia procurării de resurse reale ori financiare, altfel decât 
prin barter, deci prin transferul titlului de proprietate asupra 
unor active, care, deşi nu sunt larg acceptate, sunt cunoscute 
sub numele de bani. Această definiţie este larg acceptată, atât de 
organismele internaţionale, cât şi de băncile centrale din cadrul 
Uniunii Europene. Sistemul de plăţi concentrează toate 
tranzacţiile de schimb din economie pentru descărcarea de 
obligaţii pecuniare şi se constituie într-un mecanism integrat 
cunoscut sub numele de sistem de plăţi de interes naţional aflat 
sub supravegherea băncii centrale.  

Sistemul de plăţi are două funcţii complementare: 
intermedierea tranzacţiilor şi garantarea schimburilor. 
Intermedierea este asigurată de băncile comerciale şi de alţi agenţi 
nonbancari (companii de plăţi, brokeri, poştă) care efectuează 
servicii de transfer de fonduri şi de stingere a obligaţiilor de plată. 
Aceşti agenţi desfăşoară activităţi de interes public şi, de aceea, 
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sunt supuşi autorizării, supravegherii prudenţiale şi altor forme de 
control din partea băncii centrale. Garantarea este asigurată în 
final de banca centrală prin deschiderea de conturi centralizate ale 
băncilor comerciale care sunt şi un mecanism de garantare a 
tuturor decontărilor din economie, precum şi prin sistemul de 
împrumutător de ultimă instanţă.  

Elementele componente ale unui sistem de plăţi cuprind: 
 instituţiile care furnizează servicii de plăţi,  
 diversele forme de creanţe transferate, metodele şi 

mijloacele de transfer,  
 mesajele şi canalele de comunicaţie.  

În general, un sistem de plăţi are forma unei piramide cu mai 
multe trepte. Pe prima treapta (la bază ) se află masa persoanelor 
fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce dau naştere la 
obligaţii de plată. Populaţia reprezintă sursa primară de 
economisire în societate care face depozite şi acceptă serviciile 
băncilor pentru activitatea cu amânuntul. Persoanele juridice sunt 
companiile care desfăşoară activităţi economice, altele decât cele 
cu bani, precum şi instituţiile publice şi cele nonprofit. A doua 
treaptă o constituie sistemul bancar la care agenţii au conturi sau 
unii agenţi nonbancari specializaţi (brokeri, poştă). Preferinţa 
persoanelor fizice şi juridice pentru bănci este determinată de 
creanţele asupra acestora (depozite) care au caracter de lichiditate, 
iar transferurile se pot efectua imediat şi la întreaga valoare. 
Treapta a treia o constituie casele de compensaţie care pot fi de 
stat sau particulare, dar sub controlul băncii centrale. Treapta a 
patra este agentul de decontare, una din băncile de prim rang din 
economie sau, în unele cazuri, acest rol îl îndeplineşte chiar banca 
centrală. Ultima treaptă este banca centrală, căreia îi revine rolul 
de supraveghetor, împrumutător de ultimă instanţă şi garant. 

Structura generală a sistemului de plăţi cuprinde următoarele 
elemente: 

1. Băncile comerciale, care reprezintă intermediarii în 
procesul de transfer de fonduri de la plătitor la beneficiar; 
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2. Banca centrală ca agent unic de decontare şi ca persoană 
ce reglementează procesul de decontare; 

3. Mecanismul de derulare a plăţilor în valori mici (în 
numele şi din contul clienţilor bancari); 

4. Mecanismul de decontare în valori mari (decontări 
interbancare); 

5. Tipurile de transferuri de fonduri; 
6. Instrumentele utilizate în procesul de plată. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participanţii la sistemul de plăţi şi fluxul 
mesajelor de transfer de fonduri 

Persoane 
non-
bancare 
străine

Persoane non-bancare 
active 
• Numerar 
• Depozite la bănci 
• Depozite la Banca 

Centrală 

Persoane non-bancare 
active 
• Numerar 
• Depozite la bănci 
• Depozite la Banca 

Centrală 

Persoane 
non-
bancare 
străine

active 
- Numerar 
- Depozite la 

Banca Centrală  
- Depozite la bănci 

corespond. 
- Creanţe asupra 

băncii corespond.

Bănci

pasive 
- Depozit pers. 

non-bancare 
- Credite de la 

Banca Centrală  
- Depozite la 

Banca Centrală 

active 
- Numerar 
- Depozite la 

Banca Centrală  
- Depozite la bănci 

corespond. 
- Creanţe asupra 

băncii corespond.

Bănci

pasive 
- Depozit pers. 

non-bancare 
- Credite de la 

Banca Centrală  
- Depozite la 

Banca Centrală 

Creanţe asupra bancnote  
Băncilor  rezervele băncilor 

Banca Centrală 

Casa de compensaţie 
manuală  automată 

Schema 27. Structura piramidală a sistemului de plăţi 
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Factorii ce influenţează sistemul de plăţi sunt: 
1) gradul de concentrare a sistemului bancar, de care 

depinde rapiditatea şi ordonanţa transferurilor. Cu cât 
gradul de concentrare este mai ridicat, cu atât timpul 
deplasării fondurilor este mai mic, iar riscul specific 
procesului de transfer mai limitat; 

2) diversitatea instituţiilor bancare şi non-bancare, care 
prestează servicii de transfer de fonduri şi care pot crea 
sisteme interne de transfer, ce conduce la majorarea 
formelor de plăţi; 

3) arealul, pe care îl ocupă un sistem de plăţi. Cu cât 
teritoriul acoperit de sistemul respectiv de transfer este 
mai mare, cu atât este mai segmentat geografic însuşi 
procesul de decontare, implicând intermediari teritoriali 
sub forma unor case de compensaţie locale. Aceasta 
majorează timpul de parcurgere a fondurilor de la 
plătitor la beneficiar şi generează riscuri specifice de 
sistem; 

4) utilizarea tehnologiilor informaţionale. Un sistem 
performant de transfer de fonduri nu-şi poate permite 
luxul de a se lipsi de inovaţiile informaţionale din 
domeniul decontărilor. 

Procesul de decontare în cadrul sistemului bancar este 
efectuat în baza următoarelor principii: 

• Transferul de fonduri este efectuat în cadrul unui sistem 
bancar doar prin intermediul mecanismelor şi 
instrumentelor specifice acestui sistem. În cadrul 
transferurilor internaţionale, alături de mecanismele 
utilizate şi reglementate la nivel internaţional, se vor lua 
în consideraţie şi restricţiile practicate în sistemul 
bancar dat. 

• Transferurile de fonduri sunt efectuate, în exclusivitate, 
prin intermediul conturilor bancare, sau cel puţin spre 
aceasta se tinde. Astfel, fluxurile monetare sunt 
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personalizate şi se diminuează riscul de pierdere sau 
utilizare frauduloasă a lor. 

• Transferul poate fi limitat atât de soldul existent în 
contul plătitorului, cât şi de anumite restricţii impuse de 
autorităţile monetare. 

• Transferul este efectuat doar cu acordul scris al 
titularului de cont. Excepţie fac doar cazurile când 
contul este debitat în baza unei decizii judecătoreşti sau 
a organului fiscal. 

• Transferul este efectuat în mod obligatoriu în limita 
termenului stabilit pentru fiecare tip de decontare. 

 
3. Instrumentele de plată 
Instrumentele de plăţi sunt monedele propriu-zise şi 

anumite documente bancare operaţionale pe suport hârtie, 
magnetic sau electronic, care funcţionează pe baza unor tehnici 
specifice de operare, circuite şi securizare în vederea transferului 
de fonduri de la ordonator la beneficiar. Aceste instrumente sunt 
emise de banca centrală (monedă efectivă) şi băncile comerciale 
(monedă scripturală) cu aprobarea băncii centrale pentru a se 
asigura o formă standardizată şi un conţinut economic şi juridic 
care să permită transferul de fonduri în deplină siguranţă şi 
delimitarea responsabilităţilor participanţilor la transferul bancar. 
Aceste instrumente se pot folosi şi de entităţile non-bancare, 
precum poşta, firmele de decontări sau cele pentru operaţiuni cu 
titluri, autorizate expres de banca centrală pentru a opera în 
domeniul transferurilor de fonduri.  

Instrumentele de plăţi se împart în două mari categorii: 
instrumente cu numerar şi instrumente fără numerar.  

Instrumentele de plată cu numerar sunt reprezentate prin 
monedă metalică şi bancnote (monedă de hârtie) şi reprezintă cea 
mai veche formă de circulaţie monetară. Pentru a îndeplini funcţia 
de instrument de plată, moneda metalică şi bancnotele – 
numerarul în termeni bancari – necesită un complex de tehnici şi 
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reglementări cu caracter normativ emise de banca centrală şi 
băncile comerciale.  

Instrumentele de plată fără numerar sunt documente 
standardizate care conţin instrucţiuni de plată date de plătitor 
băncii sale pentru transferul fondurilor către banca beneficiarului. 
Pe baza instrumentului de plată se fac înregistrări în conturile 
partenerilor de la băncile lor care atestă diminuarea, respectiv 
majorarea creanţelor monetare asupra băncilor. Instrumentele de 
plată folosite în tranzacţii sunt următoarele: dispoziţia de plată, 
cambia, cecul, biletul la ordin, cardul. De asemenea, mai sunt 
unele instrucţiuni de plată care generează transferuri de fonduri, 
ca: debitul direct şi plăţile programate.  

Orice document de plată conţine două tipuri de informaţii: 
financiare şi non-financiare. Informaţia financiară (monetară 
sau informaţie-bani) se referă la suma de bani ce trebuie plătită, 
valuta, scadenţa, băncile participante şi conturile debitoare şi 
creditoare, numele părţilor participante la tranzacţie, iar 
responsabilitatea pentru acurateţea acesteia îi revine emitentului. 
Informaţia nonfinanciară cuprinde elemente adiacente plăţii, ca 
scopul acesteia sau anumite instrucţiuni cu caracter specific. Deşi 
instrumentele de plata diferă destul de mult unele de altele în 
funcţie de specificul plăţii, totuşi, acestea au unele caracteristici 
comune care permit clasificarea acestora după mai multe criterii.  

(a) Din punct de vedere al obligaţiilor juridice create:  
- instrumente de credit (din iniţiativa debitorului) – 

ordinul de plată;  
- instrumente de debit (din iniţiativa creditorului) – cecul, 

cambia, biletul la ordin.  
(b) După suportul instrumentului:  

- instrumente pe suport hârtie – cecul, ordinul de plată, 
cambia, biletul la ordin;  

- instrumente pe suport magnetic – cardul;  
- instrumente pe suport electronic – ordinul electronic de 

plată, cecul electronic.  
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(c) După modul de transmitere:  
- letric;  
- automatizat – telex, fax, telefon, reţea electronică.  

(d) După natura juridică a iniţiatorului:  
- plăţi pentru persoane juridice – plăţi profesionale, 

instituţionale;  
- plăţi pentru populaţie.  

(e) După raportul de timp între scadenţa obligaţiei şi emiterea 
instrucţiunii:  
- instrumente de plată anticipată;  
- instrumente de plată neîntârziată;  
- instrumente de plată întârziată.  

(f) După raportul de spaţiu:  
- plată directă (faţă în faţă);  
- plată la distanţă.  

(g) După valoarea plăţii:  
- plăţi de valori mari;  
- plăţi de valori mici.  

Evoluţia în domeniul instrumentelor de plată se manifestă 
prin trecerea de la suportul hârtie la suportul magnetic şi 
electronic, precum şi înmagazinarea unui volum cât mai mare de 
informaţii care să poată fi prelucrată informatic, astfel ca plata să 
se facă aproximativ în timp real, similară cu plata numerarului. 

 
4. Structura sistemului de plăţi al R.M. 
Sistemele de plăţi de interes naţional (SPIN) sunt sisteme 

integrate care cuprind mai multe subsisteme unde se ordonează 
relaţiile pecuniare dintre parteneri şi se asigură descărcarea de 
gestiune şi transferul de proprietate asupra activelor bani. Toate 
subsistemele trebuie să folosească însă numai moneda băncii 
centrale care este recunoscută de partenerii tranzacţiilor şi 
sistemul bancar prin care se asigură canalele de circulaţie a acestei 
monede. Pentru necesităţile decontării finale, relaţiile de plăţi sunt 
ordonate într-o formă piramidală prin concentrarea pe bănci 
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comerciale şi centralizarea la banca centrală, unde plăţile se fac 
definitiv şi irevocabil.  

Rolul băncii centrale de coordonare, supraveghere şi 
garantare (în unele ţări, şi de agent de decontare). În ţara noastră, 
rolul BNM în proces de coordonare a sistemului de plăţi este: 
reglementarea sistemului de plăţi ca un întreg, incluzând 
instrumentele de plată; supravegherea sistemelor de plăţi 
individuale; identificarea etapelor care trebuie parcurse pentru 
prevenirea oricărei situaţii care ar putea pune în pericol buna 
funcţionare a sistemelor de plăţi; monitorizarea şi prevenirea 
riscurilor ce ar putea interveni în sistemele de plăţi şi a riscurilor 
de credit în sistemul bancar.  

Sistemul de plăţi al R.M. poate fi caracterizat astfel: 
a) Subiecţii participanţi la plăţi: 

 Subiecţi ai sectorului non-financiar (firme comerciale, 
necomerciale, organisme publice, statul – care 
furnizează mărfuri şi servicii şi frecvent reprezintă 
beneficiari sau plătitori în procesul de plată); 
 Gospodării, persoane fizice care sunt plătitori în cazul 

procesului de achitare sau beneficiari în cadrul 
transferului de fonduri în folosul lor; 
 Sectoare financiare – pot fi atât plătitori, cât şi 

beneficiari în procesul de intermediere a plăţilor sau 
când efectuează plăţi în numele şi interesul propriu. 

b) Obiectele care stau la baza plăţii: 
 Obiecte reale sub formă de mărfuri şi servicii; 
 Datorii financiare în procesul de achitare a creditelor 
şi dobânzilor 

 Diferite obligativităţi 
c) Modul de efectuare a plăţilor: 
Modificarea înscrisurilor în conturi când soldul unui cont se 

debitează, soldul altui cont se creditează – decontare; 
Stingerea obligativităţilor reciproce care se numesc 

compensare sau clearing; 
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Emiterea de drepturi asupra activelor plătitorului sub formă 
de creanţe de datorie(cambiile). 

d) Formele de plată: 
 De credit – emise de plătitor 
 De debit – emise de beneficiar 

e) Localizarea plăţii: 
La nivel naţional când subiecţii participanţi la plată sunt 

rezidenţi ai unuia şi aceluiaşi sistem; 
 La nivel internaţional. Dacă nerezidentul este plătitor – 

export, beneficiar – import. 
f) Termenul de plată: 
 Achitare în prealabil – plata anticipează livrarea 

mărfurilor şi serviciilor; 
 Plata posterioară care poate fi imediată sau la termen 

(prin angajament, pe termen lung). 
g) Tipuri de transferuri de fonduri: 

• Viramentul  
• de credit;  
• de debit; 
 Cecul  
 Acreditivul 
 Cardul 

h) Tipul instrumentului de plată: 
• dispoziţie de plată  
• cererea dispoziţiei de plată 
• dispoziţia de incaso 
• cecul 
• cardul bancar 

i) Forma instrumentelor de plată: 
 Materializat (pe suport de hârtie) 
 Nematerializat (înscris) 
 Mixt 

j) Existenţa garanţiei în procesul de plată: 
 Plăţi garantate (cambia, cec acreditiv) 
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 Plăţi negarantate (cardul, viramentul) 
k) Sisteme informaţionale utilizate: 
 Sistemul naţional de telecomunicare prin care se 

efectuează transmiterea de informaţie de la 
participanţii de plată la executorii plăţii; 

 Prin curier în lipsa sistemului naţional; 
 Sistem de telecomunicaţie intern (swift). 

Actualmente, Sistemul naţional de plăţi al RM se află în 
continuă dezvoltare. În conformitate cu Strategia de dezvoltare a 
sistemului naţional de plăţi al Republicii Moldova, adoptată la 19 
decembrie 2002, sistemul de plăţi al R.M. este alcătuit din 
următoarele elemente: 

 1. Sistemul de decontări ale plăţilor urgente şi de mare 
valoare, de regulă, acesta fiind sistemul de decontări pe bruto în 
timp real (RTGS), care este operat de Banca Naţională. 

 2. Sistemul de decontări pentru plăţile de mică valoare, de 
regulă, acestea fiind sisteme de compensare cu decontare pe neto 
la intervale de timp prestabilite (DNS); 

 3. Sistemul plăţilor cu carduri; 
5) Sistemul de decontări ale tranzacţiilor cu valori mobiliare. 
6) ..........................................................................................

. 
 
 
 
 
 

 

1. Dezvoltarea mijloacelor de 
promovare a politicii monetare

2. Dezvoltarea mecanismelor  
de gestionare a riscurilor în 
domeniul sistemelor de plăţi. 

Obiectivele dezvoltării sistemul naţional de plăţi al R.M.: 

Schema 28. Obiectivele dezvoltării sistemului naţional  
de plăţi al R.M. 

 
Sistemul de plăţi al Băncii Naţionale este considerat drept 

nucleu al sistemului naţional de plăţi. Prin sistemul de plăţi operat 
de ea se efectuează decontările interbancare şi decontările finale 
ale altor sisteme de plăţi. Participanţi la sistemul de plăţi al Băncii 
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Naţionale sunt băncile comerciale, trezoreria de stat, bursa de 
valori, casele de compensaţie şi alte instituţii. 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

Schema 29. Sistemul naţional de plăţi al R.M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema 30. Dezvoltarea sistemului de plăţi al BNM 

1. Sistemul de decontări 
ale plăţilor urgente  
şi de mare valoare 
(sistemul de 
decontări pe bruto  
în timp real). 

2. Sistemul de decontări 
pentru plăţile de 
mică valoare(sisteme 
de compensare cu 
decontare pe neto la 
intervale de timp 
prestabilite). 

3. Sistemul 
plăţilor  
cu carduri. 

4. Sistemul  
de decontări ale 
tranzacţiilor cu 
valori mobiliare. 

 

Sistemul naţional de plăţi al R.M.: 

Dezvoltarea sistemului de plăţi al BNM:

1. Elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităţii în sistemul de plăţi al BNM.
BNM a elaborat 2 regulamente noi care vor reglementa activitatea participanţilor la sistemul
de plăţi al BNM, Regulamentul privind sistemul de decontare pe bruto în timp real şi
Regulamentul privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar, care
vor intra în vigoare odată cu finalizarea procesului de implementare a noului sistem
automatizat de plăţi interbancare (SAPI). 

2. Implementarea subsistemului de plăţi de decontare pe bruto în timp real. Se urmăresc 2
i: 1) gestionarea eficientă a lichidităţii sistemului bancar; 2) reducerea riscului şiscopur

sporirii eficienţei sistemului naţional de plăţi. BNM va implementa un sistem automatizat de
pl
real 
ăţi interbancare (SAPI) nou, care va fi bazat pe subsistemul de decontare pe bruto în timp
şi pe subsistemul de clearing cu decontare pe neto. 

3. Implementarea subsistemului de clearing (compensare) cu decontare pe neto. În acest
subsistem, vor fi procesate şi decontate plăţile de mică valoare. Ordinele de transfer de
fonduri băneşti vor fi acumulate pe parcursul zilei, decontarea va avea loc la sfârşitul zilei
urmând unei proceduri de compensare prin care va fi determinată valoarea netă a
obligaţiunilor băneşti pe care participanţii le vor avea unul faţă de altul. 

4. Implementarea mecanismului de decontare a operaţiunilor cu valori mobiliare bazat pe
principiul „Livrare contra plată” şi elaborarea cadrului normativ privind reglementarea
procedurilor de decontare a operaţiunilor cu valori mobiliare corporative. 

5. Implementarea sistemelor de procesare a plăţilor cu carduri. În acest sistem vor fi prelucrate
plăţile cu carduri efectuate de către băncile comerciale în sistemele de plăţi cu carduri locale
şi internaţionale. 
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Dezvoltarea sistemului de plăţi ale băncilor comerciale: 

1. Elaborarea cadrului normativ nou care va reglementa sistemele 
de plăţi ale băncilor comerciale. BNM va elabora un cadru 
normativ nou care va reglementa utilizarea de către băncile 
comerciale şi clienţii băncilor comerciale a instrumentelor de 
plată, precum şi activitatea băncilor comerciale în sistemul de 
plăţi cu carduri. 

2. Perfecţionarea instrumentelor de plată existente şi implementarea 
noilor instrumente de plată. Vor fi elaborate proceduri pentru 
acreditivul documentar, debitul direct şi plăţile programate. 

3. Majorarea volumului documentelor pe suport electronic în 
totalitatea documentelor care circulă în sistemul naţional de plăţi. 
BNM va facilita procesul de prestare de către băncile comerciale 
clienţilor săi a unor asemenea servicii ca electronic banking prin 
elaborarea actelor normative relevante.

 
Schema 31. Dezvoltarea sistemului de plăţi al băncilor 

comerciale 
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Aplicaţii 
Întrebări de autoevaluare 
1. Ce reprezintă un sistem de plăţi? 
2. Care este structura sistemului naţional de plăţi? 
3. Numiţi nucleul sistemului naţional de plăţi. 
4. Enumeraţi participanţii la sistemul de plăţi al băncii 

centrale. 
5. Explicaţi obiectivele dezvoltării sistemului naţional de 

plăţi. 
6. Caracterizaţi sarcinile privind dezvoltarea sistemului de 

plăţi al BNM. 
7. Evidenţiaţi sarcinile aferente dezvoltării sistemelor de 

plăţi ale băncilor comerciale. 
8. Relevaţi conţinutul cadrului normativ privind 

reglementarea activităţii în sistemul de plăţi al BNM. 
9. În ce constă scopul implementării sistemului automatizat 

de plăţi interbancare (SAPI) nou? 
10. Explicaţi esenţa sistemului de decontare pe bruto în timp 

real. 
11. Descrieţi mecanismul subsistemului de compensare cu 

decontare pe neto. 
12. Relevaţi mecanismul de decontare a operaţiunilor cu 

valori mobiliare. 
13. Care este scopul implementării sistemului de procesare a 

plăţilor cu carduri. 
14. Prezentaţi cadrul normativ utilizat în reglementarea 

sistemelor de plăţi ale băncilor comerciale. 
15. Ce reprezintă transferul de fonduri? 
16. Explicaţi esenţa decontărilor bancare. 
17. Descrieţi conţinutul plăţii. 
18. Relevaţi esenţa sistemului de plăţi. 
19. Enumeraţi elementele componente ale sistemului de plăţi. 
20. Caracterizaţi sistemul de plăţi al R. M. 
21. Numiţi subiecţii participanţi la plăţi. 
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22. Care este obiectul ce stă la baza plăţii? 
23. Ce moduri de efectuare a plăţilor cunoaşteţi? 
24. Ce termene de plată cunoaşteţi? 
25. Redaţi esenţa formelor de plată. 
26. Prezentaţi modalitatea de utilizare a diferitelor 

instrumente de plată. 
27. Care sunt formele instrumentelor de plată. 
28. Numiţi sistemele informaţionale de plată. 
29. Ce plăţi sunt considerate garantate? 
30. Enumeraţi tipurile de plăţi negarantate. 

 
Test 

1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a) Sistemul de plăţi este parte integrantă a sistemului 

monetar. 
 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Sistemul de plăţi este constituit dintr-un set de 
reglementări  
şi instrumente de plată. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

c) Sistemul de plăţi este o parte componentă a 
sistemului creditar. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Sistemul de plăţi este format dintr-o totalitate de 
instituţii şi mecanisme tehnice de transfer al 
mijloacelor băneşti. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

e) Sistemul de plată este un element esenţial al 
infrastructurii financiare a economiei de piaţă. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

f) Sistemul de plăţi reprezintă totalitatea operaţiunilor 
de plată efectuate într-o perioadă de timp. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

 
2. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a) Extragerea de numerar este un transfer de fonduri 
efectuat prin intermediul decontărilor bancare. 

 Da 
 Nu 

b) Plata reprezintă orice transfer de fonduri efectuat 
prin intermediul sistemului bancar. 

 Da 
 Nu 

c) Transferul de fonduri utilizat pentru stingerea  Da 
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datoriilor unei persoane faţă de alta reprezintă 
decontare bancară. 

 Nu 

d) Transferul de fonduri reprezintă modificarea 
dreptului de proprietate asupra unui flux de 
mijloace băneşti. 

 Da 
 Nu 

e) Plata presupune modificarea efectuată în contul 
creanţelor pe care clientul unei bănci le deţine 
asupra ei. 

 Da 
 Nu 

f) Achitarea unei cumpărături în magazin prin 
intermediul cardului este transfer de fonduri şi 
plată. 

 Da 
 Nu 

 
3. Bifaţi secvenţele care reprezintă componente ale 

sistemului naţional de plăţi: 
 sistemul de decontări pentru plăţile urgente de mare ٱ

valoare. 
 sistemul de decontări pentru plăţile restante de mică ٱ

valoare. 
 .sistemul plăţilor cu dispoziţii de plată ٱ
 .sistemul plăţilor cu carduri ٱ
 .sistemul plăţilor cu cecuri ٱ
 .sistemul plăţilor cu acreditive ٱ
 .sistemul plăţilor cu cambii ٱ

 
4. Alegeţi din următoarele variante sarcinile dezvoltării 

sistemului de plăţi al BNM şi sarcinile dezvoltării sistemelor de 
plăţi ale băncilor comerciale(notaţi cu a- sarcinile dezvoltării 
sistemului de plăţi al BNM; cu b- sarcinile dezvoltării 
sistemelor de plăţi ale băncilor comerciale): 

 elaborarea cadrului normativ nou care va reglementa ٱ
sistemele de plăţi ale băncilor comerciale; 

 ;perfecţionarea instrumentelor de plată existente ٱ
 ;implementarea noilor instrumente de plată ٱ
 ;implementarea subsistemului de clearing ٱ
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 majorarea volumului documentelor pe suport ٱ
electronic; 

 implementarea sistemului de procesare a plăţilor cu ٱ
carduri. 

 
5. Selectaţi secvenţele care reprezintă scopul implementării 

unui sistem autorizat de plăţi interbancare nou (SAPI): 
 ;gestiunea eficientă a operaţiunilor de decontare ٱ
 ;gestiunea eficientă a lichidităţii sistemului bancar ٱ
 ;gestiunea eficientă a lichidităţii plătitorilor implicaţi ٱ
 ;sporirea eficienţei operaţiunilor de plăţi ٱ
 ;sporirea eficienţei sistemului naţional de plăţi ٱ
 .sporirea eficienţei decontărilor interbancare ٱ

 
6. Alegeţi, din următoarele noţiuni, instrumentele de plată 

noi, conform strategiei de dezvoltare a sistemului 
naţional de plăţi al RM: 
 ;plăţile programate ٱ  ;nota de transfer ٱ
 ;plăţile electronice ٱ ;acreditivul documentar ٱ
 ;cardul de credit ٱ ;incasoul documentar ٱ
 ;cardul de debit ٱ  ;debitul direct ٱ
 .cardul multifuncţional ٱ  ;plăţile autorizate ٱ

 
7. Bifaţi secvenţele care reprezintă plăţi garantate: 

 dispoziţia de plată;    cardul; 
 cambia;     cec; 
 dispoziţia de plată acceptată;  viramentul; 
 cererea dispoziţiei de plată;  acreditivul. 

 
8. Alegeţi variantele care reprezintă obiectul ce stă la baza plăţii: 

 datorii financiare;  obligativităţi; 
 obiecte reale;  obiecte virtuale; 
 creanţe;   lucrări. 

9. Bifaţi secvenţele ce constituie elemente ale sistemului 
de plăţi: 
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 participanţii la operaţiunile de plată: plătitor, banca 
plătitorului, beneficiarul, banca beneficiarului; 

 modalitatea de stingere a datoriilor care presupune 
utilizarea diferiţilor intermediari financiari; 

 mecanismul de reglementare a plăţilor; 
 reglementările internaţionale privind efectuarea 

plăţilor; 
 tipologia diferitelor active sub formă de creanţe. 

 
Teme pentru studiu de caz 
1. Esenţa sistemului de plăţi. 
2. Caracteristica decontărilor bancare. 
3. Conţinutul transferurilor de fonduri. 
4. Elementele sistemului de plăţi. 
5. Particularităţile sistemului de plăţi al R. M. 
6. Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de plăţi al 

R.M. 
7. Componentele sistemului naţional de plăţi. 
8. Cadrul normativ privind reglementarea activităţii 

sistemului naţional de plăţi. 
9. Obiectivele dezvoltării sistemului naţional de plăţi. 

10. Scopul implementării SAPI nou în R.M. 
 

Literatură selectivă: 
1. Dorel Mihai Paraschiv. Tehnica plăţilor internaţionale. 

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 
2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 

decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

4. Şeulean Victoria. Sisteme de plăţi comparate. Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001. 

5. Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de plaţi al 
Republicii Moldova, nr. 328 din 19.12.2002. 
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Tema 5. DECONTĂRILE PRIN VIRAMENT 
 
1. Conceptul şi procedeul bancar al viramentului 
Viramentul este un procedeu special de plată prin care se 

înfăptuieşte transferul resurselor monetare de la o persoană la 
alta prin debitarea contului debitorului şi creditarea, în aceeaşi 
valoare, a contului beneficiarului. În acest caz, se utilizează 
moneda scripturală. Din punct de vedere macroeconomic, 
viramentul are următoarele caracteristici: 

(a) Decurge din specificul circulaţiei monetare ca procedeu 
de transfer al monedei scripturale. Din acest motiv, 
reglementarea viramentului ca procedeu influenţează 
viteza de circulaţie a monedei şi, totodată, volumul 
masei monetare în circulaţie. 

(b) Viramentul este un transfer de creanţe, deoarece se 
efectuează prin intermediul conturilor bancare, iar 
contul e valoarea creanţei pe care o deţine titularul 
contului asupra băncii. Prin virament plătitorul îşi 
micşorează dreptul de cerere la bancă prin micşorarea 
volumului creanţelor, transferându-le respectiv 
beneficiarului.  

Viramentul este operaţiunea de plată/transfer efectuată de 
către o bancă prin care, la ordinul clientului sau/şi în baza 
disponibilului existent în contul acestuia, se va realiza 
transferul unei sume de bani din contul clientului respectiv în 
contul unui beneficiar desemnat de acesta, prin debitarea 
contului clientului şi creditarea contului beneficiarului.  

O particularitate a viramentului o reprezintă plasamentul 
băncilor care formează circuitul dintre plătitor şi beneficiar. 
Dacă viramentul se realizează între bănci din acelaşi stat, se 
poate vorbi despre un virament naţional (care poate fi între 
filialele, sucursalele aceleiaşi bănci sau între bănci diferite care 
implică transfer de fonduri între aceştia) sau, dacă se realizează 
între bănci plasate în state diferite, se poate vorbi despre un 
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virament internaţional (care are acelaşi specific cu deosebirea 
că implică un transfer internaţional al fondurilor). 

Viramentele naţionale se realizează prin intermediul 
mijloacelor de comunicare interbancară, urmând proceduri 
stricte specifice structurii bancare naţionale, dar şi 
particularităţilor operaţionale ale fiecărei bănci în parte, modul 
de realizare ale acestora fiind clasic (pe o durată de 1-2 zile) 
sau tip telex (virament realizat în ziua curentă înaintării 
ordinului de plată etc., de către plătitor).  

Viramentul propriu-zis se realizează, de cele mai multe ori, 
înainte de transferul efectiv de fonduri, la bază stând acorduri 
bancare sau naţionale care dau girul de garanţie şi garantare al 
transferului de fonduri. Din acest motiv, transferul prin 
virament implică anumite riscuri, cum ar fi riscul de revocare şi 
riscul de sistem. Primul tip de risc presupune că, în perioada de 
timp din momentul depunerii dispoziţiei de plată (a ordinului 
de virament) şi până la momentul procesării ei (adică 
extragerea sumei indicate în ea din contul plătitorului) 
plătitorul are dreptul de a revoca (refuza) plata. În acest caz, 
dispoziţia de plată prezentată beneficiarului nu constituie 
garanţia efectuării acestei plăţi. Posibilitatea de diminuare a 
acestui risc – reducerea termenului de procesare a dispoziţiei de 
plată. Cel de-al doilea tip de risc presupune existenţa unor erori 
de ordin tehnic, inclusiv în sistem, care nu permit înregistrarea 
sumei încasate în contul beneficiarului. Cel mai simplu 
exemplu – din cauza unei erori în numărul contului 
beneficiarului, comise neintenţionat de plătitor, banca 
beneficiarului nu poate înregistra suma în contul acestuia şi 
este nevoită s-o returneze băncii plătitorului. Şi în acest caz 
prezenţa dispoziţiei de plată, inclusiv cu menţiunile băncii 
plătitoare, care certifică efectuarea plăţii, nu reprezintă garanţia 
încasării ei pentru beneficiar. 

 
 
 

 94 



Virament 

Este un procedeu bancar special de plată fără numerar, efectuat prin 
transferul unei sume de bani în monedă naţională sau în valută, din 
contul celui care dispune plata (ordonatorul) în contul beneficiarului 
care încasează, acest lucru însemnând debitarea contului primului şi 
creditarea contului celuilalt 

Efectul 
viramentului 

Diminuarea soldului disponibil al contului celui care a dat ordin de 
virament cu o sumă egală cu cea care a fost creditat contul 
beneficiarului viramentului 

Dificultăţi 
Acestea survin în cazul viramentelor efectuate fără ordin, viramente 
efectuate tardiv, viramente executate fără existenţa disponibilului, 
ordinul de plată incomplet sau redactat eronat 
Banca nu poate cenzura un ordin de virament emis de clientul titular 
al contului, în cazul în care acest cont are un sold creditor. 
Banca nu trebuie să verifice cauza juridică a ordinului de virament 
Banca nu este obligată să verifice dacă autorul ordinului de virament 
are capacitatea juridică de a efectua actul juridic realizat prin 
virament 

Consecinţe ale 
caracterului 
abstract al 

viramentului 
Viramentul are ca efect naşterea unui drept de creanţă al 
beneficiarului faţă de bancă şi, concomitent, stingerea eventualei 
creanţe anterioare a emitentului faţă de aceeaşi bancă 
Prin virament se înfăptuieşte circulaţia monedei scripturale 
Depozitele bancare constituite exprimă creanţe ale terţilor faţă de 
bancă, iar viramentul reprezintă un procedeu de transfer al creanţelor 
între creditorii băncii 

Implicaţiile 
viramentului la 
nivel economic Viramentul ca transfer de monedă scripturală reprezintă un 

instrument de combatere a inflaţiei monetare 
 

Schema 32. Viramentul, procedeu şi instrument 
 
 O
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

peraţii 

plata unei datorii extracontractuale 

achitarea unei datorii de plată 

consimţirea unei asigurări 

consimţirea unui împrumut sau a unei donaţii etc. 

consimţirea unui împrumut sau a unei donaţii 

Schema 33. Operaţii cu viramente bancare 
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În funcţie de aspectul iniţierii transferului, deosebim 2 
tipuri de virament: 

De credit – plătitorul; 
De debit – beneficiarul; 
Principiile viramentului: 
 Existenţa contului în bancă atât al plătitorului, cât şi al 

beneficiarului; 
 Existenţa soldului în cont cel puţin în mărimea 

viramentului; 
 Utilizarea în procesul viramentului doar a 

instrumentelor de plată indicate în legislaţia în vigoare 
(dispoziţie de plată, cerere-dispoziţie de plată); 
 Viramentul se efectuează în baza unui motiv bine 

definit, care poate fi: 
Virament prealabil – în baza dispoziţiei de plată efectuat 

înaintea livrării mărfurilor şi efectuarea serviciilor; 
Virament posterior – aferent valorii mărfurilor, serviciilor, 

lucrărilor, se efectuează în baza documentelor care adevereşte 
existenţa datoriilor faţă de beneficiar. 

Pentru efectuarea viramentului banca percepe de la client 
un comision care poate fi în valoare fixă sau în procente faţă de 
valoarea viramentului. 

 
 

Virament 

De credit De debit 

 
 
 
 

 
 
 

Schema 34. Clasificarea viramentului în funcţie de sensul 
din care se dispune şi se efectuează plata 
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Virament 

intern 
(intrabancar)

extern 
(interbancar)

Etapele 
viramentului 

extern 

banca plătitorului pune la dispoziţia băncii beneficiarului un
credit egal cu aceeaşi sumă 

banca beneficiarului creditează contul acestuia 

plătitorul emite ordinul de virament cerând băncii sale să-i
debiteze contul cu o anumită sumă, pentru a se credita contul
beneficiarului deschis la o altă bancă

între cele două bănci se realizează reglementarea conturilor
prin casa de compensaţii interbancare 

Schema 35. Clasificarea viramentului în funcţie  
de tipul relaţiilor  

 
2. Esenţa viramentului de credit 
Viramentul de credit reprezintă o serie de operaţiuni care 

începe prin emiterea de către emitent a ordinului de plată şi 
executarea de către banca plătitoare a acestuia în scopul punerii 
la dispoziţia beneficiarului a unei sume de mijloace băneşti şi 
se finalizează prin înregistrarea de către banca beneficiară a 
sumei respective în contul beneficiarului. 

În funcţie de specificul utilizării, viramentul de credit se 
clasifică în transfer ordinar şi transfer bugetar. 
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Viramentul ordinar este utilizat în scopul efectuării tuturor 
plăţilor, care nu se referă la bugetul public naţional şi poate fi 
iniţiat atât de către clientul băncii (titular de cont bancar), cât şi 
nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la 
transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele 
fizice. 

Transferul (viramentul) bugetar este utilizat în scopul 
efectuării plăţilor care se referă numai la bugetul public 
naţional şi poate fi iniţiat atât de către clientul băncii (titular de 
cont bancar), cât şi nemijlocit de bancă în nume şi pe cont 
propriu, precum şi la transferarea sumelor încasate în numerar 
de la persoanele fizice. 

Viramentul de credit este efectuat de bancă în baza 
diferitelor instrumente de plată specifice: 

• Dispoziţia de plată (ordin de plată); 
• Dispoziţia de plată trezorerială (în cazul viramentului 

bugetar); 
• Dispoziţia de plată acceptată (în cazul efectuării 

viramentului prin intermediul Întreprinderii de Stat 
„Poşta Moldovei”). 

Circuitul operaţional al dispoziţiei de plată începe cu 
emiterea de către plătitor a dispoziţiei de plată şi se încheie cu 
transferul sumei în contul beneficiarului de către banca sa. În 
circuitul dispoziţiei, se efectuează succesiv următoarele 
operaţiuni:  

(a) recepţia – operaţiunea prin care o bancă recunoaşte 
primirea dispoziţiei de plată şi validitatea acesteia 
(integritate fizică, informaţii obligatorii de identificare 
şi transfer de fonduri, nu conţine ştersături, modificări, 
condiţionări);  

(b) autentificarea – procedura de recunoaştere a persoanei 
pe care emitentul dispoziţiei de plată o autorizează să 
semneze autentic, prin confruntarea semnăturii înscrise 
pe document cu cele din fişa specimenului de 
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semnătură, precum şi prin diverse procedee convenite 
cu banca pentru prevenirea plăţilor neautorizate; 

c) acceptarea (autorizarea) – procedura prin care o bancă 
recunoaşte ca valabilă o dispoziţie de plată 
recepţionată, obligându-se să execute serviciul de a 
transfera fondurile la termenele şi în condiţiile dispuse 
de emitent;  

(d) refuzul – procedura utilizată în cazul în care banca 
receptoare consideră că nu este posibil să execute 
ordinul din dispoziţia de plată dat de către emitent;  

(e) executarea – procedura de debitare a contului 
emitentului şi după caz: (I) creditarea contului 
beneficiarului dacă ambii parteneri au conturi la 
aceeaşi unitate bancară; (II) transmiterea dispoziţiei de 
plată într-un sistem de plăţi; (III) transmiterea 
dispoziţiei de plată către banca corespondentă.  

În activitatea bancară de plăţi, este foarte important să se 
cunoască momentul finalizării decontării care înseamnă şi 
stingerea obligaţiei debitorului. Acest moment este considerat 
atunci când transferul de fonduri a fost înregistrat în contul 
beneficiarului.  

Ordinul (dispoziţia) de plată este un ordin ferm înaintat de 
către plătitor băncii sale privind transferul sumei indicate în 
document din contul său în contul beneficiarului pentru 
stingerea unei datorii. Componentele sunt: 

 Numărul; 
 Data (valabilă o singură zi);  
 Denumirea documentului; 
 Suma în cifre şi litere; 
 Datele plătitorului; 
 Datele beneficiarului; 
 Datele băncii plătitoare şi beneficiare; 
 Destinaţia plăţii; 
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 Numărul documentului în baza căruia se efectuează 
transferul; 

 Semnătura emitentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Elementele 
dispoziţiei 
de plată 

Ordinul necondiţionat 
de a plăti o anumită 
sumă de bani 

Numele plătitorului 
şi numărul contului 
deschis acestuia la 
banca iniţiatoare 

Elementele menite să 
permită autentificarea 
emitentului de către 
banca iniţiatoare 

Numele beneficiarului
şi numărul contului 
acestuia, deschis la 
banca destinatară 

Denumirea băncii 
iniţiatoare şi a băncii 
destinatare 

Schema 36. Elementele dispoziţiei de plată 
 
Ordinul de plată se emite: 
a) într-un singur exemplar, în cazul emiterii de către banca 

plătitoare la efectuarea transferului de credit în nume şi 
pe cont propriu; 

b) în două exemplare, în cazul emiterii de către titularul de 
cont bancar, precum şi de către banca plătitoare la 
efectuarea transferului în numele titularului de cont 
bancar; 

c) în trei exemplare, în cazul emiterii de către titularul de 
cont bancar la efectuarea transferului de credit pe 
adresa Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, la care 
se anexează în caz de necesitate şi trei exemplare ale 
listei destinatarilor mijloacelor băneşti. Emitentul poate 
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revoca ordinul de plată până în momentul executării 
acestuia de către banca plătitoare. 

Banca plătitoare acceptă spre executare ordinul de plată, 
dacă sunt respectate următoarele condiţii: 

a) plătitorul are deschis cont bancar la banca plătitoare în 
conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare; 

b) mijloacele băneşti din contul plătitorului sunt suficiente 
pentru efectuarea transferului; 

c) asupra mijloacelor băneşti din contul plătitorului nu 
sunt aplicate restricţii privind utilizarea acestora din 
partea organelor abilitate de lege; 

d) ordinul de plată este întocmit în conformitate cu 
prevederile Regulamentului în vigoare; 

e) la ordinul de plată este anexat documentul justificativ, 
în cazul în care acest fapt este prevăzut de actele 
normative în vigoare. 

Obligaţiile plătitorului: 
 Îndeplineşte corect dispoziţia de plată; 
 Asigură soldul în cont; 
 Achită comisionul băncii; 

Funcţiile băncii plătitoare: 
• Verifică corectitudinea îndeplinirii documentelor; 
• Esenţa soldului în cont; 
• Debitează contul debitorului; 
• Semnează şi aplică ştampila băncii pe al doilea 

exemplar pe care îl înapoiază debitorului împreună cu extrasul 
din cont şi coase primul exemplar în mapa documentelor zilei; 

Obligaţiile băncii beneficiare: 
Recepţionează documentul de plată şi-l imprimă în 2 

exemplare, unul îl coase în mapa zilei, celălalt îl remite 
beneficiarului. 
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Plătitor Beneficiar 

Confirmare privind 
încasarea (6) 

Marfă (1) 

Dispoziţie de plată (2)

Banca  
plătitoare Banca  

beneficiară Debitare cont 
plătitor (3) 

Efectuarea 
viramentului (4)

Centrul  
de decontare 

Creditare cont 
beneficiar (5) 

Schema 37. Schema decontării prin dispoziţia de plată 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Plătitorul ordonă băncii sale (bancă plătitoare) să promoveze ordinul  
de plată către beneficiarul specificat 

Banca plătitoare preia suma din contul plătitorului şi efectuează plata
către banca creditorului 

Banca creditorului înscrie suma în contul beneficiarului 

 
Schema 38. Ordinea operaţiilor viramentului de credit 
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După acceptare banca destinatară creditează contul clientului său cu suma 
înscrisă pe dispoziţia de plată primită 

Societatea X se decide să plătească serviciile care i-au fost prestate de
societatea Y printr-o dispoziţie de plată 

În acest scop, emite o dispoziţie de plată (al cărui beneficiar este
prestatorul de servicii ) şi o prezintă băncii la care are deschis contul şi
care este banca iniţiatoare 

În momentul acceptării dispoziţiei de plată de către banca beneficiarului
transferul-credit este finalizat 

Aceasta efectuează succesiv operaţiuni de recepţie, autentificare,
acceptare şi de executare a ordinului de plată primit de către banca
beneficiarului şi care are calitate de bancă destinatară 

Unitatea prestatoare îşi recuperează contravaloarea serviciilor efectuate 

Schema 39. Principalele etape privind circulaţia unei 
dispoziţii de plată 

 

Subiectul Obligaţia 
Emitentul Are obligaţii în legătură cu emiterea dispoziţiei şi cu 

plata acesteia 
Plătitorul Este obligat să plătească spezele bancare aferente 

procesării dispoziţiei de plată 
Banca 
iniţiatoare 

Are obligaţii privind returnarea sumei în caz de 
nefinalizare a transferului-credit şi plata dobânzilor de 
întârziere 

Banca 
receptoare 

Are responsabilitate în ceea ce priveşte: recepţia, 
autentificarea, acceptarea sau refuzul, executarea 
ordinului recepţionat, plata dobânzilor de întârziere 

Banca 
destinatară 

Se obligă în legătură cu: recepţia, autentificarea, 
acceptarea sau refuzul, punerea fondurilor la dispoziţia 
beneficiarului, plata dobânzilor de întârziere 

Schema 40. Obligaţiile participanţilor la un transfer-credit 
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Situaţiile în care se consideră efectuată plata obligaţiei 
emitentului faţă de banca receptoare

Banca receptoare a debitat contul em

 
 
 
 
 

itentului deschis la acesta 

 
 
 

 
 
 
 
 

Schema 41. Situaţiile în care se consideră efectuată plata 
obligaţiei emitentului faţă de banca receptoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schema 42. Situaţiile în care o dispoziţie de plată se 
consideră acceptată de către altă bancă 

Banca emitentă creditează contul băncii receptoare deschis la o altă 
ă şi aceasta foloseşte fondurile respective banc

Banca centrală creditează contul băncii receptoare în cadrul 
decontării finale 

Banca emitentă creditează contul băncii receptoare deschis la ea, iar 
ă utilizează fondurile desemnate de suma respectivă aceasta din urm

Decontarea final
acord de com

ă se face în favoarea băncii receptoare în baza unui 
pensare bilaterală cu banca emitentă sau a regulilor 

 sistem de transfer de fonduri care se referă la decontarea 
obligaţiilor dintre participanţi 
unui

Situaţiile în care o dispoziţie de plată se consideră
acceptată de către bancă  

La recepţia sa de la emitent, cu condiţia să existe un accord între cele 
ă părţi dou

În momentul înştiinţării emitentului privind acceptarea sau a debitării
ă pentru titlul respectiv contului acestuia deschis la ea, ca plat

În momentul creditării contului beneficiarului sau al comunicării
făcute acestuia că are dreptul să retragă sau să utilizeze sume
provenite în urma acceptării 
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Să execute ordinul 
în ziua bancară 

în care l-a acceptat 
sau cel mai târziu  
în ziua bancară 

următoare

Înştiinţarea în timp 
util a emitentului de 
neonorarea ordinului 

său de plată  

Obligaţiile 
băncii 

receptoare 

Schema 43. Obligaţiile băncii receptoare 
 
3. Transferul prin virament de debit 
Viramentul de debit se efectuează în baza cererii 

dispoziţiei de plată şi a incasoului. Cererea-dispoziţie de plată 
este cererea beneficiarului de a i se transfera în contul lui o 
anumită sumă în baza documentelor de livrare a mărfii, 
efectuarea serviciilor şi îndeplinirea documentelor. Astfel, 
cererea dispoziţie de plată întocmită de beneficiar se transmite 
plătitorului pentru a fi acceptată împreună cu documentul care 
confirmă livrarea mărfurilor sau efectuarea serviciilor. În cazul 
cererii dispoziţiei de plată banca plătitoare nu poate efectua 
transferul din cont fără acceptul plătitorului. Cererea-dispoziţie 
de plată e prezentată băncii plătitoare fie de către plătitor sau de 
beneficiar. Ea fiind valabilă un an, trebuie să conţină termenul 
de prezentare spre accept şi termenul de prezentare la banca 
plătitoare. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare. 
Unul este semnat de către beneficiar şi tot pe primul exemplar 
plătitorul îşi pune acceptul lui şi indică data acceptului. În 
cazul când în cont nu sunt resurse suficiente, banca remite 
documentul beneficiarului indicând lipsa de resurse. 

Incasoul-dispoziţie a beneficiarului privind extragerea în 
mod incontestabil a unei sume indicate din contul plătitorului 
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fără consimţământul acestuia. Deci incasoul permite debitarea 
incontestabilă a contului debitorului. În baza documentului care 
oferă dreptul beneficiarului să iniţieze această plată fără 
acordul plătitorului. Aceste documente pot fi: 

 Dispoziţia organelor judecătoreşti cu privire la 
executare silită a unei anumite plăţi.  
 Sunt sume ce trebuie transferate în folosul bugetului de 
stat conform legii sistemului bugetar şi procesului 
bugetar. 

Incasoul presupune ca banca plătitoare să transfere din 
contul plătitorului suma indicată în documente, iar în cazul 
lipsei resurselor în cont sau insuficienţei acestora banca va 
transfera suma cu ajutorul documentelor (notă de transfer).  

 

Viramentul de debit 

este o excepţie în relaţiile dintre agenţii 
economici şi în practica bancară şi se 
efectuează în baza cererii-dispoziţie de 
plată şi a incasoului 

Cererea-dispoziţie de 
plată 

este cererea beneficiarului de a i se 
transfera în contul lui o anumită sumă de 
bani în baza documentelor de livrare a 
mărfurilor, efectuare a serviciilor şi 
îndeplinire a lucrărilor, astfel cererea-
dispoziţie de plată perfectată de 
beneficiar se transmite nemijlocit 
plătitorului pentru a fi acceptată 
împreună cu documentele care confirmă 
livrarea mărfurilor sau efectuarea 
serviciilor. 

In
st

ru
m

en
te

le
 d

e 
pl

at
ă 

 
al

e 
vi

ra
m

en
tu

lu
i d

e 
de

bi
t 

Incasoul 

reprezintă dispoziţia beneficiarului 
privind extragerea în mod incontestabil a 
unei sume de bani indicate din contul 
plătitorului fără consimţământul 
acestuia. 

 
Schema 44. Instrumentele de plată  

ale viramentului de debit 
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Ordinea operaţiunilor în cazul viramentului de debit 

Plătitorul împuterniceşte creditorul pentru astfel de operaţiuni  
şi, concomitent, el solicită băncii sale aprobarea operaţiunii 

Creditorul depune documentaţia aferentă sumei de plată (factura)
la banca sa 

Banca plătitorului include pentru plată suma respectivă la data
scadenţei de plată, iar după efectuarea plăţii, suma revine, pe
filieră bancară, în contul creditorului 

Schema 45. Ordinea operaţiunilor  
în cazul viramentului de debit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plătitor Beneficiar 
Marfă (1) 

Plasarea 
C-DP (2) Confirmare 

privind 
încasarea (8) 

Confirmarea 
C-DP (4) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Banca  
plătitoare

Banca 
beneficiară

Debitare cont 
plătitor (5) Creditare cont 

beneficiar (7)

Centrul  
de decontare

Efectuarea 
viramentului (6)

Transmiterea C-DP 
spre confirmare (3) 

Schema 46. Decontarea prin intermediul cererii-dispoziţie 
de plată (C-DP) 
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Încă o formă a viramentului de debit, foarte răspândită în 
străinătate este debitul direct al contului beneficiarului. 

Debitul direct (engleză, direct debit) este tipul de transfer de 
debit prin care băncile sunt autorizate de clienţii plătitori să 
efectueze automat decontarea serviciilor din conturile lor la simpla 
cerere a furnizorilor şi de transfer al sumelor la băncile acestora. 
Pentru efectuarea acestor plăţi este necesar să se asigure un cadru 
juridic între participanţii la tranzacţii şi între aceştia şi băncile lor 
privind derularea operaţiunilor, astfel: între furnizor şi debitor se 
încheie o convenţie privind dreptul furnizorului de a iniţia plata 
fără acordul prealabil al debitorului; între banca plătitoare şi debitor 
se încheie o convenţie de mandat privind acceptul debitorului 
pentru plata din cont fără ordinul expres al acestuia; şi între banca 
colectoare şi furnizor se încheie un angajament privind debitarea 
directă. În acest fel, banca plătitoare devine mandatarul debitorului 
de a executa instrucţiunile de plată primite de la furnizor în 
favoarea acestuia. Mandatul devine un act juridic întrucât se 
transferă anumite drepturi de dispoziţie altei persoane decât 
proprietarul fondurilor şi care are caracter permanent până la 
revocarea acestuia de către debitor. Un asemenea procedeu se 
foloseşte în special pentru plata serviciilor cu caracter de 
repetabilitate ca: energie electrică, telefon, gaze, apă etc.  

Avantajele pentru ambii parteneri sunt substanţiale, în sensul 
că furnizorii îşi pot încasa creanţele la termen, ceea ce este un 
deziderat al acestora, iar beneficiarii dispun de o modalitate destul 
de comodă de descărcare de obligaţie pentru serviciile prestate. 
Dezavantajul îl constituie posibilitatea apariţiei unor debite nereale 
care se decontează automat înainte de clarificarea acestora. În 
practică, s-a adoptat procedeul ca decontarea să aibă loc la un 
anumit interval de la facturare, perioadă în care eventualele 
neconcordanţe să se clarifice.  

Din punct de vedere operaţional, relaţiile de decontare se 
stabilesc între banca colectoare (banca furnizorului) şi băncile 
plătitoare unde debitorii au conturile. Banca colectoare transmite 
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fişierele electronice cu debitorii, conturile şi sumele de plată 
fiecărei bănci plătitoare şi primeşte de la acestea fondurile, prin 
intermediul casei de compensare, pe care le înregistrează în contul 
furnizorului. În România, decontarea are o anumită particularitate, 
în sensul că ambii parteneri trebuie să aibă conturile deschise la 
aceeaşi bancă.  

În vederea decontării, partenerii încheie mai întâi o convenţie 
de plată prin debit direct (1), apoi debitorul încheie cu banca un 
mandat de debitare directă (2), iar furnizorul încheie tot cu banca un 
angajament de debitare directă (3). Furnizorul emite factura către 
client (4) şi, ulterior, transmite documentaţia de încasare la bancă, 
respectiv lista electronică de plăţi cu denumirea clienţilor, conturile 
acestora şi sumele datorate (5). Banca emite o notă contabilă de 
debitare a conturilor curente ale plătitorilor şi creditare a contului 
curent al furnizorului pe baza căreia se fac operaţiunile în conturi 
(6-7) şi astfel plăţile se finalizează. În cazul în care partenerii au 
conturi la bănci diferite (situaţia din alte ţări), decontarea se face 
prin ordin de plată (mesaj electronic) emis de băncile plătitoare 
(schema de mai jos). 

 
 Pl

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ătitor Beneficiar 
Convenţie debit director (1)

Factura (4) 

Lista  
de plăţi (5) 

Banca 
Debitare  Creditare 

Înţelegere privind 
debitare directă (3)

Mandat privind 
debitare directă (2)

Debitare cont 
plătitor (6) 

Creditare cont 
beneficiar (7)

Schema 47. Schema transferului prin debitul direct 
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Indiferent dacă partenerii au conturile la aceeaşi bancă sau 
la bănci diferite, operaţiunea de plată nu se poate efectua la 
banca debitorului decât numai după autentificarea părţii care a 
solicitat plata (verificarea semnăturii electronice) şi autorizarea 
plăţii (verificarea disponibilului din cont şi, eventual, a altor 
instrucţiuni). Dacă debitorul nu are disponibil în contul curent, 
plata se refuză de bancă şi se informează furnizorul. Clienţii 
care au dificultăţi repetate în asigurarea fondurilor se exclud 
din acest procedeu, întrucât produc întârzieri la plată.  

 
Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare 
1. Expuneţi esenţa procedeului bancar al viramentului. 
2. Prezentaţi caracteristicile viramentului. 
3. Care sunt implicaţiile viramentului la nivel economic? 
4. Relevaţi consecinţele aferente caracterului abstract al 

viramentului. 
5. Expuneţi efectul viramentului. 
6. Descrieţi dificultăţile ce pot apărea în cazul 

viramentului. 
7. Ce tipuri de virament cunoaşteţi? 
8. Relevaţi conţinutul principiilor viramentului. 
9. Expuneţi esenţa viramentului de credit. 
10. Caracterizaţi instrumentele de plată ale viramentului 

de credit. 
11. Care sunt elementele dispoziţiei de plată? 
12. Prezentaţi obligaţiile plătitorului. 
13. Care sunt funcţiile băncii plătitoare? 
14. Descrieţi obligaţiile băncii plătitoare. 
15. Caracterizaţi etapele viramentului extern. 
16. Expuneţi ordinea operaţiunilor viramentului de credit. 
17. Numiţi principalele etape aferente circulaţiei unei 

dispoziţiei de plată. 

 110 



18. În ce constă esenţa viramentului de debit? 
19. Redaţi ordinea operaţiunilor în cazul viramentului de 

debit. 
20. Definiţi instrumentele de plată ale viramentului de 

debit. 
21. Expuneţi modalitatea utilizării cererii-dispoziţie de 

plată. 
22. Ce este dispoziţia incaso? 
 
Test 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a) Viramentul decurge din specificul 
circulaţiei monetare ca procedeu de 
transfer al monedei efective. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Viramentul decurge din specificul pieţei 
de credit ca procedeu de transfer al 
monedei scripturale. 

 Nu ٱ
 Da ٱ

c) Viramentul este un transfer de creanţe, 
deoarece se efectuează prin intermediul 
conturilor bancare. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Prin virament plătitorul îşi majorează 
dreptul de cerere la bancă prin micşorarea 
volumului creanţelor transferându-le 
beneficiarului respectiv. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

e) Viramentul este un procedeu bancar 
special de plată în numerar efectuat prin 
transferul unei sume de bani în monedă 
naţională sau în valută. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

 
2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde expresiei 

potrivite (alegând din variantele propuse): 
a. Prin .......se înfăptuieşte circulaţia 

monedei scripturale. 
 
1. creanţă 

b. .......e valoarea creanţei pe care o deţine  
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titularul asupra băncii. 2. cont 
c. Depozitele bancare constituite exprimă 

creanţe ale.......faţă de ....... 
 
3. bancă 

d. Viramentul are ca efect naşterea unui 
drept de....... al beneficiarului  

 
4. virament 

faţă de bancă. 5. client. 
 
3. Identificaţi care din următoarele afirmaţii reprezintă 

instrumentele de plată de credit, şi care – de debit (notaţi, în 
spaţiul rezervat, cu a-instrumentele de plată utilizate în 
viramentul de credit, b-instrumentele de plată utilizate în 
viramentul de debit): 

 cererea-dispoziţie de plată ٱ  dispoziţia incaso ٱ
  dispoziţia de ٱ

plată acceptată  ٱ dispoziţia de plată trezorerială 
 debitul direct ٱ  dispoziţia de plată ٱ

 
4. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde expresiei 

potrivite (alegând din variantele propuse): 
Cererea-dispoziţie de plată este 
cererea......transmisă  

1. plătitor 

nemijlocit.......pentru a fi acceptată 
împreună cu documentele  

2. beneficiar 

care confirmă livrarea mărfurilor sau 
efectuarea serviciilor. 

3. banca-
plătitoare 

Cererea-dispoziţie de plată e 
prezentată........fie de către....... sau de.... 

4. banca-
beneficiară 

 
5. Bifaţi secvenţele care reprezintă principii ale viramentului: 

 existenţa creditului ٱ
 existenţa contului în bancă al plătitorului ٱ
 existenţa contului în bancă al beneficiarului ٱ
 existenţa unui motiv bine definit ٱ
 existenţa soldului necesar în contul plătitorului ٱ
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 existenţa soldului necesar în contul beneficiarului ٱ
 existenţa soldului necesar în casieria plătitorului ٱ
 existenţa soldului necesar în casieria beneficiarului ٱ

 
6. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde 

expresiei potrivite (alegând din variantele propuse): 
a).......emite dispoziţia de plată şi 

îl prezintă la....... 
 
1. clientul băncii 

b).......asigură soldul în cont. 2. emitentul 
c).......recepţionează documentele 

de plată şi-l imprimă în 2 
exemplare. 

 
 
3. plătitorul 

d).......achită comisionul băncii. 4. beneficiarul 
e).......debitează contul....... , 

.......creditează contul....... . 
5. banca-
plătitorului 

 6. banca-
beneficiarului 

 
7. Alegeţi din variantele propuse secvenţa care corespunde 

termenului de valabilitate a cererii-dispoziţie de plată: 
 luni 3 ٱ    o zi ٱ
 luni 6 ٱ   zile 3 ٱ
 un an ٱ   o lună ٱ

 
8. Bifaţi din secvenţele prezentate, cele care reprezintă 
elemente ale dispoziţiei de plată: 

 semnătura beneficiarului ٱ  numele beneficiarului ٱ
 datele plătitorului ٱ  denumirea documentului ٱ
 ordinul necondiţionat de ٱ  suma în lei şi în valută ٱ

a plăti 
 data (valabilă-3 zile) ٱ   destinaţia plăţii ٱ

 
9. Identificaţi care dintre variantele propuse reprezintă 

obligaţiile băncii plătitoare şi care obligaţiile băncii 
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beneficiare(notaţi, în spaţiul rezervat, cu a-obligaţiile 
băncii plătitoare, b-obligaţiile băncii beneficiare): 

 returnează suma în caz de nefinalizare a transferului-credit ٱ
 plata dobânzii de întârziere ٱ
 recepţionează documentul de plată ٱ
 verifică corectitudinea îndeplinirii documentului de plată ٱ
 imprimă documentul de plată în două exemplare ٱ
 .execută ordinul de plată recepţionat ٱ
 
Teme pentru studiu de caz 
1. Particularităţile procedeului bancar al viramentului. 
2. Principiile esenţiale ale viramentului. 
3. Implicaţiile viramentului la nivel economic. 
4. Instrumentele de plată ale viramentului de credit. 
5. Documentele de plată ale viramentului de debit. 
6. Obligaţiile participanţilor la virament. 
 

Literatură selectivă: 
1. Dorel Mihai Paraschiv. Tehnica plăţilor internaţionale. 

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 
2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 

decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 2003. 
3. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri, 

Editura Economică, Bucureşti, 1999. 
4. Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de plăţi al 

Republicii Moldova, nr. 328 din 19.12.2002. 
5. Regulamentul privind debitarea directă aprobat prin 

hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei nr.248 din 8 octombrie 2003. 

6. Regulament privind plăţile programate aprobat prin 
hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei nr.62 din 24.02.2005. 

7. Regulament cu privire la transferul de credit aprobat prin 
hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei nr.374 din 15 decembrie 2005. 
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Tema 6. DECONTĂRI PRIN CECURI 
 
1. Esenţa şi tipologia cecurilor 
Cecul este un ordin scris dat de un titular de cont băncii sale 

privind plata incontestabilă a sumei indicate în el posesorului 
cecului care poate fi o terţă persoană sau însuşi emitentul. 

Cecul nu este monedă, el este un instrument de plată purtător 
al unei creanţe care oferă accesul la monedă în momentul 
prezentării la plată. Ca urmare, cecul este un instrument de plată 
la vedere, orice menţiune contrară fiind nulă. 

Operaţiunile cu cecuri implică cel puţin trei părţi: trăgător, 
tras şi beneficiar.  

Trăgătorul este partea care emite (scrie) cecul pe baza 
disponibilului aflat în cont şi care dă o dispoziţie de plată, 
necondiţionată, băncii la care are deschis contul. Trasul este 
întotdeauna o bancă la care trăgătorul are deschis contul şi care 
efectuează plata pe baza cecului primit, numai dacă trăgătorul 
are suficient disponibil în cont, către o terţă parte sau chiar 
către trăgător, dacă acesta solicită să i se elibereze numerar. 
Banca pune la dispoziţia trăgătorului carnete de cecuri care 
conţine file necompletate, denumite şi blanchete, pe care acesta 
le foloseşte în limita disponibilului din cont. Beneficiarul este 
partea care primeşte suma transmisă de trăgător, iar în situaţia 
în care trăgătorul a dispus să i se elibereze numerar, acesta 
apare şi în postura de beneficiar. Cele trei părţi efectuează 
operaţiuni legate de cec în nume propriu, respectiv fiecare 
poartă răspundere pentru participarea la acest circuit:  

 trăgătorul este responsabil pentru asigurarea 
disponibilului, respectiv acesta să fie lichid (depozit), 
cert (utilizabil imediat) şi exigibil (adică sa nu existe 
nici un impediment de ordin juridic sau material care să 
împiedice efectuarea plăţii); emiterea unui cec fără ca 
trăgătorul să dispună de fondurile necesare atrage 
sancţiuni civile şi penale;  
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 trasul (banca) răspunde pentru efectuarea plăţii la 
prezentarea cecului şi de întârzierile care eventual pot 
avea loc;  
 beneficiarul răspunde pentru neprezentarea la banca în 
termenul de valabilitate al cecului în vederea primirii 
sumei în numerar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoanele participante 
la decontările prin cecuri sunt: 

Trăgătorul = 
persoana care are 

cont în bancă 
şi a emis cecul 

Trasul = banca 
trăgătorului care 

achită cecul 

Beneficiarul = 
persoana care 

încasează suma 
înscrisă în cec 

Schema 48. Persoanele participante la decontările prin cecuri 
 
Principii de utilizare a cecului: 
• Existenţa relaţiilor dintre trăgător şi tras, pe baza 

contului bancar şi eliberarea carnetului de cecuri; 
• Existenţa soldului în cont cel puţin în mărimea cecului 

emis. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Principiile de utilizare a cecurilor: 

I. Existenţa relaţiei dintre trăgător şi tras pe baza
contului bancar şi eliberarea carnetului de cecuri 

II. Existenţa soldului în cont cel puţin în mărimea 
cecului emis 

Schema 49. Principiile de utilizare a cecurilor 
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Pentru a evita posibilitatea de emisiune a cecului fără 
acoperire, banca poate certifica sau aviza cecul. 

Certificarea cecului – blocarea de către bancă a unei sume 
în cont garantând astfel efectuarea transferului sumei respective 
doar pentru plata cecului. 

Vizarea cecului – adeverirea existenţei soldului în contul 
trăgătorului fără a-l bloca şi acoperirea cecului rămâne pe seama 
trăgătorului. Cecul conţine asemenea elemente obligatorii, în 
funcţie de care deosebim mai multe tipuri de cecuri: 

 După denumirea cecului, care presupune specificarea 
tipului, deosebim: 

• Cecul de numerar; 
• Cecul de călătorie; 
• Cecul de virament. 
 Ordinul necondiţionat de plată. În funcţie de acest 

element, se deosebesc: 
• Cecul barat. Bararea cecului presupune tragerea a două 

linii pe cec şi, în acest caz, beneficiarul se adresează doar 
băncii specificate în contul respectiv; 

• Cecul nebarat. 
 Locul sigur al emisiunii cecului – indicarea adresei 
juridice a trăgătorului. Existenţa acestei adrese dă 
dreptul cert beneficiarului de a încasa suma înscrisă în 
cec, în cazul în care suma nu poate fi achitată de către 
tras, beneficiarul se prezintă la trăgător pentru încasarea 
sumei în mod direct. 
 Data emisiunii (valabilitatea cecului – 1 lună); 
 Acceptul incontestabil de plată – existenţa ştampilei 

şi semnăturii trăgătorului. 
 Datele trasului, trăgătorului  
 Numele beneficiarului. În funcţie de indicarea numelui 

beneficiarului pe cec deosebim: 
• Cec nominativ (se indică numele beneficiarului); 
• Cec la purtător. 
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Elementele cecului: 

1. Denumirea cecului 

3. Locul de emisiune  
a cecului 

2. Ordinul necondiţionat  
de plată 

5. Acceptul incontestabil  
de plată 

6. Datele trăgătorului 

7. Datele trasului 

4. Data emisiunii 8. Numele beneficiarului 

Schema 50. Elementele cecului 
 
În funcţie de condiţiile de plată: 
 Cec barat; 
 Cec nebarat; 
 Cec simplu (fără indicarea băncii care îl poate accepta pentru 

plată); 
 Cec de virament (doar pentru transferul dintr-un cont în altul); 
 Cec de numerar; 
 Cec de călătorie; 
 Cec certificat (ce este condiţionat de blocarea unei sume în 
cont, în limita căreia se poate trage cecul); 
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Clasificarea cecurilor: 

I. După denumirea cecului 

II. După ordinul necondiţionat 
de plată 

III. În funcţie de indicarea 
numelui beneficiarului 

Cec de numerar 

Cec de călătorie 

Cec de virament 

Cec barat 

Cec nebarat 

Cec nominativ 

Cec la purtător 

IV. În funcţie de condiţiile  
de plată: 

Cec barat 

Cec nebarat 

Cec simplu 

Cec de virament 

Cec certificat 

Schema 51. Clasificarea cecurilor 
 
În circuitul bancar, se folosesc mai multe feluri de cecuri 

diferenţiate prin anumite particularităţi, dar care păstrează 
principiile cecului-standard. Aceste cecuri se pot clasifica după 
două criterii: al beneficiarului şi al modalităţii de plată.  
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Din punct de vedere al beneficiarului:  
Cec nominativ, care are înscris în textul său numele 

beneficiarului şi, după dispoziţia pe care o cuprinde, este de 
două feluri: (a) cec plătibil unei anumite persoane cu sau fără 
clauza „la ordin” (girabil), ceea ce înseamnă că cecul poate fi 
transmis altei persoane, prin gir, cu toate drepturile care decurg 
din aceasta; clauza „la ordin” nu este obligatoriu să fie 
menţionată pe cec, întrucât simpla înscriere a cuvântului „cec” 
implică prin ea însăşi posibilitatea transmiterii prin gir; (b) cec 
plătibil unei anumite persoane cu clauza „nu la ordin”, 
înseamnă că cecul nu poate fi transmis prin gir, ci numai prin 
cesiune ordinară de creanţe.  

Cec la purtător, care, în momentul emiterii, nu are indicat 
expres beneficiarul sau este menţionat „la purtător”, „plătiţi 
purtătorului”; acest cec este plătit purtătorului instrumentului 
care se prezintă la bancă; un astfel de cec prezintă un risc mare 
de pierdere sau furt, ceea ce îl face mai puţin atractiv.  

Cecul postdatat este o variantă a cecului nominativ care are 
înscrisă ca dată a emiterii o dată ulterioară a prezentării sale la 
plată şi este plătibil în ziua prezentării, data de emitere 
considerându-se ca şi cum nu ar fi fost scrisă (se foloseşte în 
cazul unor livrări în mai multe partide, cecul având rol de 
garantare a plăţii).  

După modalitatea de plată, cecurile pot fi: cec pentru 
numerar; cec-virament, cec barat; cec circular; cec de călătorie.  

Cecul pentru numerar se foloseşte pentru obţinerea de 
numerar de la bancă pe baza disponibilului din contul curent al 
titularului.  

Cecul-virament se utilizează pentru plata prin cont a 
bunurilor sau a serviciilor. Dintre toate tipurile de cecuri, cecul 
virament este cel mai larg utilizat în relaţiile de decontare 
comerciale şi necomerciale pentru că este valabil în orice 
tranzacţie. Întrucât în practică există, deseori, anumite 
suspiciuni cu privire la capacitatea de plată a partenerului, 
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beneficiarul solicită trăgătorului o confirmare bancară pe cec 
din care să rezulte expres existenţa disponibilului şi astfel să fie 
sigur că la prezentarea pentru încasare va primi imediat suma 
datorată de partener. Această confirmare se face de către tras 
prin expresia „cec certificat” menţionată pe cec, sub semnătura 
autorizată şi ştampila băncii, înaintea remiterii cecului către 
beneficiar. Banca blochează suma certificată care nu mai poate 
fi retrasă de trăgător până la expirarea termenului de prezentare 
la plată a cecului. Prin certificare, trasul are obligaţia ca, în caz 
de neplată, să-l despăgubească pe posesorul cecului.  

Cecul barat este tipul de cec care are două linii paralele, 
verticale sau oblice, între care se înscrie banca către care se va 
face plata. Bararea se face de trăgător la emiterea cecului sau 
pe parcursul circulaţiei acestuia de către oricare dintre posesori. 
Cecul barat este de două feluri: cec cu barare generală şi cec cu 
barare specială. Cecul cu barare generală este acel libret care, 
în spaţiul dintre cele două linii, nu are înscrisă nici o bancă şi 
poate circula prin girare, fiind valabil la plata în posesia 
ultimului giratar care completează spaţiul dintre linii cu 
denumirea şi adresa băncii sale. Acesta prezintă cecul la banca 
unde are deschis contul care trimite cecul la încasare la banca 
aflată în poziţia de tras. Cecul cu barare specială este acel 
libret care are înscrisă între cele două linii denumirea băncii 
către care se va face plata. Bararea generală se poate 
transforma în barare specială prin înscrierea denumirii unei 
bănci între cele două linii paralele. Beneficiarul cecului cu 
barare specială depune cecul la banca sa, care îl trimite pentru 
încasare la banca aflată în poziţia de tras. Cecurile cu barare 
specială se folosesc în cazul livrării de mărfuri cu decontare 
prin cec, întrucât furnizorul are preferinţa pentru acest 
instrument, care prin primirea cecului semnat de trăgător, are 
certitudinea încasării sumei datorate într-un termen scurt.  

Cecul circular este un titlu de credit la ordin emis de o 
bancă asupra unităţilor sale bancare sau asupra altei bănci. 
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Cecul circular se foloseşte în cazul unor plăţi în numerar în alte 
localităţi decât cea a clientului. Pentru a se evita transportul 
personal de bani, care reprezintă un risc destul de mare, clientul 
obţine de la banca unde are contul un cec circular de o anumită 
valoare cu care se prezintă în localitatea de destinaţie la o 
unitate a aceleiaşi bănci sau, dacă nu există la o bancă 
corespondentă aflată în relaţii cu banca clientului şi încasează 
cecul. Prin cecul circular, banca emitentă se obligă să plătească 
cecul în favoarea beneficiarului care este şi clientul său. Sursa 
de fonduri o constituie disponibilităţile aflate în contul 
beneficiarului la banca emitentă. De cele mai multe ori, în 
cecul circular, banca emitentă este atât trăgător, cât şi tras, iar 
în cazul în care sunt bănci diferite, între acestea trebuie să 
existe o convenţie de plăţi. Cecul circular, ca instrument de 
plată, trebuie să cuprindă următoarele menţiuni obligatorii: 
denumirea de „cec circular”; promisiunea necondiţionată a 
băncii de a plăti la vedere o anumită sumă de bani; numele 
primitorului (clientul băncii); data şi locul emiterii; semnătura 
autorizată a băncii.  

Cecul de călătorie este tipul de cec cu o anumită sumă 
înscrisă, care se poate ridica în numerar de la o bancă sau o 
agenţie de turism ca mandatară a unei bănci. Cecul de călătorie, 
după cum arată şi numele, se foloseşte în activitatea de turism 
şi înlocuieşte transportul banilor, fiind un instrument de 
transformare a banilor scripturali în bani efectivi, respectiv 
numerar. Cecul de călătorie se poate emite în monedă locală 
sau valută şi poate fi valabil pe durată determinată sau 
nedeterminată. 

 
2. Operaţiuni bancare privind cecul 
Circuitul cecului bancar implică cel puţin două părţi, 

trăgător şi beneficiar, care, de cele mai multe ori, au conturi la 
unităţi bancare diferite. Aceste unităţi bancare îndeplinesc 
roluri diferite, în funcţie de poziţia în care se află cei doi 
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clienţi, una plătitoare (banca plătitorului) şi alta încasatoare 
(banca beneficiarului). Circuitul cecului pe linie bancară începe 
cu banca beneficiară care se mai numeşte şi bancă colectoare. 
Procesarea cecurilor are loc în mod diferit în funcţie de 
modalitatea de plată: în numerar sau prin cont.  

Procesarea în numerar presupune ca ambii parteneri să 
aibă relaţii numai cu o singură bancă, cea a trăgătorului. În 
acest caz, beneficiarul care a devenit posesorul cecului, trebuie 
să se prezinte la banca indicată pe cec pentru încasarea sumei 
în numerar. Acest procedeu se foloseşte când partenerii sunt în 
aceeaşi localitate şi există o anumită preferinţă pentru numerar, 
iar sumele sunt relativ mici. Instrumentul de plată folosit este 
cecul pentru numerar, iar procesarea bancară (recepţia, 
autentificarea, acceptarea şi executarea) este similară cu cea 
prezentată la operaţiunile cu numerar pe bază de cec din cadrul 
casieriei bancare.  

Procesarea prin cont este cea mai des folosită şi se referă la 
plăţile de valori mai importante sau la plăţile curente pentru 
servicii sau bunuri achiziţionate de la unităţile comerciale. 
Beneficiarii care primesc cecurile se adresează sistemului 
bancar care asigură efectuarea decontării, fiind o modalitate 
destul de comodă care s-a transformat într-o practică curentă 
larg răspândită.  

Banca care acceptă cecul spre plată nu întotdeauna este 
banca beneficiarului. De regulă, ea apare ca bancă intermediară 
între beneficiar şi tras şi se numeşte Bancă Colectoare. 

Pentru micşorarea termenului de plată, în banca colectoare 
se utilizează operaţiunile de trunchiere, adică de transfer al 
informaţiei incluse în cec sub formă de semnale electronice. 
Astfel, acest cec se transmite electronic către tras şi se achită 
electronic prin canale informatice. 

Operaţiuni de girare a cecului – transmiterea dreptului de 
încasare a valorii cecului unei persoane terţe. Girarea cecului la 
purtător se efectuează prin transmiterea simplă. Iar girarea 
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cecului nominativ-andosarea lui(înscrierea numelui noului 
purtător pe versoul lui). Ultima persoană înscrisă obţine dreptul 
de încasare a lui. 

Operaţiuni de avaliere – garantarea actului de plată. Se 
efectuează garantarea trăgătorului, în care caz cecul se plăteşte, 
chiar dacă nu există soldul în cont. În cazul avalierii trasului, 
cecul se plăteşte chiar dacă banca falimentează. 

Operaţiuni de regres – refuzul trăgătorului sau a trasului 
privind plata cecului în anumite condiţii, cum ar fi:  

• Pierdere; 
• Extragere frauduloasă;  
 

Operaţiuni specifice 
cecului 

Definiţia operaţiunilor 

Certificarea cecului 
= blocarea de către bancă a unei sume într-un cont 
garantând astfel efectuarea transferului sumei 
respective doar pentru plata cecului.  

Vizarea cecului 
= adeverirea existenţei soldului în contul 
trăgătorului fără a-l bloca şi acoperirea cecului 
rămâne pe seama trăgătorului. 

Girarea cecului = transmiterea dreptului de încasare a valorii 
cecului unei persoane terţe. 

Avalierea cecului = garantarea actului de plată  

Regresul cecului 

= refuzul trăgătorului sau a trasului privind 
achitarea cecului în anumite condiţii: pierderea 
cecului, extragerea frauduloasă, greşeli în 
emiterea cecului. 

 
Schema 52. Operaţiuni specifice cecului 
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Trasul 

Trăgător 

Banca 
beneficiarului 

Beneficiarul 

1. Deschiderea contului şi alimentarea lui. 
2. Emiterea carnetului de cecuri pe numele trăgătorului. 
3. Eliberarea cecului în favoarea beneficiarului. 
4. Transmiterea cecului către tras pentru achitarea la banca 

beneficiarului. 
5. Transmiterea de la banca beneficiarului la tras pentru 

încasarea sumei. 
6. Debitarea contului trăgătorului. 
7. Transmiterea banilor.  
8. Se stinge datoria faţă de beneficiar. 

 
Schema 53. Operaţiunea de plată prin utilizarea cecului 

 
Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare 
1. Ce reprezintă cecul? 
2. Care sunt participanţii la operaţiunile cu cecuri? 
3. Specificaţi principiile de utilizare a cecului. 
4. Enumeraţi elementele obligatorii aferente cecului. 
5. Tipologia cecurilor. 
6. Explicaţi operaţiunea de plată prin utilizarea cecului. 
7. Numiţi operaţiunile specifice cecului. 
8. În ce constă certificarea cecului? 
9. Lămuriţi operaţiunea de vizare a cecului. 

10. Ce este operaţiune de girare a cecului? 
11. Ce reprezintă avalierea cecului? 
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12. Explicaţi operaţiunea de regres al cecului. 
13. Ce tipuri de cecuri sunt utilizate în Republica Moldova? 
 
Test 

1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a) Cecul este ordinul dat de persoana care are cont 

băncii sale privind plata sumei indicate numai 
posesorului de cont. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Trăgătorul reprezintă banca care achită cecul. ٱ Da 
 Nu ٱ

c) Când cecul este folosit pentru extragerea de 
numerar atunci  
trăgătorul coincide cu beneficiarul. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Banca care acceptă cecul spre plată nu este 
întotdeauna banca beneficiarului. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

e) Existenţa semnăturii şi ştampilei trăgătorului pe 
cec reprezintă acceptul incontestabil de plată. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

 
2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde noţiunii 

potrivite (alegând din variantele propuse): 
a) Cec........- este indicată banca care îl poate 

accepta pentru plată. 
1. barat 

b) Cec.......- se indică numele beneficiarului. 2. nominativ 
c) Cec.......- este condiţionat de blocarea 

unei sume în cont. 
3. nebarat 

d) Cec.......- beneficiarul se adresează doar la 
banca specificată. 

4. la purtător 

e) Cec.......- este utilizat pentru extragerea de 
numerar. 

5. de virament

f) Cec.......- se utilizează doar pentru 
transferul dintr-un cont în altul. 

6. simplu 

 7. certificat 
 8. de numerar 
 9. de călătorie 
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3. Bifaţi varianta care corespunde perioadei de valabilitate 
a cecului: 

 luni 3 ٱ   o zi ٱ
 luni 6 ٱ  zile 3 ٱ
 un an ٱ  o lună ٱ

 
4. Identificaţi din variantele propuse după principiul de 

clasificare a cecului: 
Notaţi, în spaţiul rezervat, cu: 
a – după denumirea cecului; 
b – după ordinul necondiţionat de plată; 
c – în funcţie de indicarea numelui beneficiarului; 
d – în funcţie de condiţiile de plată; 

 cec de virament ٱ   cec barat ٱ
 cec de călătorie ٱ  cec simplu ٱ
 cec nebarat ٱ cec de numerar ٱ
  cec nominativ ٱ  cec la purtător ٱ
 cec certificat ٱ
 
5. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde noţiunii 

potrivite(alegând din variantele propuse): 
a) ........ – a emis cecul. 1. beneficiar 
b) ....... – achită cecul. 2. trăgător 
c) ....... – încasează suma înscrisă în 

cecul de numerar. 
3. tras 

 
6. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde noţiunii 

potrivite(alegând din variantele propuse): 
a) ....... garantarea actului de plată. 1.operaţiune de 

regres 
b) ...... – adeverirea existenţei 

soldului în contul trăgătorului fără 
a-l bloca. 

2. operaţiune de 
girare 

c) ....... – refuzul trăgătorului sau a 3. operaţiune  
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trasului privind achitarea cecului 
în anumite condiţii. 

de avaliere 

d) ....... – blocarea de către bancă a 
unei sume într-un cont garantând 
astfel plata cecului. 

4.operaţiune  
de certificare 

e) ....... – transmiterea dreptului de 
încasare a valorii cecului unei 
persoane terţe. 

5. operaţiune de 
vizare 

 
7. Alegeţi care din variantele propuse reprezintă elemente 

obligatorii ale cecului: 
  denumirea cecului ٱ
 ordinul necondiţionat de plată ٱ
  locul de plată a cecului ٱ
 destinaţia plăţii ٱ
  acceptul incontestabil de plată ٱ
 numărul documentului în baza căruia se efectuează ٱ

plata 
  termenul de valabilitate al cecului ٱ
 datele băncii plătitoare şi beneficiare ٱ
 

Teme pentru studiu de caz 
1. Esenţa şi tipologia cecurilor 
2. Operaţiunile specifice cecului. 
3. Operaţiunea de plată prin utilizarea cecului. 
4. Specificul utilizării cecului în Republica Moldova. 

 
Literatură selectivă: 

1. Mihai Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor 
bancare. Editura „Expert”, Bucureşti, 2003. 

2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 
decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999. 
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Tema 7. PLĂŢILE EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL 
CARDURILOR BANCARE 

 
1. Determinantele cardului bancar 
Cardul este o inovaţie revoluţionară care a putut fi aplicată 

datorită progreselor deosebite în domeniile informatic şi 
electronic în măsura să faciliteze schimbul de fonduri prin 
tehnici electronice între partenerii de tranzacţii prin intermediul 
băncilor. 

Card – instrument cu ajutorul căruia se poate efectua plata 
pentru un produs sau servicii utilizându-se sisteme specifice de 
transfer a fondurilor. 

Cardul bancar este un suport de informaţie standardizat şi 
personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu 
utilizarea numărului personal de identificare al său şi/sau al 
altor coduri care permit identificarea sa, are acces la distanţă la 
contul bancar în vederea efectuării anumitor operaţiuni 
prevăzute de banca emitentă.  

Cardul conţine elemente de securizare şi de individualizare 
încorporate pe suprafaţa sa, care să asigure următoarele 
caracteristici obligatorii:  

- suport fizic din material plastic şi cu dimensiuni 
standard;  

- aversul care conţine elemente confecţionate în relief 
(numărul cardului redactat în cifre arabe, numele şi 
prenumele posesorului redactat cu caractere latine, data 
expirării valabilităţii [LL/AA] conform calendarului 
gregorian, card internaţional sau local); şi elemente 
destinate informării (sigla proprietarului de marcă, 
denumirea sau sigla emitentului, eventual o hologramă 
de securitate, tridimensională, vizibilă la lumina 
naturală);  

- reversul care conţine o bandă magnetică standard 
pentru înregistrare cu cel puţin trei piste şi/sau un 
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microprocesor integrat (chip); un panel de semnătură, 
având elemente de siguranţa în desen care să 
îngrădească posibilitatea ştergerii sau modificării 
semnăturii;  

- pentru asigurarea interoperabilităţii sistemelor de plăţi 
electronice emitenţii trebuie să folosească numai 
standarde EMV (Europay, Mastercard, VISA).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Informaţie 
confidenţială, 

cu privire 
la soldul 
contului. 

Informaţie 
neconfidenţi-
ală, cu privire 
la identitatea 
posesorului.

Informaţie 
inaccesibilă, 
cu privire la 
parolă, PIN 
care oferă 
accesul la 
operare în 

cont. 

Informaţie 
cu privire 
la înregis-

trările 
soldului  
în cont.  

Informaţia încorporată în card

Schema 54. Informaţia încorporată în card 
 

În funcţie de modul de păstrare a informaţiei, există: 

a) card cu microprocesor – conţine un microprocesor în 
care se păstrează informaţia şi care permite reînnoirea 
ei (smart card-carduri inteligente); 

b) card cu bandă magnetică – păstrează informaţia pe 
această bandă magnetică, 

c) carduri mixte – informaţia care nu necesită actualizare 
se păstrează pe bandă magnetică, iar cea actualizată pe 
microprocesor. 
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Cardul  
cu micopreocesor, 

Cardul cu bandă 
magnetică, 

Carduri hibride, 

În funcţie de modul de păstrare  
a informaţiei se deosebesc: 

 

 
Schema 55. Tipurile de carduri 

  
Cardurile cu banda magnetică sunt cele care au pe verso 

o bandă magnetică prin care se realizează procesul de citire şi 
de transmitere prin linie telefonică a datelor (codul BIN – engl. 
Bank Identification Number, codul PIN – engl. Personal 
Identification Number, numele si prenumele deţinătorului, 
caracteristicile cardului – debit, credit, cu/fără PIN, data 
expirării, alte date privind securitatea cardului). La centrul de 
autorizare, există un cititor de carduri care introduce automat în 
reţea informaţiile cuprinse în bandă. Astfel, viteza de procesare 
este destul de mare şi se înlătură inconvenientul întârzierii 
tranzacţiei. Cardurile cu bandă magnetică prezintă dezavantajul 
că pot fi furate sau falsificate şi utilizate în mod fraudulos, ceea 
ce reprezintă un risc pentru posesor. Codul PIN este un număr 
atribuit de emitent pentru identificarea deţinătorului şi se 
utilizează de acesta atunci când foloseşte cardul la un terminal. 
În cazul în care plata se face prin transfer electronic, PIN are 
rolul de semnătură electronică a destinatorului cardului. 

Cardurile cu microprocesor, cunoscute şi sub numele de 
SMART CARDS sau chip-carduri, sunt cele dotate cu o 
memorie (circuite integrate) încorporată într-o capsulă de 
dimensiuni mici.  

Cardul cu microprocesor prezintă avantaje certe faţă de 
cardul cu bandă magnetică: 
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(a) securitatea pe care o oferă în sensul reducerii la 
minim a riscului falsificării şi întăririi controlului în 
momentul folosirii;  

(b) capacitatea de a primi şi stoca date într-un volum 
destul de mare pentru a permite extinderea serviciilor 
electronice.  

Băncile sunt cele mai interesate în extinderea acestui nou 
tip de card, întrucât reduce riscul de falsificare şi deci pierderile 
care s-ar înregistra în asemenea situaţii, inclusiv disconfortul în 
relaţiile cu clienţii determinat de apariţia falsurilor, iar pe de 
altă parte, cresc posibilităţile de extindere a gamei serviciilor 
faţă de clienţi.  

Cardul hibrid (engl. dual card) este cardul care conţine 
atât bandă magnetică, cât şi microprocesor şi care permite 
efectuarea unor operaţiuni combinate, specifice fiecărui tip de 
card.  

În funcţie de emitent, deosebim: 

• carduri bancare care se emit în unităţi monetare; 
• carduri comerciale care confirmă achitarea, în prealabil, 

a unor mărfuri sau servicii şi presupun cumpărarea 
ulterioară a acestora. (Ca exemplu poate servi cartela de 
telefon). 

În practică, există o mare diversitate de carduri, care 
răspund cerinţelor tot mai complexe ale clienţilor. Aceste 
carduri se pot împărţi în mai multe tipuri, în funcţie de 
următoarele criterii: provenienţa mijloacelor în cont, 
emitentul, zona de acceptabilitate.  

În funcţie de provenienţa mijloacelor băneşti disponibile în 
cont, se disting următoarele tipuri de carduri bancare: 

- card de credit, prin intermediul căruia deţinătorul 
dispune de mijloacele băneşti oferite de bancă sub 
forma unei linii de credit revolving. Limita de creditare 
se stabileşte la emiterea cardului în funcţie de 
solvabilitatea clientului; 
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- card de debit, prin intermediul căruia deţinătorul 
dispune de mijloacele băneşti; 

- depozitate la bancă pentru efectuarea plăţilor sau 
retragerilor de numerar. Cardurile de debit se emit atât 
în lei pentru tranzacţii locale, cât şi în valută pentru 
tranzacţii în străinătate, dar există şi unele carduri în lei 
valabile şi în străinătate, conversia leu/valută făcându-
se automat la centrele de procesare (VISA). Cardurile 
de debit sunt cel mai frecvent utilizate; 

- card de debit cu facilitate de overdraft, prin 
intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele 
băneşti depozitate la bancă, iar în cazul insuficienţei 
acestora, de mijloacele băneşti oferite de bancă sub 
formă de overdraft (descoperire de cont). Se foloseşte 
în cazul cardurilor pentru salarii care se alimentează 
direct cu sumele virate periodic de firmele angajatoare. 
Descoperitul de cont pentru salarii se limitează la circa 
75% din salariu şi se rambursează la virarea salariului 
în luna următoare. Garanţia rambursării este asigurată 
de firma angajatoare a salariatului. 

Cardurile de numerar sunt cărţi de debit care se folosesc 
numai pentru retrageri de numerar dintr-un aparat automatizat 
şi cu un program informatic de casierie, numit automat de 
distribuire de numerar (engl. ATM, cash dispencer). 
Retragerile se fac dintr-un cont de card care trebuie să se 
alimenteze periodic de către titular.  

Carduri multifuncţionale sunt acele carduri de debit care 
se folosesc la plăţi, retrageri de numerar, garantare şi alte 
operaţiuni de debit.  

Card pentru garantarea plăţilor, care presupune 
demonstrarea existenţei soldului în cont la momentul emisiunii 
cecului; 

Card pentru transferul de fonduri, doar pentru 
virament; 
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Carduri 
de debit 

Card de credit, care nu necesită existenţa soldului în cont necesar pentru 
achitarea plăţii (pentru deservirea cardurilor şi deschid linii de credit). 

Card de debit simplu, care este utilizat pentru plata 
mărfurilor sau serviciilor în limita soldului contului 
pe baza căruia a fost emis. 

Card de debit cu facilităţi de overdraft, care presupune 
dreptul la depăşirea limitei soldului în valoare nu mai 
mare decât cea stabilită dintre bancă şi client. 

Card pentru retragerea de numerar.

Card pentru garantarea cecurilor, care presupune demonstrarea 
existenţei soldului în cont în momentul emisiunii cecului. 

Card pentru transferul de fonduri doar pentru virament. 

Card multifuncţional, permite efectuarea mai multor tipuri de operaţiuni. 

Din punct de vedere al operaţiunilor efectuate, cardurile bancare pot fi:

Schema 56. Operaţiuni efectuate de cardurile bancare 
 
Din punct de vedere al emitentului, cardurile sunt de 

următoarele tipuri:  
Carduri emise de bănci (carduri bancare). Băncile emit 

o gamă largă de carduri şi intră în competiţie pentru câştigarea 
unui segment cât mai mare de piaţă. Pentru a facilita accesul 
clienţilor, băncile încheie între ele convenţii de plăţi prin 
carduri, astfel că un client al unei bănci poate apela la 
bancomatele altor bănci cu care banca sa are încheiată o 
convenţie.  
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Carduri emise de comercianţi (cărţi private). Marile 
firme comerciale emit propriile cărţi de plată clienţilor lor 
pentru a permite sau facilita plăţi în vederea achiziţionării de 
bunuri sau servicii exclusiv de la comercianţii emitenţi fără a 
acorda accesul la un cont bancar. Aceste carduri sunt însă 
valabile numai în magazinele sau lanţul de magazine ale 
comerciantului sau ale unui grup de comercianţi.  

Cardul co-branded este emis de o bancă împreună cu o 
entitate care, de regulă, are ca obiect principal de activitate 
comerţul sau prestările de servicii.  

Carduri emise de alte instituţii sau organizaţii. Deosebit 
de bănci şi comercianţi, există numeroase alte instituţii care 
emit carduri, ca, de exemplu: instituţiile internaţionale 
specializate în carduri, instituţiile de credit, companiile de 
transporturi, în special cele aeriene, agenţiile de turism, cluburi 
etc. Acestea emit carduri cu acceptabilitate redusă, specifice 
domeniului lor de activitate, cu excepţia instituţiilor 
internaţionale de specialitate şi a instituţiilor de credit care emit 
carduri cu acceptabilitate largă. Dintre instituţiile internaţionale 
specializate cele mai importante sunt American Express, 
American Express Gold şi Diners Club. 

 
 
 
 
 

 
 

Carduri bancare  Carduri non-bancare

În funcţie de emitent: 

Schema 57. Cardurile în funcţie de emitent 
 
În funcţie de zona de acceptabilitate, cardurile pot fi:  
Carduri naţionale. Aceste carduri au o valabilitate numai 

pe teritoriul naţional şi se pot emite de băncile locale, fie sub 
marca şi firma lor, fie sub marca şi denumirea unei instituţii 
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internaţionale specializate. Cardurile au o utilizare tipică, adică 
pentru eliberări de numerar şi efectuarea de plăţi din disponibil 
sau din credite.  

Carduri internaţionale. Asemenea carduri se emit de 
instituţiile internaţionale sau de băncile locale care au devenit 
membre ale sistemelor internaţionale pentru carduri, dar numai 
sub marca şi firma sistemului internaţional folosit. Cele mai 
cunoscute sisteme internaţionale sunt VISA 
INTERNATIONAL şi EUROPAY INTERNATIONAL, 
sisteme folosite şi în ţara noastră. Cardurile se folosesc la 
retrageri de numerar, plăţi din disponibil sau din credite, în 
funcţie de tipul cardului, atât pe plan naţional, cât şi 
internaţional.  

În funcţie de scopul utilizării, cardurile se clasifică în: 
1. carduri personale, titularii cărora sunt persoanele fizice; 
2. carduri de afaceri (business), titularii fiind persoanele 

juridice. Astfel de carduri sunt carduri multifuncţionale, 
cunoscute şi sub denumirea de carduri corporative. 

 
2. Modul de operare în carduri 
Cardurile se folosesc fie pentru retragerea de numerar, fie 

pentru operaţiuni de plăţi din disponibil sau credite, cu alte 
cuvinte pentru operaţiuni de încasări şi plăţi. Aceste operaţiuni 
implică emiterea cardului, deschiderea de conturi bancare, 
efectuarea tranzacţiilor, compensarea – decontarea, gestionarea 
întregii activităţi şi bineînţeles o infrastructură adecvată la 
bănci şi comercianţi. În vederea funcţionării, emitenţii de 
carduri trebuie să obţină autorizarea Băncii Naţionale a 
Moldovei şi a organizaţiei proprietare de marcă. În faţa BNM, 
banca comercială se prezintă cu următoarea informaţie: 

a) descrierea activităţii băncii în sistem, care va cuprinde: 
- denumirea sistemului şi a organizatorului acestuia, 

alte date la latitudinea băncii privind descrierea 
sistemului; 
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- descrierea statutului şi a tipului de activitate a băncii 
în sistem, cu anexarea copiilor documentelor care 
confirmă statutul băncii în sistem şi dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate în sistem; 

- descrierea tipurilor de carduri ce urmează să fie 
emise şi /sau acceptate de către bancă şi a serviciilor 
ce urmează să fie oferite de către bancă deţinătorilor 
de carduri; 

b) Regulile de utilizare a cardurilor stabilite de bancă. 
 

Asupra cardurilor sunt efectuate următoarele operaţiuni: 

a) Emisiune de către bănci sau organizaţii financiare 
autorizate.  

Procedura de emisiune a cardurilor presupune încheierea 
convenţiei de card, confecţionarea cardului, deschiderea 
contului de card, transmiterea informaţiilor la centrul de 
autorizare şi la instituţiile internaţionale şi apoi eliberarea 
cardului.  

Emisiunea se desemnează prin următoarele operaţiuni: 

• Deschiderea contului şi identificare persoanei pentru 
care va fi emis cardul şi stabilirea informaţiei 
confidenţiale, a informaţiei inaccesibile şi transcrierea 
acestei informaţii în card; 

• Verificarea informaţiei de către posesorul cardului prin 
accesarea cardului, cât şi introducerea elementelor de 
personalizare a cardului; 

• Eliberarea cardului; 
• Stabilirea condiţiilor pentru utilizarea cardului; 
• Eliberarea documentelor rezultate din utilizarea 

cardului. 
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Pentru a fi puse în circulaţie, asupra 
cardurilor  

Sunt acceptate spre plată  
de comercianţi 

Sunt emise de către bănci sau
organizaţii financiare autorizate

deschiderea contului. 

verificarea informaţiei de către posesorul cardului 

eliberarea cardului. 

stabilirea condiţiilor pentru utilizarea lui. 

eliberarea documentelor rezultative. 

Schema 58. Operaţiunile efectuate 
 
Pe tot parcursul existenţei sale, cardul constituie 

proprietatea emitentului, de regulă, o bancă. Aceasta are o serie 
de obligaţii:  

- păstrarea secretului codului PIN şi a parolei, a datelor 
despre card şi deţinător,  

- păstrarea, pe o perioadă de timp, a evidenţelor privind 
tranzacţiile pentru urmărirea eventualelor erori,  

- asigurarea mijloacelor tehnice şi efectuarea 
operaţiunilor conform contractului,  

- punerea la dispoziţia deţinătorului, la cererea acestuia, a 
documentelor privind tranzacţiile etc.  

Emitentul răspunde pentru valoarea pierdută din vina lui şi 
pentru executarea necorespunzătoare a tranzacţiilor (întârzieri, 
erori de operare, disfuncţionalităţi ale instrumentului de plată 
sau terminalului, chiar dacă acesta este proprietatea altei bănci 
care are relaţii de cooperare cu banca emitentă), efectuarea 
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operaţiunilor după comunicarea de către deţinător a furtului, 
pierderii, distrugerii, blocării cardului etc. Deţinătorul cardului 
are următoarele obligaţii:  

- să păstreze în bune condiţii instrumentul de plată 
electronică;  

- să înştiinţeze emitentul imediat ce constată pierderea, 
furtul, distrugerea, blocarea cardului, înregistrarea unor 
tranzacţii eronate sau alte erori, disfuncţionalităţi ale 
instrumentului de plată;  

- să nu înregistreze PIN-ul sau parola pe card sau pe alt 
obiect pe care îl păstrează împreuna cu cardul; 

- să nu contramandeze un ordin dat până în momentul 
identificării sumei.  

Răspunderea privind valoarea pierdută este integrală a 
deţinătorului în cazul în care acesta a acţionat cu neglijenţă, 
fraudulos şi pentru toate operaţiunile efectuate până în 
momentul anunţării emitentului.  

b) Acceptarea cardurilor bancare spre plată – presupune 
obligaţia băncii de a efectua necondiţionat operaţiunea 
în contul posesorului de card la dorinţa acestuia. 

Cardurile se acceptă prin sisteme specifice de transfer al 
informaţiei, numite Centre de procesare. 

c) În cadrul plăţii, banca emitentă poate refuza efectuarea 
decontării în favoarea beneficiarului. Refuzul poate fi: 

- din iniţiativa proprie în baza dreptului de regres; 
- din iniţiativa băncii dacă suma este mai mare decât 

limita stabilită, dacă există dubii referitor la 
identitatea persoanei, sau dacă documentul de plată, 
care certifică efectuarea tranzacţiei prin intermediul 
cardului nu este completat corect. 
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Motivul refuzului băncii spre acceptarea cardului

din iniţiativă proprie, în baza dreptului de regres. 

din iniţiativa băncii, dacă suma este mai mare decât limita 
stabilită, dacă există dubii referitoare la identitatea persoanelor. 

dacă documentul de plată nu este completat corect. 
 

 
Schema 59. Condiţiile în care banca refuză cardul 

 
3. Procedura de utilizare a cardurilor în Republica 

Moldova 
În actele normative, aflate în vigoare în R.M., cardul 

bancar este definit ca un suport de informaţie standardizat şi 
personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu 
utilizarea numărului personal de identificare al său şi/sau a 
unor alte coduri care permit identificarea sa, are acces la 
distanţă la contul bancar în vederea efectuării anumitor 
operaţiuni prevăzute de banca emitentă. În funcţie de 
provenienţa mijloacelor băneşti disponibile în cont, se disting 
următoarele tipuri de carduri bancare: 

- card de credit, prin intermediul căruia deţinătorul 
dispune de mijloacele băneşti oferite de bancă sub 
forma unei linii de credit; 

- card de debit, prin intermediul căruia deţinătorul 
dispune de mijloacele băneşti depozitate la bancă; 

- card de debit cu facilitate de overdraft, prin 
intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele 
băneşti depozitate la bancă, iar în cazul insuficienţei 
acestora, de mijloacele băneşti oferite de bancă sub 
formă de overdraft (descoperire de cont): 
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în funcţie de schema de finanţare 

Card de credit. Card de debit fără facilităţi 
de overdraft şi cu overdraft.

Schema 60. Tipurile de carduri bancare  
conform schemei de funcţionare  

 

Cardurile, aflate în circulaţie în Republica Moldova, pot fi 
clasificate după diverse criterii. O mică exemplificare poate fi 
urmărită în schemele de mai jos: 

 
 
 
 
 
 

în funcţie de posesor  

carduri de afaceri (business) card personal (persoane fizice) 

simplu  

poate fi eliberat în favoarea unui salariat corporativ. 

 
 
 

 
Schema 61. Tipurile de carduri bancare în funcţie de 

procesor 
 
• Cardul personal se emite din contul de card deschis pe 

numele unei persoane fizice care nu practică activitate 
de întreprinzător sau alt tip de activitate. 

• Cardul de afaceri se emite din contul de card deschis 
pe numele unei persoane juridice, reprezentanţei 
înfiinţate în Republica Moldova a persoanei juridice 
nerezidente, întreprinderii cu statut de persoană fizică, 
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persoanei fizice care practică activitate de 
întreprinzător sau alt tip de activitate. 

 

 
 

 
 

 
 

După elementele tehnologice: 

cu microprocesor hibride (mixte) cu bandă magnetică

Schema 62. Tipurile de carduri clasificate după elementele 
tehnologice  

 
 După aria de acoperire 

de uz naţional

de uz internaţional 

local, Pentru circuitul 
interbancar 

pentru extragerea numerarului

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema 63. Tipurile de carduri clasificate după aria de 
acoperire 

 
  După moneda din cont

lei valută

  
 

 
 
Schema 64. Tipurile de carduri conform monedei din cont 
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După operaţiile ce se pot efectua 

card  
de plată 

card  
de transfer 

card  
de depunere  

 
Schema 65. Tipurile de carduri după operaţiile efectuate 

 
Pentru a fi puse în circulaţie în Republica Moldova, 

cardurile sunt: 
a) Emise de către bănci sau organizaţii financiare 

autorizate. Procedura de emisiune a cardurilor 
presupune efectuarea de către băncile autorizate a 
următoarelor operaţiuni: 
 Stabilirea de către bancă a sistemului prin care ea va 

efectua operaţiunile cu cardurile. În Republica 
Moldova, băncile operează prin sistemul de plăţi Visa 
şi Europay (Mastercard);  
 Formarea cadrului de activitate al băncii în sistemul de 

plăţi prestabilit, determinându-se tipul de carduri 
pasibile a fi emise, diversitatea operaţiunilor ce vor fi 
efectuate şi garanţiile asiguratorii de plată; 
 Cererea acceptului Băncii Naţionale cu privire la 

permisiunea desfăşurării operaţiunilor cu cardurile, 
prezentându-i toată informaţia necesară; 
 Stabilirea unei informaţii până la punerea în circulaţie 

a cardului, iar această informaţie va determina 
drepturile şi obligaţiile atât ale băncii, cât şi ale 
posesorului cardului. Această informaţie se stabileşte 
prin următoarele operaţiuni: 

I. Deschiderea contului şi identificarea persoanei pentru care 
va fi emis cardul şi stabilirea informaţiei confidenţiale, a 
informaţiei inaccesibile şi transcrierea acestei informaţii în 
card; 
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II. Verificarea informaţiei de către posesorul cardului prin 
accesarea cardului, cât şi introducerea elementelor de 
personalizare a cardului; 

III. Eliberarea cardului; 
IV. Stabilirea condiţiilor pentru utilizarea cardului; 
V. Eliberarea documentelor rezultate din utilizarea cardului. 
b) Acceptarea cardurilor bancare spre plată presupune 

obligaţia băncii de a efectua necondiţionat operaţiunea în 
contul posesorului de card la dorinţa acestuia. 

Cardurile se acceptă prin sisteme specifice de transfer al 
informaţiei cu implicarea unui centru de procesare. Centrul de 
procesare este o persoană juridică ce acţionează în cadrul 
sistemelor de plăţi cu carduri, în baza unui contract încheiat cu 
banca emitentă /banca acceptantă, ca intermediar între deţinător, 
comerciant, banca emitentă şi banca acceptantă. Actualmente, 
băncile cooperează cu 3 tipuri de centre de procesare: 

1. Centrul de procesare al băncii membre a unui sistem de 
plată cu carduri bancare. Astfel de centru este format în 
cadrul BC „Victoriabank”; 

2. Centrul de procesare al sistemului de plată; 
3. Centrul de procesare terţ, care poate fi o persoană 

nespecializată, non-bancară care este conectată la sistemul 
de plată cu carduri bancare şi este autorizată spre 
efectuarea transferului de informaţie, astfel de companie 
este „Moldmedia Card” SRL; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

tipuri de centre de procesare 

centrul de procesare al băncii, membre a unui sistem  
de plată cu carduri bancare. 

centrul de procesare al sistemului. 

centrul de procesare terţ,  

Schema 66. Tipuri de centre de procesare 
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Pentru a putea fi utilizate, cardurile sunt procesate prin 
intermediul unor dispozitive speciale, care pot fi: 

- bancomat, destinat autoservirii deţinătorilor de carduri 
bancare, ce permite acestora retragerea mijloacelor băneşti 
în numerar din conturi de card, transferuri de mijloace 
băneşti, depunerea mijloacelor băneşti în conturi şi 
informarea privind situaţia conturilor şi a operaţiunilor 
efectuate prin intermediul cardurilor bancare; 

- imprinter, destinat deservirii deţinătorilor de carduri 
bancare, aflat la bancă sau la un comerciant, care permite 
transpunerea amprentei datelor reliefate ale unui card 
bancar pe un formular standardizat al chitanţei; 

- terminal, destinat deservirii deţinătorilor de carduri 
bancare, aflat la o bancă sau la un comerciant, care 
permite citirea datelor de pe banda magnetică şi/sau de pe 
microprocesorul cardului bancar, procesarea acestor date 
şi a altor date referitoare la operaţiunea iniţiată. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul cardurilor 
bancare pot fi efectuate următoarele operaţiuni: 

- plata mărfurilor achiziţionate de la comercianţi, serviciilor 
prestate sau a obligaţiilor faţă de buget (impozite, taxe, 
alte plăţi obligatorii); 

- retragerea de numerar de la bancomate, de la ghişeele 
băncilor; 

- depunere de numerar în contul bancar, transferuri între 
conturi etc. 

Obligaţiile băncilor care activează în sistemele de plăţi cu 
carduri bancare 

1. Banca care activează într-un sistem de plăţi cu carduri 
bancare poate desfăşura doar activitatea de emitere şi 
acceptare a cardurilor bancare. 

2. Banca trebuie să asigure permanent protecţia sistemului 
de plată prin carduri de utilizare frauduloasă a acestora, 
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luând toate măsurile necesare pentru minimalizarea 
fraudelor şi descurajarea tentativelor de fraudă cu carduri. 

3. Banca va păstra în siguranţă toată informaţia financiară şi 
non-financiară în ceea ce priveşte utilizarea cardurilor de 
către titularul lui.  

4. Banca este obligată să asigure deţinătorilor de carduri 
bancare eliberarea documentelor care confirmă efectuarea 
operaţiunilor financiare cu carduri bancare (chitanţe), 
pentru orice operaţiune financiară efectuată. 

5. Banca emitentă trebuie să primească, să înregistreze şi să 
examineze reclamaţiile de la titularii cardurilor privind 
utilizarea lor, iar în urma examinării să asigure înlăturarea 
deficienţelor parvenite în procesul de utilizare a cardurilor.  

Obligaţiile deţinătorului de card bancar 
 Deţinătorul cardului bancar este obligat: 

a) să ia toate măsurile rezonabile de păstrare în siguranţă a 
cardului, a numărului personal de identificare sau a altor 
coduri care permit identificarea sa; 

b) să înştiinţeze banca emitentă imediat ce constată apariţia 
unei situaţii de urgenţă: 
- pierderea sau furtul cardului, numărului personal de 

identificare sau a altor coduri care permit identificarea 
sa; 

- înregistrarea în contul de card a unor operaţiuni 
neautorizate de deţinător; 

- orice eroare sau neregulă apărută în urma gestionării 
contului de card de către banca emitentă. 

După ce a înştiinţat banca emitentă, deţinătorul nu poartă 
responsabilitate pentru pierderile apărute ca urmare a pierderii sau 
furtului cardului, numărului personal de identificare sau a altor 
coduri care permit identificarea sa. 
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Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare 
1. Expuneţi esenţa cardului bancar. 
2. Descrieţi tipologia cardurilor bancare. 
3. Explicaţi operaţiunile aferente emisiunii cardului. 
4. În ce constă acceptarea cardului bancar? 
5. Numiţi tipurile de carduri utilizate în Republica 

Moldova. 
6. Expuneţi cerinţele pentru care cardurile sunt puse în 

circulaţie. 
7. Care sunt centrele de procesare din Republica 

Moldova? 
8. Ce tipuri de centre de procesare sunt permise pentru 

conectare? 
9. Caracterizaţi tipurile de informaţie păstrată pe card. 

10. Redaţi esenţa cardului de debit. 
11. Descrieţi conţinutul cardului de credit. 
12. Ce reprezintă sistemul de Plată prin Carduri Bancare? 
 
Test 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a) Cardul bancar reprezintă un instrument 
utilizat pentru plata unui produs. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

b) Cardul de debit nu necesită existenţa 
soldului în cont. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

c) Cardurile se acceptă prin sisteme specifice 
de transfer al informaţiei. 

 Da ٱ
 Nu ٱ

d) Procedura de emisiune a cardurilor 
presupune obligaţia băncii de a  
efectua necondiţionat operaţiunea în 
contul posesorului. 

 Da ٱ
 Nu ٱ
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2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde expresiei 
potrivite (alegând din variantele propuse): 
a) .......utilizat pentru plata 

mărfurilor şi serviciilor în 
limita soldului contului în baza 
căruia a fost emis.  

1. card bancar 
2. card comercial 

b) .......care confirmă achitarea, în 
prealabil, a unor mărfuri sau 
servicii şi cumpărarea lor 
ulterioară. 

3. card de debit 
4. card de credit 

c) ........pentru retragerea de 
lichidităţi. 

5. card 
multifuncţional 

d) ........pentru virament. 

e) ....... se emit de instituţii 
monetare. 

6. card pt. 
retragerea 
numerarului 

f) ....... presupune dreptul de 
depăşirea limitei soldului în 
limita stabilită între bancă şi 
client. 

7. card pt. 
efectuarea 
transferului 

g) .......permite efectuarea mai 
multor tipuri de operaţiuni. 

8. card cu facilităţi

h).......pentru deservirea lui se 
deschid linii de credit. 

de overdraft 

 
3. Bifaţi secvenţele care desemnează operaţiuni privind 

emisiunea cardului: 
 stabilirea informaţiei confidenţiale ٱ
 eliberarea cardului ٱ
 stabilirea condiţiilor pentru utilizarea cardului ٱ
 acceptarea cardului spre plată ٱ
 deschiderea contului ٱ
 eliberarea documentelor rezultate din utilizarea ٱ

cardului. 
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4. Identificaţi care din variantele propuse reprezintă tipuri 
de carduri repartizate în funcţie de diferite criterii. 
Notaţi, în spaţiul rezervat cu: 
a – în funcţie de posesor 
b – după elementele tehnologice 
c – după aria de acoperire 
d – după operaţiunile ce se pot efectua 
 card pentru transfer ٱ card pentru plată ٱ
 card local ٱ  card corporativ ٱ
 card hibrid ٱ card cu microprocesor ٱ
 card de debit ٱ card personal simplu ٱ
 cardul unui salariat corporativ ٱ card de credit ٱ
 card de uz naţional ٱ card cu bandă magnetică ٱ

 
Teme pentru studiu de caz 
1. Particularităţile efectuării transferului de informaţii şi a 

fluxului de mijloace băneşti în cadrul decontărilor cu 
cardurile. 

2. Implicaţiile decontărilor cu cardurile la nivel economic. 
3. Posibilităţi de diversificare a cardurilor bancare. 
4. Posibilităţi de reducere a fraudelor prin transfer cu 

cardurile bancare. 
 

Literatură selectivă: 
1. Dorel Mihai Paraschiv. Tehnica plăţilor internaţionale. 

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 
2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 

decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

4. Regulament cu privire la cardurile bancare aprobat 
prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei nr.373 din 15 decembrie 2005. 
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Tema 8. OPERAŢIUNI DE PLĂŢI ŞI DECONTĂRI 
INTERBANCARE  

 
1. Tipologia sistemului de decontări interbancare 
Decontările interbancare reprezintă un sistem de stingere 

reciprocă a obligaţiilor de plată între 2 bănci. 
Există mai multe tipuri de decontări: 
După relaţia stabilită: 
• decontări prin relaţia directă între bănci, numită relaţie 

de corespondenţă (decontări descentralizate); 
• decontări printr-un agent de decontări (în formă 

centralizată). 
Relaţiile de corespondenţă reprezintă relaţiile transcrise 

contractual între 2 bănci care conţin o înţelegere privind 
executarea reciprocă a obligaţiilor financiare. 

După arealul efectuării operaţiunilor: 
• naţionale; 
• internaţionale. 
După operaţiunile efectuate în regim interbancar: 
• Operaţiuni în numele clientului în proces de decontare; 
• Operaţiuni în nume propriu care presupune contractarea 

creditelor interbancare, plasarea depozitelor, achitarea 
serviciilor etc. 

După tipul contului utilizat: 
• Operaţiuni ce presupun deschiderea contului de 

corespondenţă; 
• Operaţiuni fără deschiderea contului de corespondenţă. 
După relaţiei între bănci: 
• Relaţii obligatorii, presupun conturi de corespondenţă 

la centrul de decontare la banca centrală; 
• Relaţii neobligatorii, când banca însăşi singură caută 

partenerul cu care vrea să-şi stabilească relaţii. 
Deosebim conturi: NOSTRO – contul băncii noastre la 
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altă bancă comercială. VOSTRO – pe plan 
internaţional.  

Contul LORO este deschis de către băncile din R.M. la 
B.N.M. şi reprezintă un cont curent obligatoriu utilizat pentru 
efectuarea următoarelor operaţiuni: 

- Operaţiuni de transfer al fondurilor interbancare în 
numele clienţilor;  

- Operaţiuni de achitare şi transfer al fondurilor între 
bănci sau între banca respectivă şi BNM, ce ţin de 
acordarea şi rambursarea creditelor interbancare, de 
plasarea şi retragerea depozitelor interbancare etc.; 

- Pentru efectuarea plăţilor curente în favoarea unui agent 
interbancar (impozite statului, servicii pentru arendă). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Contul Loro este utilizat pentru efectuarea următoarelor operaţiuni: 

1. Operaţiuni de transfer al fondurilor interbancare în numele 
clienţilor; 

2. Operaţiuni de achitare şi transfer de fonduri între bănci sau
între; banca respectivă şi BNM ce ţin de aprobarea şi
rambursarea creditelor interbancare, de plasarea şi retragerea
depozitelor; 

3. Pentru efectuarea plăţilor curente în favoarea unui agent
nebancar (impozitele statului, arendă).

Schema 67. Operaţiuni efectuate pe baza contului LORO 
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Tipuri de decontări interbancare: 

1. După relaţia stabilită: 

a) prin relaţia directă între bănci numită relaţie 
 de corespondenţă (decontări descentralizate); 

b) printr-un agent de decontare în formă centralizată. 

2. După arealul efectuării operaţiunilor: 

b) internaţionale. 

a) naţionale; 

3. După operaţiile efectuate în regimul interbancar: 

b) operaţii în nume propriu, care presupune contractarea creditelor
interbancare, plasarea depozitelor, achitarea serviciilor. 

a) operaţii în numele clientului în proces de decontare; 

4. După tipul contului utilizat:

a) operaţiile ce presupun deschiderea contului de corespondenţă; 

b) operaţii fără deschiderea acestui cont. 

5. Dup

 
 

ă tipul relaţiilor între bănci: 

a) relaţii obligatorii, ce presupun deschiderea contului LORO la
BNM la Centru de Decontare; 

b) relaţii neobligatorii, când banca singură caută partenerul cu
care vrea să-şi stabilească relaţiile: 

Contul Vostro Contul Loro Contul Nostro

Schema 68. Tipuri de decontări interbancare 
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2. Structura sistemului de decontare  
Sistemul de plăţi interbancare este totalitatea 

mecanismelor utilizate de către bănci pentru efectuarea 
transferurilor între ele. 

Există două tipuri de transferuri interbancare: 
Sistemul de transfer în formă brută – atunci când fluxul de 

numerar este anterior sau concomitent cu fluxul informaţional 
sau documentar. El se mai numeşte „Anticompensaţie”. 

Sistemul de decontare în formă netă – presupune 
transmiterea fluxului anterior informaţional sau documentar, 
cât şi determinarea soldurilor şi numai după aceea achitarea lor. 

 
 Tipurile de transfer 

Sistemul de transfer în formă brută  

Sistemul de decomtare în formă netă 

 
 
 

 
 

Schema 69. Tipurile de transfer interbancare 
  
 Ambele sisteme au avantaje şi dezavantaje. 
Sistemul de decontare în formă netă presupune o rupere în 

timp între momentul în care banca este informată despre fluxul 
în numerar pe care îl aşteaptă şi momentul în care dispune real 
de acest flux. Totodată, sistemul de decontare în formă netă 
presupune costuri mai mici, deoarece, în cazul lui, este posibilă 
compensarea, deci sumele în transfer vor fi mai mici. 

Sistemul de decontare în bază brută creează posibilitatea ca 
banca să dispună de bani în momentul în care ea a fost informată 
despre efectuarea plăţii în timp real, însă, în acest caz, transferul 
integral al valorilor, obligaţiilor apărute între bănci. 

Sistemul de decontare în bază netă are 2 forme: 
a) în baza relaţiilor bilaterale; 
b) în baza relaţiilor multilaterale.  
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Formele sistemului de decontări în bază netă:

În baza relaţiilor bilaterale; 

În baza relaţiilor multilaterale. 

 
 
 

 
 

 
Schema 70. Formele sistemului de decontări în bază netă 

 
Sistemul multilateral este cel mai favorabil economic. El 

utilizează un număr redus de conturi de corespondenţă. Acest 
sistem garantează executarea operaţiilor tuturor băncilor care 
sunt conectate la sistem.  

În funcţie de timp avem: 
 Sistem de procesare în timp real (sistemul de decontare 

brut), RTGS; 
 Sistem de procesare pe pachete – transferul se 
efectuează în intervale de timp. Între intervale, 
documentele de plată se acumulează, se soldează şi pot 
fi compensate. 

Compensaţia contribuie la sistematizarea şi stabilitatea 
sistemului de plată la nivel naţional asigurând circuitul normal 
în conturile agenţilor economici. 

 
În funcţie de timp se disting sisteme de plăţi interbancare:

Sistem de procesare în timp real  
(sistem de decontare brută); 

Sistem de procesare pe pachete. 

 
 

 
 

 
 

Schema 71. Sistemele de plăţi interbancare 
 în funcţie de timp 
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3. Specificul compensării în decontările interbancare 
Compensarea a fost definită pe parcursul timpului în mai 

multe variante cu acelaşi conţinut. În varianta modernă, 
acceptată de instituţiile internaţionale de specialitate, 
compensarea înseamnă stingerea obligaţiilor de plată către 
o bancă cu drepturile de creanţă pe care le are de încasat 
de la aceeaşi bancă şi stabilirea unui sold care se 
decontează prin casa de compensaţie. 

Ea reprezintă actul de lichidare a creanţelor prin 
centralizarea tuturor datoriilor şi creanţelor, către un singur 
agent de decontare, unde se obţine diferenţa sub formă de sold 
debitor sau creditor şi se efectuează decontarea respectivă 
din/sau în contul participantului la compensaţie.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura de compensare conţine trei etape: 

1. Inventariere, structurare – are loc determinarea pentru fiecare
bancă a sumelor debitoare şi creditoare în funcţie de dispoziţiile
de plată centralizatoare depuse şi stabilirea naturii relaţiilor
dintre fiecare bancă participantă la compensare. 

2. Soldarea şi compensarea – se stabileşte valoarea soldurilor brute 
intrate în compensarea şi natura lor. Soldurile nete pentru fiecare 
bancă şi gardul de compensare. 

3. Stingerea datoriilor reciproce către bănci – efectuarea
transferurilor către bănci care au soldurile creditoare şi de
decontare din contul băncilor care au solduri debitoare. În acest
proces pot apărea probleme din cauza lipsei mijloacelor necesare
pentru decontare. Această problemă se rezolvă prin două căi: 

a) preluarea creditului direct de la agentul de decontare,

b) preluarea creditului overight de la băncile intrate în 
compensare care au înregistrat solduri creditoare. 

Schema 72. Etapele procedurii de compensare 
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În condiţiile extinderii operaţiunilor bancare privind plăţile 
în favoarea clienţilor săi, rolul compensării se majorează 
datorită următoarelor caracteristici: 

a. Centralizarea circuitului de plăţi iniţiate de agenţii 
economici aflaţi pe un teritoriu destul de larg. 
Compensarea scurtează perioada de transfer al fondurilor 
între agenţii economici amplasaţi la distanţe mari. 

b. Creează condiţii optime pentru introducerea şi derularea 
circuitului de plăţi; 

c. Permite utilizarea creditelor. Apariţia soldului deficitar 
sau excedentar la bancă nu depinde de voinţa băncii şi 
rezultă din neconcordarea dintre fluxurile de încasări şi 
plăţi ale clienţilor săi. În cadrul compensării, se determină 
soldurile nete, ceea ce presupune că banca nu trebuie să 
asigure cu mijloace băneşti toate transferurile sale, doar 
numai soldurile formate din valoarea debitoare cu 
valoarea de încasaţie. Capacitatea de plată a băncii în 
cadrul compensaţiei este dată de capacitatea de acces la 
credite interbancare centralizate sau descentralizate. 

d. Compensarea menţine sub control starea financiară a 
băncii, deoarece băncile incapabile de plată vor fi excluse 
din sistem. Astfel, compensarea participă la reglementarea 
sistemului bancar şi verificarea capacităţii de plată a lui. 

e. Obligativitatea efectuării operaţiunilor din/în conturile 
participante la compensare fără a fi primit acordul băncii 
se deduce irevocabilitatea compensării. Totodată, regimul 
de irevocabilitate poate fi încălcat atunci când o bancă 
participă la compensaţie şi nu-şi poate regla soldul 
deficitar.  

f. Compensaţia contribuie la sistematizarea şi stabilitatea 
sistemului de plată la nivel naţional asigurând circuitul 
normal în conturile agenţilor economici. 
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Rolul compensării: 

Rapiditatea transferurilor la distanţe mari 

Optimizarea plăţilor. 

Permite utilizarea creditelor interbancare pentru acoperirea
deficitului de lichidităţi şi asigură executarea transferului 

Asigură controlul suplimentar al sistemului bancar  
şi verificarea capacităţii de plată a lui. 

Diminuarea cheltuielilor de tranzacţionare  

Irevocabilitatea transferului, garantarea lui 

Schema 73. Rolul compensării 
 
Pentru a evidenţia rolul compensaţiei într-un sistem de 

plăţi vom prezenta un exemplu: 
Fie 4 bănci existente într-un sistem, care în proces de 

transfer de fonduri şi-au format următoarele sume spre plată: 
Banca A spre banca B – 90 u.m., spre banca C 40 u.m. şi 

spre banca D – 80 u.m. 
Banca B spre banca A – 70 u.m., spre banca C 0 u.m. şi 

spre banca D – 0 u.m 
Banca C spre banca A – 0 u.m., spre banca B 50 u.m. şi 

spre banca D – 20 u.m 
Banca D spre banca A – 10 u.m., spre banca B 30 u.m. şi 

spre banca C – 60 u.m 
În cadrul decontărilor în sistem brut, se vor forma 

următoarele relaţii: 
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Banca B 

Banca A 

Banca D 

Banca C 
40 

60 
20 50

80

30 

10 

90 70 

 
Schema 74. Relaţiile decontărilor în sistem brut 

 
În cadrul acestui sistem de decontare, au fost stabilite 6 

relaţii interbancare directe şi efectuate 9 transferuri de fonduri 
în valoare totală de 450 u.m. 

Acest proces se poate optimiza prin intermediul 
compensaţiei. Cea mai simplă relaţie ar fi compensaţia 
bilaterală. În acest caz, în aceleaşi condiţii numărul de relaţii 
interbancare stabilite ar fi 6, numărul de transferuri efectuate ar 
fi 6, iar valoarea transferurilor sumativă ar fi 250 u.m., ceea ce 
reprezintă o eficientizare a procesului de transfer şi diminuarea 
respectivă a costurilor de tranzacţie cu 44,44% ((450-
250)/450). 

Sensul compensaţiei bilaterale este ca fiecare bancă, în 
relaţia cu partenera sa, să-şi stabilească soldul rezultativ al 
operaţiei. Spre exemplu, în cadrul relaţiei dintre banca A şi 
banca B se determină soldul rezultativ de 90-70 = 20 u.m., care 
va fi achitat de banca A. 

 Schematic, aceasta va reprezenta următorul proces: 
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Banca B 

Banca A 

Banca D 

Banca C 
40 

40 
50

30 

70 

20 

În cadrul compensaţiei multilaterale, efectuate prin 
intermediul agentului de decontare, situaţia se simplifică şi mai 
mult: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa 
de compensare 

Banca B 

Banca A 

Banca D 

Banca C 

100 

130
30 

Numărul de relaţii stabilite – 4, numărul de transferuri 
efectuate – 3, volumul transferurilor – 130 u.m., eficienţa 
procesului de compensare – 71,11%. Volumul sumelor 
compensate – 450 – 130 = 320 u.m. 
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Băncile beneficiare Băncile 

plătitoare A B C D Sume către 
plată 

A - 90 40 80 210
B 70 - 0 0 70
C 0 50 - 20 70
D 80 170 100 100 100
Sume de 
încasat 

80 170 100 100 450

Solduri 
compensate 

80-210 = 
-130

100 300 0 0

 
Schema 75. Procesul de transfer 

 
Gradul de compensaţie se calculează în modul următor: 

transferatdenecesareSume
efectivcompensateSume  

Sumele compensate efectiv = Sumele necesare de 
transferat – Soldul necompensat 

 
Aplicaţii 
Întrebări de autoevaluare 
1. Ce reprezintă decontările interbancare? 
2. Caracterizaţi tipologia decontărilor interbancare. 
3. Care este utilitatea contului LORO? 
4. Explicaţi esenţa sistemului de transfer în formă brută. 
5. Expuneţi conţinutul sistemului de decontări în formă 

netă. 
6. Numiţi formele sistemului de decontări în bază netă. 
7. Relevaţi avantajele sistemului multilateral de decontări. 
8. Evidenţiaţi aspectele caracteristice sistemului de 

procesare în timp real. 
9. Ce este sistemul de procesare pe pachete? 

10. Definiţi compensarea. 
11. Caracterizaţi etapele procedurii de compensare. 
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12. Care sunt cauzele ce au condus la creşterea rolului 
compensării? 

13. Expuneţi sensul compensării bilaterale. 
14. Relevaţi rolul compensării. 
15. Descrieţi relaţiile efectuate în cadrul decontărilor în 

sistem brut. 
16. Redaţi aspectele compensaţiei multilaterale, efectuate 

prin intermediul agentului de decontare. 
17. Ce reprezintă gradul de compensaţie? 
 
Test 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a) Relaţiile de corespondenţă reprezintă 
relaţiile transcrise contractual între bancă 
şi clienţii săi. 

 Da 
 Nu 

b) Decontările interbancare reprezintă un 
sistem de stingere a datoriilor, obligaţiilor 
de plată între bănci. 

 Da 
 Nu 

c) Contul LORO este utilizat pentru 
efectuarea doar a operaţiunilor de transfer 
al fondurilor interbancare. 

 Da 
 Nu 

d) Sistemul de decontare în formă brută 
presupune o rupere între fluxul 
informaţional şi cel monetar. 

 Da 
 Nu 

e) Sistemul de plăţi interbancare este actul de 
lichidare a creanţelor prin centralizarea 
tuturor datoriilor şi creanţelor, prin 
decontarea soldului obţinut. 

 Da 
 Nu 

f) Sistemul de procesare pe pachete 
presupune efectuarea transferului în 
intervale de timp. 

 Da 
 Nu 
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2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde expresiei 
potrivite(alegând din variantele propuse): 

1 – sistem de decontare în bază brută; 
2 – sistem de decontare în formă netă; 

a) ....... creează posibilitatea ca banca să dispună de 
bani în momentul în care ea a fost informată despre 
efectuarea plăţii; 

b) ....... presupune o rupere în timp între momentul în 
care banca este informată despre fluxul de numerar 
şi momentul în care dispune real de acest flux. 

3. Reprezentaţi următoarele categorii de decontări după 
criteriul de clasificare a acestora. Notaţi în spaţiul rezervat, cu: 

a – clasificarea decontărilor după relaţia stabilită; 
b – clasificarea decontărilor după operaţiunile efectuate 

în regim interbancar; 
c – clasificarea decontărilor după tipul relaţiei dintre 

bănci; 
d – clasificarea decontărilor după arealul efectuării 

operaţiunilor. 
 operaţiuni ce presupun deschiderea contului de 

corespondenţă; 
 operaţiuni naţionale; 
 operaţiuni prin relaţie directă între bănci; 
 operaţiuni obligatorii, presupun conturi de corespondenţă 

la centrul de decontare la banca centrală; 
 operaţiuni printr-un agent de decontare; 
 operaţiuni de decontare; 
 operaţiuni în numele clientului în proces de decontare; 
 operaţiuni neobligatorii, când banca însăşi caută 

partenerul cu care să-şi stabilească relaţia; 
 operaţiuni în nume propriu. 
4. Identificaţi secvenţele care reprezintă etapele aferente 

procedurii de compensare: 
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 perfectarea de către fiecare bancă a dispoziţiilor de plată 
centralizatoare; 

 acumularea dispoziţiilor de plată centralizatoare; 
 determinarea pentru fiecare bancă a sumelor debitoare şi 

creditoare în funcţie de dispoziţiile de plată depuse; 
 stabilirea valorii soldurilor brute şi natura lor; 
 verificarea existenţei soldurilor în conturile băncii; 
 efectuarea transferurilor către băncile cu solduri 

creditoare; 
 efectuarea decontărilor din contul băncilor care au 

solduri debitoare. 
 
5. Alegeţi variantele care reprezintă modalităţi de utilizare 

a contului LORO: 
 pentru efectuarea transferului de fonduri între două bănci 

comerciale; 
 pentru efectuarea transferului de fonduri între o bancă 

comercială şi BNM; 
 pentru plasarea depozitelor la vedere şi la termen a 

persoanelor juridice; 
 pentru plasarea depozitelor la vedere şi la termen a 

persoanelor fizice; 
 pentru plasarea depozitelor interbancare; 
 pentru contractarea creditelor bancare; 
 pentru contractarea creditelor interbancare; 
 
6. Bifaţi secvenţele care reprezintă caracteristici ale 

compensării: 
 transferabilitatea   obligativitatea 
 irevocabilitatea   flexibilitatea 
 transparenţa    veridicitatea 
 siguranţa    stabilitatea 
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7. Notaţi în spaţiul rezervat, cifra care corespunde: 
a....... presupune determinarea 

pentru fiecare bancă a sumelor 
debitoare şi creditoare. 

1. compensarea 
2. soldarea 

b.......presupune stabilirea naturii 
relaţiilor dintre fiecare bancă 
participantă. 

3. inventarierea 
4. structurarea 

c.......presupune stabilirea valorii 
soldurilor brute şi natura lor. 

 

   
Teme pentru studiu de caz 
1. Sistemul de decontări interbancare. 
2. Tipologia decontărilor interbancare. 
3. Particularităţile procedurii de compensare. 
4. Aspectele decontărilor în sistemul brut. 
5. Sistemul de decontare în formă netă. 
6. Structura sistemului de decontare.  
7. Plăţile interbancare în Republica Moldova. 
 
Probleme rezolvate 
 
Enunţ 
Se supun procesului de compensare următoarele relaţii 

reciproce de plăţi între băncile H, I, J, K, L, M, N: 
 

D 
c  

H I J K L M N 

H - 176 234 345 143 110 314
I 145 - 362 142 423 11 9
J 207 251 - 324 13 211 34
K 328 167 212 - 191 222 78
L 38 421 15 43 - 452 56
M 214 256 34 212 56 - 12
N 432 53 421 256 10 14 -
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Soldurile iniţiale la casa de compensaţie: 
H-14 
I-32 
J-264 
K-119 
L-233 
M-0 
N-0 

Să se calculeze gradul de compensare în urma acestei 
operaţiuni. 

 
Rezolvare: 
Se cumulează pentru fiecare bancă soldurile creditoare şi 

soldurile debitoare. Se efectuează operaţiunea de compensare 
din care rezultă soldurile necompensate. Datele rezultate se trec 
în următorul tabel: 

 
Suma totală Solduri necompensate Băncile D C D C 

H 1364 1322 42 - 
I 1324 1092 232 - 
J 1278 1040 238 - 
K 1322 1198 124 - 
L 836 1025 - 189 
M 1020 784 236 - 
N 503 1186 - 683 

Total 7647 7647 872 872 
 

Gradul de compensaţie %59,88%100
7647

8727647
=∗

−
=  

 
Operaţiunea de stingere a soldurilor debitoare se reflectă în 

următorul tabel: 
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Băncile 
SOLD 

INIŢIAL 
(2) 

Sold 
necompensat 

(3) 

Sold 
provizoriu 

(2+3) 

Credit 
interbancar 

(5) 

Sold 
final  
(4+5) 

H 14 -42 -28 +28 0 
I 32 -232 -200 +200 0 
J 264 -238 26 - 26 
K 119 -124 -5 +5 0 
L 233 189 422 -28 394 
M 0 -236 -236 +236 0 
N 0 683 683 -441 242 

Total 662 0 662 0 622 
 
S-a presupus că banca H s-a împrumutat de la banca Z, 

băncile I, K şi M de la banca N., deşi împrumuturile se pot face 
arbitrar. 

 
Probleme de rezolvat 
  
Problema 1 
Se supun procesului de compensare următoarele relaţii 

reciproce de plăţi între băncile A, B, C, D, E,  
 
D 

c 
A B C D E 

A - 200 400 5 0 
B 145 - 362 142 423 
C 207 251 - 324 13 
D 328 167 212 - 191 
E 38 421 15 43 - 
  
Soldurile iniţiale la casa de compensaţie: 

A-14 
B-32 
C-264 
D-119 
E-233 
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Să se calculeze gradul de compensare în urma acestei 
operaţiuni. 

 
Problema 2 
Se supun procesului de compensare următoarele relaţii 

reciproce de plăţi între băncile H, I, J, K, L, M, N: 
 

d  
c H I J K L M N 

H - 276 23 395 103 100 3 4 
I 45 - 368 142 423 11 9 
J 247 51 - 24 135 271 434 
K 528 17 912 - 491 22 878 
L 338 421 135 433 - 452 536 
M 24 26 34 22 56 - 12 
N 43 53 41 26 10 14 - 

  
Soldurile iniţiale la casa de compensaţie: 

H-314 
I-312 
J-264 
K-11 
L-0 
M-56 
N-77 

Să se calculeze gradul de compensare în urma acestei 
operaţiuni. 
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Tema 9. RISCURILE ÎN OPERAŢIUNILE DE PLĂŢI ŞI 
GESTIUNEA LOR 

 
1. Tipologia riscurilor generate de operaţiunile de 

decontare 
 
Riscul reprezintă incertitudinea privind rezultatul final al 

unei operaţiuni datorită influenţei diferiţilor factori. El apare în 
toate activităţile financiare din cauza decalajului dintre 
momentul iniţierii activităţii şi momentul obţinerii rezultatului 
acestei activităţi. Astfel, datorită ruperii în timp a acestor 
momente, pe această durată pot apărea diferiţi factori care 
influenţează rezultatul atât pozitiv, cât şi negativ. În cazul 
operaţiunilor de plată, acest decalaj se numeşte întârziere în 
executare şi apare din cauza că, din momentul iniţierii plăţii 
până în momentul încasării banilor de către beneficiar, va trece 
o perioadă de timp. Cu cât intervalul de timp va fi mai mare, cu 
atât operaţiunile sunt mai riscante, iar plăţile de o durată mai 
scurtă sunt mai puţin riscante. Plăţile efectuate în numerar sunt 
cele mai puţin riscante din acest punct de vedere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R

I

S

C

U

L

Incertitudinea privind rezultatul final al unei operaţiuni  
datorită influenţei diferiţilor factori 

Apare în toate 
activităţile financiare 
din cauza decalajului 

dintre momentul iniţierii 
activităţii şi momentul 
obţinerii rezultatului 

acestei activităţi 

În cazul operaţiunilor de 
plată, acest decalaj se 
numeşte întârziere în 
executare, el apare din 
cauza că din momentul 
iniţierii plăţii până în 
momentul încasării 

banilor de către 
beneficiar va trece o 

perioadă de timp 
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În operaţiunile de decontare, pot apărea următoarele tipuri 
de riscuri: 

• Riscul de credit – probabilitatea că pe parcursul 
derulării operaţiunilor de plată una din părţile implicate 
nu-şi poate realiza dreptul de încasare a creanţelor. 
Acest risc poate apărea la oricare dintre participanţii 
operaţiunilor de plată (plătitor, banca plătitoare, banca 
intermediară, banca beneficiară). 

• Riscul de lichiditate – probabilitatea de neachitare în 
termen a datoriilor de către un participant la decontări 
din cauza lipsei mijloacelor lichide necesare în 
momentul efectuării plăţii. 

• Riscul valutar în cadrul plăţilor în valută; 
• Riscul de fraudă (riscul de eroare intenţionată sau 

neintenţionată comisă de către operatorii băncii 
participante la decontare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipuri de riscuri în sistemul de plăţi 

Riscul  
de credit 

Probabilitatea că pe parcursul derulării
oparaţiunilor de plată una din părţile
implicate nu-şi poate realiza dreptul de
încasare a creanţelor 

Riscul  
de lichiditate

Probabilitatea de neachitare la timp a
datoriilor de către un participant la decontări
din cauza lipsei mijloacelor lichide necesare
în momentul efectuării plăţii 

Riscul  
de fraudă 

Riscul de eroare intenţionată sau
neintenţionată comisă de către operatorii
băncii participante la decontare 

Riscul  
valutar 

Riscul de depreciere a valorii plăţii în cadrul
operaţiunilor cu valută 
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Riscul de credit şi cel de lichiditate în cadrul operaţiunilor 
de transfer al fondurilor au surse identice de apariţie:  

1. Întârzierea în executare care constă în faptul că 
operaţiunea de plată, ca să fie iniţiată sau executată, va 
trece o oarecare perioadă de timp. Acest lucru poate 
apărea din cauza că pe perioada dintre iniţiere şi 
momentul final al operaţiunii, o parte din participanţii 
la plată pot să nu fie capabili să-şi execute obligaţia lor 
de plată. Indiferent în ce etapă a fost întreruptă 
operaţiunea de plată, pierderile sunt asumate de către 
beneficiar. În cadrul plăţii în avans sau plăţii anterioare 
livrării mărfii, riscurile sunt suportate de către plătitor, 
deoarece, efectuând plata, el nu mai poate primi 
bunurile sau serviciile pentru care a plătit în cazul în 
care banii nu au ajuns în contul beneficiarului. În unele 
cazuri, plătitorul poate fi obligat să-şi achite datoria faţă 
de beneficiar prin alte căi, dacă a depistat că banca sa e 
incapabilă de a transfera la timp suma indicată în 
documentele de plată. 

2. Nesimilitudinea plăţilor care poate apărea din 
neconcordarea actului de livrare a mărfii şi a actului de 
plată. În cazul incoincidenţei actului de transfer al 
banilor şi a actului de livrare a mărfii, participantul la 
plată care a iniţiat procesul poate să-şi asume un risc 
din faptul că e pus în poziţie de aşteptare şi depinde de 
decizia celeilalte părţi. Astfel, în cazul în care partea 
adversă nu este capabilă să-şi execute obligaţiunile de 
plată, apare riscul nefinalizării operaţiunilor date. 

3. Atunci când nu există nici întârziere de plată, nici 
neconcordanţă poate să apară riscul care survine din 
mediul de decontare. Această sursă de risc presupune 
probabilitatea de nefinalizare a tranzacţiei din cauza 
incapacităţii sau a erorilor produse în sistemul de 
decontare. 
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Surse de apariţie a riscurilor (de credit şi de lichiditate) 

cauze efecte 

întârzierea în 
executare 

operaţiunea de 
plată, ca să fie 

iniţiată sau 
executată, are 

nevoie de oarecare 
perioadă de timp 

pe perioada dintre 
iniţierea şi momentul 
final al operaţiunii o 
parte din participanţii 
la plată poate să nu fie 
capabilă să-şi execute 
obligaţia sa de plată 

- pierderile sunt asumate 
de către beneficiar 
 - imposibilitatea 

plătitorului de a primi 
bunurile sau serviciile 
pentru care a plătit în 
cazul când banii nu au 

ajuns în contul 
beneficiarului (cazul 

plăţii în avans) 

nesimilitudinea 
plăţilor 

neconcordarea actului 
de livrare a mărfii  
şi a actului de plată 

- participantul la plată 
care a iniţiat procesul e 

pus în poziţie de 
aşteptare şi depinde de 
decizia celeilalte părţi 
- apare riscul privind 

nefinalizarea 
operaţiunilor date 

riscul care survine 
din mediul  

de decontare 

incapacitatea sau erorile 
produse în sistemul  

de decontare 

probabilitatea  
de nefinalizare 

a tranzacţiei 

Riscul de credit poate avea următoarele consecinţe: 
a) paguba produsă de plătitor beneficiarului din cauza 

incapacităţii financiare a plătitorului de a achita bunurile 
obţinute; 

b) paguba provocată de beneficiarul plătitorului în cazul 
plăţilor în avans prin încasarea mijloacelor băneşti, dar 
nelivrarea mărfurilor contractate; 

c) paguba produsă de plătitor băncii sale în cazul în care 
iniţiază o plată obligatorie fără a asigura existenţa 
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disponibilului în cont (spre exemplu, prin achitarea prin cec, 
având contul descoperit); 

d) paguba se produce când banca plătitoare iniţiază o plată 
mai mare decât soldul disponibil în contul propriu. Dacă 
această plată este iniţiată la ordinul şi din numele plătitorului, 
atunci paguba este asumată de el. Cele mai frecvente cazuri se 
întâlnesc la clienţii băncilor aflate în proces de faliment, care 
nu mai pot onora plata la cererea clientului său; 

e) paguba se produce de agentul de decontare, care trimite 
către banca beneficiarului documente de plată în valoare mai 
mare decât disponibilul din cont. 

 
  l consecinocul apariţiei ţele  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Riscul  
de credit  

poate apărea: 

plătitorul faţă  
de beneficiar 

beneficiarul faţă 
de plătitor 

din cauza incapacităţii financiare 
a plătitorului de a achita bunurile 

obţinute 

în cazul plăţilor în avans 

plătitorul faţă  
de banca 

plătitorului 

la banca 
plătitoare 

la agentul  
de decontare 

în cazul lipsei disponibilului  
în cont 

iniţiază o plată mai mare decât 
soldul din cont 

trimite către banca beneficiarului 
documente de plată în valoare 
mai mare decât disponibilul  

di  n cont

Riscul de lichiditate poate apărea: 
a) Banca plătitorului faţă de plătitor în cazul în care 

plătitorul dispune de creanţe asupra băncii (bani în 

 173 



cont), dar banca nu dispune de fonduri corespunzătoare 
în momentul plăţii; 

b) agentul de decontare faţă de banca plătitorului în cazul 
când primul nu dispune de mijloace financiare 
corespunzătoare pentru finalizarea plăţii în momentul 
necesar; 

c) banca beneficiarului nu dispune de mijloace suficiente 
în momentul efectuării plăţii; 

d) banca beneficiarului nu transferă mijloacele 
beneficiarului din cauza lipsei disponibilităţilor în cont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riscul  
de lichiditate 
poate apărea: 

 

banca plătitorului faţă 
de plătitor 

agentul de decontare 
faţă de banca 
plătitorului 

în cazul când primul  
nu dispune de mijloace 

financiare corespunzătoare 
pentru finalizarea plăţii  

în momentul necesar 

la banca 
beneficiarului 

la beneficiar

aceasta nu dispune de mijloace 
suficiente în momentul 

efectuării plăţii 

acesta nu dispune de mijloace 
suficiente în momentul 

efectuării plăţii 

în cazul când plătitorul dispune
de creanţe asupra băncii (bani 
în cont) dar banca nu dispune 
de fonduri corespunzătoare  

în momentul plăţii 

locul apariţiei 

consecinţele 
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2. Riscul operaţional apărut în diverse tipuri de plăţi 
bancare 

În ansamblul riscurilor inerente activităţii bancare, riscurile 
operaţionale se referă la domeniul reprezentat de pierderile prin 
fraude interne şi externe, neaplicarea corectă a procedurilor de 
lucru, metode inadecvate de control, management inadecvat al 
riscului, distrugerea documentelor şi a bazelor informatice, 
greşeli umane ş.a.  

În cadrul riscului operaţional, riscul privind instrumentele 
de plată prezintă anumite particularităţi, precum:  

Riscul în activitatea de tezaur şi casierie  
Tranzacţiile cu numerar deţin o pondere însemnată în 

activitatea de decontări din ţara noastră şi necesită, în domeniul 
bancar, multiple operaţiuni de casierie, păstrare, transport, 
prelucrare, verificări de autenticitate, din care cauză băncile 
sunt expuse la numeroase riscuri specifice, după cum urmează:  

- Riscul de inexactitate a sumelor primite sau eliberate în 
numerar care conduc la minusuri sau plusuri de 
casierie. Acesta este cel mai frecvent tip de risc în 
activitatea de casierie, dar, în general, sumele 
înregistrate ca pierderi nu sunt de valori mari.  

- Riscul de încasare a unor bancnote false, în moneda 
locală sau în valută, ca urmare a unei verificări 
necorespunzătoare.  

- Riscul în activitatea de verificare, sortare şi triere a 
bancnotelor care se realizează în cadrul 
compartimentului controlorilor-verificatori. Pentru cele 
trei tipuri de risc de mai sus, băncile constituie un fond 
de risc din care se suportă eventualele pierderi suferite 
sau se contractează asigurări pentru riscuri operaţionale.  

- Riscul de primire a unor documente privind eliberarea 
de numerar care nu au fost emise de reprezentanţii 
legali ai clienţilor, aspect care conduce la producerea 
unor fraude şi deci prejudicii pentru bancă, ca urmare a 
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neverificării autenticităţii semnăturii; riscul de 
neînregistrare în evidenţa băncii, de către casieri, a unor 
operaţiuni de schimb valutar în vederea sustragerii 
comisionului aferent.  

- Riscul în activitatea de transport şi colectare a 
numerarului de la clienţi şi riscul în activitatea de 
distribuire a numerarului între unităţile băncii. Acest risc 
se referă la accidente rutiere, acţiuni de jaf armat, fraude.  

- Riscul de spălare a banilor prin intermediul numerarului.  
- Riscuri generate de neutilizarea corespunzătoare a 

sistemelor electronice de securitate. Practica a 
demonstrat că neajunsurile în folosirea sistemelor de 
securitate (imprudenţă în folosirea codurilor de acces, 
monitorizarea defectuoasă a sistemelor electronice de 
securitate, neîntreţinerea corespunzătoare a acestora, 
lipsa unui control periodic etc.) pot favoriza producerea 
de infracţiuni care să afecteze financiar banca şi să 
diminueze încrederea în aceasta.  

Riscul privind operaţiunile prin virament. În cadrul 
operaţiunilor prin virament plata este iniţiată de plătitor 
conform prevederilor contractuale, iar riscurile care pot apare 
sunt următoarele:  

- Riscul de lichiditate în sensul amânării plăţii de către 
plătitor cu consecinţele ce decurg pentru beneficiar 
privind realizarea la timp a fluxurilor băneşti şi 
costurile mai ridicate pentru resursele de înlocuire; 
acesta este cel mai frecvent risc în operaţiunile de 
virament şi apare tendinţa unei anumite practici de 
întârziere nejustificată la plată.  

- Riscul de revocare a plăţii care decurge din însuşi 
conceptul instrumentului de plată (ordinul de plată), un 
risc cu o anumită frecvenţă care reflectă unele probleme 
de lichiditate ale debitorului sau practici incorecte ale 
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acestuia, ceea ce impune o prudenţă sporită faţă de un 
asemenea partener.  

- Riscul nefinalizării plăţii datorită lipsei de lichiditate a 
băncii plătitoare, care survine destul de rar datorită 
supravegherii exercitate de banca centrală şi multiplelor 
posibilităţi de asigurare a lichidităţii pentru o bancă.  

- Riscul finalizării cu întârziere a plăţii datorită unor 
greşeli bancare umane ca: introducerea eronată de date 
privind transferurile de fonduri care generează refuzuri 
sau întârzieri pentru remedierea erorii, neoperarea sau 
operarea cu întârziere a unor documente ca urmare a 
rătăcirii acestora sau transmiterea la adrese eronate, 
acceptarea unor documente de decontare greşit 
întocmite sau incomplete etc.  

- Riscul unor pierderi de venituri ca urmare a unor greşeli 
umane ca: aplicarea incorectă a procentului de 
comisioane şi speze bancare sau omiterea încasării 
acestora (aspect destul de frecvent în practica bancară 
datorită volumului mare de operaţiuni şi a numeroaselor 
comisioane pentru diverse servicii prestate care se 
constată cu ocazia controalelor periodice).  

Riscul în operaţiunile cu cecul  
- Riscul de emitere a unui cec fără acoperire, adică fără a 

avea disponibil suficient în cont.  
- Riscul de lichiditate, adică pierderea de lichiditate până 

la decontarea cecului, deşi la emitere existau 
disponibilităţile necesare. Această situaţie se previne 
prin certificarea cecului de către banca plătitorului şi 
rezervarea sumei pentru o perioadă de timp.  

- Riscul de fals, fraudă, pierdere, distrugere, anulare, care 
face neoperantă decontarea şi este necesară reluarea 
acesteia printr-un nou cec. Cele mai riscante sunt 
cecurile la purtător care, în caz de pierdere sau furt, dau 
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posibilitatea noului posesor să beneficieze de sumele 
înscrise pe cec.  

Riscul în operaţiunile cambiale. Operaţiunile cambiale au 
un grad de risc mai mare decât celelalte operaţiuni de plăţi prin 
faptul că perioada de decontare este mai mare şi intervin mai 
mulţi participanţi în procesul cambial. Riscurile în aceste 
operaţiuni sunt următoarele:  

- Riscul de credit, adică probabilitatea ca plata să nu se 
mai efectueze datorită situaţiei dificile a partenerului şi 
se recurge la acţiunile de protest şi regres.  

- Riscul de lichiditate, în care plata se efectuează cu întârziere 
sau parţial datorită incapacităţii de plată a trasului.  

- Riscul de fals, fraudă, pierdere, distrugere sau anulare 
similar cu celelalte instrumente.  

Riscul în operaţiunile de transferuri externe. Acestea 
sunt, în cea mai mare parte, similare cu cele de la transferurile 
interne (ordin de plată şi cec) cu unele elemente specifice, ca: 
introducerea eronată de date privind transferul extern cu 
referire la ordonator/beneficiar, cod SWIFT, suma, data 
valutei, indicarea altei valute de transfer decât cea solicitată de 
clientul ordonator; plăţi duble dispuse pe baza aceleiaşi 
instrucţiuni de transfer; stoparea plăţilor la băncile 
corespondente pentru identificarea clienţilor suspecţi de spălare 
de bani, fraude, terorism prin intermediul băncilor. 

 
3. Gestiunea riscului apărut în procesul de transfer al 

fondurilor 
Gestiunea riscurilor presupune efectuarea tuturor 

activităţilor privind micşorarea pierderilor posibile în cazul 
influenţei adverse a anumitor factori. Putem menţiona mai 
multe căi de evitare a riscurilor: 

• îmbunătăţirea capacităţilor de analiză a partenerilor de 
către toţi participanţii la procesul de plată (evitarea 
riscului de credit); 
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• ridicarea capacităţii băncilor privind stabilirea 
posibilităţilor de plată şi starea financiară a băncii 
utilizate ca intermediar în procesul de transfer; 

• micşorarea creditelor involuntare apărute din 
nesincronizarea actului de plată cu actul de livrare; 

• constituirea unui sistem legal ce ar permite recuperarea 
pierderilor în cadrul sistemului de plată. Astfel, se poate 
reduce numărul participanţilor la sistemul de plată care 
nu corespund cerinţelor financiare înaintate de acest 
sistem. Totodată, crearea unor bariere privind 
capacitatea financiară ar reduce posibilităţile de transfer 
al fondurilor prin intermediul băncilor deficitare; 

• înţelegerea de către fiecare participant de decontare a 
faptului că incapacitatea lui de plată dereglează întregul 
sistem şi astfel afectează capacitatea de plată a celorlalţi 
participanţi ai sistemului de decontări; 

• excluderea în timpul oportun a participanţilor incapabili 
să-şi onoreze capacitatea de plată; 

• menţinerea sistemului de transmitere a informaţiei 
stabil fără posibilitatea de pătrundere a terţilor sau de 
comitere a erorilor intenţionate sau neintenţionate.  

Riscul poate fi generat de dreptul de revocabilitate 
caracteristic unui sistem de plată, astfel, dacă actul de efectuare a 
plăţii este nesincronizat prin menţinerea plăţii şi extragerea 
banilor din cont, dreptul de revocabilitate poate conduce la 
neachitarea datoriei faţă de beneficiar. Cu cât sistemul de transfer 
al fondurilor e mai performant, se reduc pierderile apărute în cazul 
exercitării dreptului de revocare şi, respectiv, riscul beneficiarului 
e mai mic. Instrumentele de plată care acordă dreptul de revocare: 

• viramentul; 
• instrument de credit (dispoziţia de plată); 
• instrument de debit (cererea dispoziţiei de plată). 
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4. Gestiunea riscurilor apărute în procesul de 

decontare interbancară 
 În cazul decontărilor interbancare nete pot apărea astfel de 

probleme: 
• incapacitatea unei bănci de a-şi achita obligaţiile 

afectează toate băncile participante la transfer; 
• incapacitatea unei bănci de a plăti în cadrul compensării 

poate genera lipsa de lichiditate la celelalte bănci 
participante la sistem conducând la incapacitatea de 
plată a celor din urmă, acest lucru numindu-se penurie 
de lichiditate; 
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timp mijloacele cuvenite devenind astfel credite 
involuntare. 

Poziţia financiară slabă a băncii poate conduce la refuzul 
de a i se acorda creditele necesare pentru acoperirea deficitului 
de lichidităţi în cazul transferului de fonduri. Problemele 
menţionate pot fi soluţionate prin utilizarea mecanismelor: 

1. Toţi participanţii la sistemul de compensare trebuie să 
aibă o înţelegere a impactului problemelor lor 
financiare asupra întregului sistem. 

2. Crearea barierelor privind penetrarea băncilor în sistem 
care se confruntă cu riscul de credit pentru a evita astfel 
transmiterea acestui risc asupra celorlalţi participanţi la 
sistemul de compensare; 

3. Constituirea unui astfel sistem de compensare care ar 
permite finalizarea decontărilor în ziua respectivă 
indiferent de poziţia net debitoare a acestor bănci; 

4. Crearea unui regim legislativ care ar exclude abuzul 
băncilor cu probleme financiare, de a scoate spre 
compensare, în mod conştient, poziţia net debitoare; 

5. Excluderea posibilităţilor de eroare operaţională fără 
admiterea anulării sau pierderii informaţiei în cadrul 
operaţiunilor de compensare. 

Problema pierderii informaţiei apare din cauza existenţei 
unui interval de timp necesar pentru procesare între momentul 
de furnizare a informaţiei şi momentul de încasare a soldurilor 
compensatorii în cont.  
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În cazul sistemului de decontare brută sau compensării 

bilaterale, riscurile apărute în procesul de transfer al fondurilor 
sunt datorate riscului de credit al băncii contraagente. Căile de 
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• capacitatea băncii de a analiza riscul de credit al băncii 
partenere în transfer privind determinarea capacităţii de 
plată a acesteia; 

• prudenţa băncii în activitatea cu banca parteneră care se 
realizează prin nepăstrarea soldurilor considerabile 
stabilite de către bancă în conturile corespondente pe 
perioade mai îndelungate de timp; 

• crearea unui regim legislativ care să nu permită 
stabilirea relaţiilor dintre băncile autohtone şi băncile 
nerezidente cu situaţie financiară slabă prin stabilirea 
unor normative obligatorii care trebuie să corespundă 
băncii corespondente; 

• obligativitatea băncii de a finanţa riscul de transfer prin 
crearea unor rezerve ponderate cu nivelul de risc şi 
mărimea soldurilor corespondente, comparativ cu 
volumul activelor riscante. Astfel, cu cât situaţia 
financiară din ţara în care activează băncile partenere 
este mai nefavorabilă, cu atât coeficientul de risc 
utilizat trebuie să fie mai mare. 
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Aplicaţii 
Întrebări de autoevaluare 
1. Expuneţi noţiunea de risc în sistemul de plăţi. 
2. Caracterizaţi tipologia riscurilor aferente sistemului de 

plăţi. 
3. Ce reprezintă riscul de credit? 
4. Definiţi riscul de lichiditate. 
5. Relevaţi sursele care determină apariţia riscului de credit. 
6. Numiţi sursele ce determină apariţia riscului de lichiditate. 
7. Explicaţi cazurile apariţiei riscului de lichiditate. 
8. Lămuriţi cazurile de apariţiei a riscului de credit. 
9. Care sunt căile de evitare a riscurilor? 

10. Descrieţi problemele aferente decontărilor interbancare. 
11. Ce mecanisme pot fi utilizate pentru soluţionarea 

problemelor menţionate. 
12. Enunţaţi căile de evitare a riscului de credit aferent 

sistemului de decontare brută sau compensării bilaterale. 
13. Lămuriţi esenţa gestiunii riscului aferent operaţiunilor de 

plăţi. 
 
Test 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
a) Riscul apare în toate activităţile financiare din 

cauza decalajului dintre momentul iniţierii activităţii şi 
momentul obţinerii rezultatului acestei activităţi. 

 Da 
 Nu 

b) Cu cât intervalul de timp va fi mai mare, cu atât 
operaţiunile sunt mai puţin riscante. 

 Da 
 Nu 

c) Plăţile efectuate în numerar sunt cele mai riscante.  Da 
 Nu 

d) Riscul de credit este probabilitatea că una dintre 
părţile participante la plată nu-şi va achita la timp 
datoriile. 

 Da 
 Nu 

e) Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca 
una din părţile participante la plată să nu-şi poată 
efectua dreptul de încasare a creanţelor. 

 Da 
 Nu 
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2. Bifaţi care din secvenţele de mai jos reprezintă surse ce 
determină apariţia riscului în operaţiunile de plată: 

 inconcordanţa actului de livrare a mărfii şi a actului de 
plată; 

 inconcordanţa condiţiilor impuse de plătitor şi beneficiar; 
 erorile produse în sistemul de decontare; 
 apariţia riscului valutar; 
 întârzieri în executarea operaţiunii de plată. 
 

3. Notaţi în spaţiul rezervat, cifra care corespunde: 
Riscul de credit poate apărea:  
a .......faţă de.......în cazul plăţilor în 

avans. 
1. agent de decontare 

b .......faţă de...... din cauza 
incapacităţii de plată. 

 
2. beneficiar 

c .......faţă de....... în cazul lipsei 
disponibilului în cont. 

 
3. plătitor 

d .......trimite către......documente 
de plată în valoare mai mare 

4. banca plătitorului 

decât disponibilul din cont. 5. banca beneficiarului 
 
4. Selectaţi expresiile care reprezintă căile de evitare a 

riscurilor aferente sistemului de decontare brută sau a 
compensării bilaterale: 

 capacitatea băncii de a analiza riscul de credit al băncii 
partenere; 

 capacitatea băncii de a analiza riscul de lichiditate al 
băncii partenere; 

 capacitatea băncii de a determina capacitatea de plată a 
băncii partenere; 

 prudenţa băncii în activitatea sa cu banca parteneră; 
 prudenţa băncii în activitatea sa cu clienţii bancari; 
 prudenţa băncii în activitatea sa cu organele de 

reglementare şi control. 
5. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
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a) riscul de credit poate apărea doar la 
plătitor. 

 Da 
 Nu 

b) riscul de credit poate apărea doar la 
plătitor şi banca plătitorului. 

 Da 
 Nu 

c) riscul de credit poate apărea doar la 
beneficiar. 

 Da 
 Nu 

d) riscul de credit poate apărea la oricare 
dintre participanţii operaţiunilor de 
plată. 

 Da 
 Nu 

 
Teme pentru studiu de caz 
1. Tipuri de riscuri în sistemul de plăţi. 
2. Sursele de apariţie a riscurilor. 
3. Gestiunea riscului în sistemul de plăţi. 
4. Riscurile în sistemul de plăţi interbancare. 
5. Căi de evitare a riscurilor. 
6. Problemele aferente decontărilor interbancare nete. 
 

Literatură selectivă: 
1. Dorel Mihai Paraschiv. Tehnica plăţilor internaţionale. 

Editura Economică, Bucureşti, 2003. 
2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 

decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

4. Şeulean Victoria. Sisteme de plăţi comparate. Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001. 
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Tema 10. OPERAŢIUNI BANCARE CU CAMBIA 
 
1. Caracteristica şi tipologia cambiei  
În normele bancare, cambia este definită drept instrument de 

plată ce exprimă obligaţia asumată de un debitor de a plăti la 
vedere sau la scadenţă o sumă de bani în favoarea unui beneficiar. 
Într-o accepţiune mai concretă, cambia se poate defini ca un 
înscris formal, prin care trăgătorul dă o dispoziţie necondiţionată 
trasului de a plăti beneficiarului, la vedere sau la termen, o 
anumită sumă de bani.  

Cambia, ca instrument de plată, are mai multe caracteristici 
principale, după cum urmează:  

a) Transferabilitatea cambiei – care este acordată de 
menţinerea obligativităţii de plată a debitorului indiferent 
de persoana creditorului. 

b) Negociabilitatea – care reprezintă dreptul debitorului şi 
creditorului de a stabili, în urma negocierii, valoarea 
datoriei încorporate în cambie. Acest lucru permite 
stabilirea unor valori actuale în procesul de transfer al 
cambiei până la scadenţa ce reiese din valoarea creditului 
şi a dobânzii (scontului). 

 
Valoarea actuală = Valoarea creditului + Scontul 

 
Scontul = Valoarea creditului*rata dobînzii / 360*100% * 

termenul scadenţei 
 
c) Transferabilitatea de creanţe – care implică în sine două 

drepturi: 
• Cesiunea – adică cedarea dreptului de a cere plata de 

la un deţinător al cambiei în favoarea altuia. În acest 
caz, deţinătorul care a cedat dreptul nu poate impune 
debitorul să-i achite datoria. 

• Subrogarea – care reprezintă obligativitatea fiecărui 
deţinător al cambiei de a achita datoria în favoarea 
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ultimului creditor în cazul incapacităţii de plată a 
trasului. Acest drept are următoarele laturi pozitive: 
 Creşte încrederea în cambie prin faptul că fiecare 

deţinător precedent analizează capacitatea de plată 
a debitorului, iar deţinătorul viitor are încredere 
atât în capacitatea lui de analiză, cât şi în 
solvabilitatea deţinătorului precedent. 
 Creşte atenţia cu care fiecare deţinător viitor 

analizează şi verifică capacitatea de plată a 
deţinătorului precedent. 

d) Cambia este un instrument de plată la termen, adică din 
momentul iniţierii operaţiunii până în momentul achitării 
ei există un termen de scadenţă pe parcursul căruia pot 
apărea diferite evenimente riscante. 

Aceste caracteristici definesc mai bine cambia ca instrument 
de plată între parteneri. Din punct de vedere economic, rolul 
principal al cambiei rămâne acela de a contribui la transferul 
fondurilor de la deţinători la utilizatori şi la o utilizare mai 
eficientă a capitalurilor disponibile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Caracteristicile cambiei

Transferabilitatea cambiei,

Negociabilitatea, 

Transmiterea de creanţe 

Cesiunea Subrogarea,

Scadenţa  

Schema 76. Caracteristicile cambiei 
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În practică, cambia se întâlneşte sub două forme: trată 
(cambia propriu-zisă) şi biletul la ordin.  

Trata (engl. promissory note) este denumirea istorică a 
cambiei şi în relaţiile internaţionale de plăţi circulă sub această 
formă. Biletul la ordin (engl. bill of exchange) este o formă mai 
simplă a cambiei care reflecta relaţiile numai dintre doi 
parteneri – beneficiar şi plătitor. Emitentul biletului la ordin 
este plătitorul care se angajează ferm să plătească la scadenţă 
suma înscrisă pe document.  

Cambia pune în legătură cel puţin trei persoane: trăgătorul, 
trasul şi beneficiarul. Trăgătorul este persoana care emite 
(trage) cambia, respectiv creditorul care dă ordin trasului 
(debitorului) să plătească o sumă fixă beneficiarului, faţă de 
care trăgătorul are o anumită obligaţie de plată. Trasul este 
debitorul, cel care va trebui să plătească beneficiarului suma 
înscrisă pe cambie. Beneficiarul este persoana care va primi 
banii.  

În practică, se mai folosesc şi alte variante (tipuri) 
determinate de anumite situaţii specifice în care se pot trage 
cambii, după cum urmează:  

Cambia în alb. Aceasta este un titlu care cuprinde numai 
semnătura trăgătorului şi o parte din menţiunile obligatorii, 
celelalte menţiuni urmând a fi completate de posesorul acesteia 
înaintea prezentării la plată.  

Contracambia. În situaţia în care o cambie nu este plătită 
la scadenţă şi beneficiarul doreşte să intre cât mai repede în 
posesia banilor, acesta poate trage o contracambie (o cambie 
nouă) asupra unuia dintre giranţi. Contracambia va cuprinde 
aceleaşi menţiuni ca şi cambia precedentă cu deosebirea că 
plata se va face la vedere, iar domiciliul cambiei va fi locul 
persoanei asupra căreia s-a tras.  

Cambia financiară. Cambiile care se trag de bănci între 
ele sau alte instituţii financiare şi au la bază tranzacţii de natură 
financiar-bancară se numesc cambii financiare.  
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Cambia de complezenţă sau de favoare. În situaţia în 
care o firmă este în incapacitate temporară de plată şi are o 
scadenţă imediată poate prin buna înţelegere cu o altă firmă să 
tragă o cambie asupra acesteia fără să existe o tranzacţie 
comercială sau o obligaţie financiară. Trăgătorul poate folosi 
cambia pentru stingerea obligaţiei scadente, dar rămâne obligat 
faţă de tras, ca la scadenţă să-i transfere fondurile primite. 

 
2. Procesul cambial 
Procesul cambial reprezintă succesivitatea de acte şi 

evenimente efectuate în perioada de scadenţă a cambiei, adică 
din momentul emisiunii până în momentul plăţii. Toate 
operaţiunile efectuate în procesul cambial sunt deliberative, 
adică conştiente prin care toţi participanţii, în mod conştient, 
efectuează procesul cambial. Totodată, se află sub stricta 
reglementare a legislaţiei privind circuitul cambial. 

 În cadrul procesului cambial, se pot efectua următoarele 
operaţiuni: 

• Girul cambiei – care constă în cedarea dreptului ce 
decurge din deţinerea cambiei contra unei plăţi. 

• Avalierea cambiei – care presupune garantarea 
obligaţiei de plată de către o persoană terţă. 

• Acceptarea cambiei – constă în avizarea în scris a 
transferului prin care se confirmă obligativitatea de 
plată la scadenţă în condiţiile prestabilite. 

• Plata cambiei – constă în procesul care poate apărea la 
recuperarea sumei şi anume:  
- achitarea cambiei; 
- refuzul plăţii. 
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Operaţiuni componente ale procesului cambial 

1. Girul – cedarea dreptului ce decurge din cambie contra unei plăţi. 

2. Avalierea cambiei – garantarea obligaţiei de plată de către
persoana terţă (garant). 

3. Acceptarea cam
 
 
 
 

 

biei – avizarea în scris a transferului prin care se
confirmă obligativitatea de plată la scadenţă în condiţiile prestabilite.

4. Plata cambiei constă în procesul care poate apărea la recuperarea  sumei: 

achitarea cambiei refuzul plăţii 

 
Schema 77. Operaţiunile procesului cambial 

  
Girarea cambiei se efectuează prin transmiterea 

drepturilor încorporate în cambie de la girant (deţinător) către 
giratar (viitorul deţinător). Operaţiunea de girare se 
contrasemnează pe versoul cambiei şi poate avea caracteristici 
specifice: 

a) Girul de intrare – reprezintă girarea cambiei în favoarea 
unei persoane care, deja, a fost implicată în procesul 
cambial; 

b) Girul cumulativ – reprezintă transmiterea dreptului în 
favoarea unui grup de persoane; 

c) Girul în favoarea băncii – scontarea de către bancă; 
d) Girul la purtător (în alb) – constă în girarea unei 

persoane fără indicarea numelui. În acest caz, dreptul de 
cerere asupra cambiei îi revine persoanei care deţine 
cambia la scadenţă. 

e) Girul în plin – în cadrul căruia sunt indicate toate datele 
obligatorii: 
• Semnătura girantului; 
• Numele girantului; 
• Data girului. 

 192 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tipuri de gir al cambiei  

Girul de intrare 

Girul cumulativ 

Girul în favoarea băncii 

Girul la purtător (în alb) 

Girul în plin  

Schema 78. Tipuri de gir al cambiei 
 
În procesul de girare a cambiei, apar următoarele aspecte 

specifice: 
1) Transferul drepturilor în procesul de girare este 

necondiţionat; 
2) În proces de girare se transferă dreptul de creanţă 

asupra întregii valori a cambiei; 
3) Girarea presupune nu numai transferul integral al 

sumei, dar şi al tuturor drepturilor şi obligaţiilor 
încorporate în cambie, inclusiv dreptul de subrogare; 

4) Girarea nu implică modificarea obligaţiilor materiale 
care au stat la baza emisiunii cambiei; 

5) Cambia reprezintă un titlu de credit, din care cauză, în 
cadrul girului, se transferă concomitent cu creanţe şi o 
parte din scont. 

 
Valoarea actuală = Valoarea nominală – Scontul 
Scontul = Rata scontului * Termenul scontului 
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Specificul girului

Transferul drepturilor în procesul de gir este necondiţionat. 

În procesul de girare se transferă dreptul de creanţă asupra
întregii valori a cambiei. 

Girarea presupune nu numai transferul integral al sumei, dar şi
al tuturor drepturilor şi obligaţiilor încorporate de subrogare. 

Girarea nu implică modificarea obligaţiilor materiale care au
stat la baza emisiunii cambiei. 

Cambia reprezintă un titlu de credit din care cauză în cadrul
girului se transferă concomitent cu creanţa şi o parte din scont.

Schema 79. Specificul girului Schema 79. Specificul girului 
  
Banca se poate implica în procesul de girare a cambiei 

prin: 
Banca se poate implica în procesul de girare a cambiei 

prin: 
1) Scontarea cambiei – devenind creditor prin cumpărarea 

dreptului; 
1) Scontarea cambiei – devenind creditor prin cumpărarea 

dreptului; 
2) Pensionarea cambiei – procurarea ei în orice moment 

dat la o valoare actuală dată calculată la momentul 
respectiv cu obligativitatea de a efectua girul de 
întoarcere în favoarea posesorului precedent peste o 
oarecare perioadă cu o valoare mai mare (diferenţa fiind 
venitul băncii). 

2) Pensionarea cambiei – procurarea ei în orice moment 
dat la o valoare actuală dată calculată la momentul 
respectiv cu obligativitatea de a efectua girul de 
întoarcere în favoarea posesorului precedent peste o 
oarecare perioadă cu o valoare mai mare (diferenţa fiind 
venitul băncii). 

Acceptarea cambiei presupune menţiunea în scris a 
trasului cu privire la obligativitatea sa de a plăti suma 
menţionată în cambie la scadenţă. În mod formal, trăgătorul nu 
este obligat să informeze trasul despre procedura de emisiune a 
cambiei asupra lui. Obligativitatea plăţii asupra cambiei în 
numele trasului constă în existenţa creanţei trăgătorului asupra 
trasului. 

Acceptarea cambiei presupune menţiunea în scris a 
trasului cu privire la obligativitatea sa de a plăti suma 
menţionată în cambie la scadenţă. În mod formal, trăgătorul nu 
este obligat să informeze trasul despre procedura de emisiune a 
cambiei asupra lui. Obligativitatea plăţii asupra cambiei în 
numele trasului constă în existenţa creanţei trăgătorului asupra 
trasului. 
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Procedura de acceptare acordă încredere pentru beneficiar 
că trasul cunoaşte condiţiile în care va accepta cambia. 

Condiţiile formulate în procesul de acceptare sunt: 
1) Acceptarea este obligatorie – deci trasul nu are dreptul 

să refuze acceptarea prin care el consimte condiţiile de 
plată prestabilite de către trăgător în numele lui. 
Cambia poate fi refuzată spre acceptare, dacă a depăşit 
termenul legal (1 an) din momentul emisiunii până în 
momentul prezentării la acceptare. 

2) Menţiunea în cadrul acceptării condiţiilor de plată care 
presupun că condiţiile ţin de scadenţa şi locul plăţii. În 
cazul scadenţei, trasul poate accepta cambia spre plată 
la vedere, adică, în orice moment, din ziua acceptului ea 
poate fi prezentată spre plată, dar nu mai târziu de ziua 
scadenţei cambiei. Dacă în momentul acceptării nu sunt 
indicate aceste condiţii de plată, ea se consideră 
plătibilă la scadenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Condiţiile procesului de acceptare

Obligativitatea accceptului

Specificarea şi detalierea condiţiilor de plată a cambiei.

Schema 80. Condiţiile procesului de acceptare 
 
Domicilierea cambiei – presupune prestabilirea locului în 

care va fi achitată cambia. 
Acceptul poate fi făcut în două forme: 
1) Dacă este făcut pe faţa cambiei este suficientă doar 

semnătura trasului. 
2) Pe versoul cambiei, semnătura se completează cu 

obligaţia fermă de a plăti. Sub semnătura trasului se 
indică data acceptului pentru a demonstra că el a 
acceptat în limite legale. 
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Formele acceptului

Prin semnătură pe faţa cambiei.

Prin promisiunea de plată repetată şi semnătură pe versoul cambiei.

Schema 81. Formele acceptului 
 
Acceptarea presupune consolidarea poziţiei de debitor a 

trasului şi refuzul de plată a cambiei după accept nu se admite 
chiar în situaţia de faliment al trasului. 

Avalierea cambiei este procedura de garantare a plăţii 
asupra cambiei în favoarea unei persoane obligate să plătească. 
În procesul de avaliere, poate intra o terţă persoană ca avalist 
(garant) şi orice participant la procesul cambial ca avalizat 
(persoană în favoarea căreia se garantează). 

Atât timp cât persoana avalizată nu intră în procesul de 
plată, avalul nu este valabil. Beneficiarul final nu poate obliga 
avalistul să plătească. 

Avalul are mai multe condiţii de executare: 
a) Persoana avalistului – este important ca avalistul să 

dispună de resurse financiare pentru a achita datoria în 
caz de neachitare a avalizatului. Din această cauză, 
persoana avalistului se alege foarte atent, cel mai 
frecvent fiind o bancă, în acest caz, avalul poartă 
denumirea de aval bancar.  

b) Plata pentru aval – relaţiile dintre avalist şi avalizat nu 
poartă caracter financiar şi, de cele mai multe ori, 
avalistul garantează ţinând cont de relaţiile personale cu 
avalizatul, fiind o cale fără plată, dar, de obicei, se 
achită comision. 

c) Personalizarea – avalul este personal în favoarea unei 
singure persoane sau a unui grup implicat în procesul 
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cambial, de aceea, prin aval, în cambie, se indică 
numele persoanei avalizate. 

d) Suma avalizată – avalul poate fi integral pentru toată 
suma cambiei sau parţial pentru o parte din suma 
indicată, în acest caz, comisionul se percepe din suma 
avalizată. Însuşi avalistul poate fi garantat spre plată de 
o altă persoană coavalistul, care poate fi tras spre plată, 
numai dacă avalistul nu poate plăti. 

Avalul se face prin menţiune specială pe cambie. Doar în 
cazul avalului bancar se emite o scrisoare de garantare în 
numele băncii, prin care banca se obligă să plătească datoria ce 
reiese din cambie beneficiarului. 

 
3. Scontarea cambiei 
Procesul de scontare a cambiei presupune actul de plată 

asupra cambiei înainte de scadenţă. Plata la scadenţă presupune 
recuperarea datoriei din cambie.  

În cadrul scontării, apare necesitatea determinării scontului 
şi a valorii actuale sau efective, la care cambia va fi vândută 
înainte de scadenţă. Pentru aceasta se utilizează următoarele 
formule. 

100*360
ttVNS s ∗∗

= , unde 

S reprezintă scontul 
VN – valoarea nominală; 
ts – taxa scontului – rata de dobândă la care a fost emisă 

cambia; 
t – termenul rămas până la scadenţa cambiei. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=
100*360

1
tt

VNA s , unde 

A este valoarea actuală sau efectivă a cambiei. 
Din aceste două formule de bază se pot deduce formulele 

de calcul al termenului: 
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stVN
St

∗
∗

=
100*360

 
şi al taxei scontului: 

tVN
Sts ∗

∗
=

100*360
 

 
În procesul de scontare, apar mai multe elemente specifice 

care necesită precizare: 
a) Scadenţa cambiei – sunt mai multe formulări de 

scadenţă: 
• La vedere – ea poate fi precizată la vedere de la un 

anumit timp; la vedere din momentul emisiunii; 
• La termen – care poate fi menţionată peste un 

termen anumit de la emisiune; la o dată fixă. 
În cazul cambiei la vedere, trasul poate să plătească doar în 

decursul unui an de zile.  
În cadrul cambiei, apare o operaţiune numită scontare, 

când cambia se vinde anticipat între giranţi. 
b) Plata cambiei – se efectuează de către tras la scadenţă şi 

poate fi de două tipuri: 
• Plata integrală a sumei – în cazul în care trasul va 

efectua următoarele operaţiuni: 
- Verificarea identităţii posesorului final, 

succesiunea girului pentru a determina 
legalitatea circuitului cambial; 

- Achitarea cambiei indicând pe cambie 
menţiunea „achitat”; 

- Cambia i se restituie trasului, numai în acest 
moment trasul considerându-se absolvit de 
obligaţie. 

• Plata parţială – cambia se restituie trasului. El emite 
o nouă cambie pentru suma neplătită. În cazul 
incapacităţii de plată a trasului, el poate conveni cu 
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beneficiarul cu privire la condiţiile indicate în 
cambie. Modificarea se poate face prin: 
- Prolongarea termenului de scadenţă a cambiei 

cu calcularea unei valori nominale noi, ţinându-
se cont de scontul pentru perioada prolongată; 
pentru această operaţiune se va utiliza formula: 

100*360
1

1

s

n

i
i

tt

A
VN

∗
−

=
∑

=  

- Preschimbarea mai multor cambii într-o singură 
cambie cu prelungirea scadenţei; Pentru 
calcularea scadenţei medii a efectelor 
preschimbate (spre exemplificare sunt date trei 
cambii) se va folosi relaţia: 

321

332211

VNVNVN
tVNtVNtVNt

++
∗+∗+∗

=  

Iar pentru calcularea valorii noului efect vom folosi relaţia 

100*360
1

1

s

n

i
i

tt

A
VN

∗
−

=
∑

=  unde t  deja este rezultatul calculelor 

anterioare. 
- Stabilirea unei scadenţe medii pentru mai multe 

cambii – în acest caz, pentru unele cambii scadenţele 
vor fi prelungite.  

 
4. Recuperarea cambiei prin excepţia valorii cambiale  
În cazul incapacităţii trasului de a achita cambia, 

beneficiarul final poate efectua următoarele operaţiuni: 
a) Întocmirea protestului; 
b) Începerea unei acţiuni de regres contra părţilor 

obligate să plătească; 
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c) Efectuarea operaţiunilor de regres contra celorlalţi 
participanţi la procesul cambial; 

d) Executarea silită a cambiei. 
Protestul reprezintă un act înaintat în instanţa de judecată 

care confirmă acţiunea de neplată a trasului. Dacă trasul se 
prezintă în instanţa de judecată, protestul este confirmat. Dacă 
trasul nu poate fi găsit, acest protest se numeşte în vânt. În 
protest, se vor menţiona următoarele elemente: 

• Incapacitatea de plată a trasului; 
• Data şi locul întocmirii protestului; 
• Persoana în favoarea căreia este întocmit protestul. 
În baza protestului, beneficiarul poate iniţia acţiunea de 

regres – obligarea de a plăti, iniţiată de către posesorul cambiei 
contra tuturor participanţilor la procesul cambial şi avaliştilor 
lor. 

Acţiunea de regres poate fi concomitentă în favoarea 
tuturor participanţilor în lanţ, atunci când se acţionează pas cu 
pas contra fiecărui participant la procesul cambial. 

Actul de regres poate fi: 
a) cu protest; 
b) fără protest. 
În cazul acţiunii cu protest, este necesară chemarea în faţa 

organelor de judecată a tuturor refuzurilor de plată, în acest 
caz, acţiunea este costisitoare. 

Acţiunea de regres fără protest poate fi efectuată când 
există o astfel de menţiune pe cambie şi presupune cheltuieli 
mai mici. Acţiunea de regres e stopată atunci când un 
participant la procesul cambial plăteşte. În aşa caz, el primeşte 
o creanţă asupra trasului şi poate fi refuzată operaţiunea numită 
decădere din regres. Există trei cazuri: 

• Expirarea termenului de valabilitate a cambiei (1 an 
pentru cambia la vedere); 

• Când cambia are menţiunea „fără regres”; 
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• Când s-au depistat încălcări în şirul de circulaţie al 
cambiei sau nu a fost întocmit protestul, deşi el era 
necesar. Executarea silită a cambiei se efectuează prin 
adresarea unei somaţii din instanţa de judecată unui 
participant la procesul cambial. Somaţia dă dreptul de 
opoziţie de la execuţie. Persoana somată se poate 
opune în două cazuri: 
- Valabilitatea cambiei este determinată de 

expirarea dreptului de cerere asupra lor (trasului şi 
debitorului); 

- Determinarea falsului în întocmirea cambiei. 
În toate celelalte cazuri, persoana somată e impusă să 

plătească inclusiv prin bunurile sale. 
Etapele derulării unei plăţi prin cambie sunt următoarele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa de compensaţii

Banca centrală 

Banca debitor 

Debitor (tras) 

Banca benef. 

Creditor (trăgător) 

Beneficiar 

6

4 4

2

6

1

3 5

1

7

1) între trăgător şi tras, are loc un transfer de active, trasul 
devenind debitor faţă de trăgător; trăgătorul trage o 
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cambie asupra trasului pentru confirmarea 
angajamentului de plată rezultat în urma livrării mărfii; 
cambia este acceptată de tras şi se returnează 
trăgătorului;  

1*) între beneficiar şi trăgător a avut loc un transfer de 
active într-o perioadă precedentă celei dintre trăgător şi 
tras, trăgătorul devenind debitorul beneficiarului;  

2) în urma celor două tranzacţii, trăgătorul se află atât în 
poziţia de debitor, cât şi de creditor şi îşi stinge 
obligaţia faţă de beneficiar cu creanţa asupra trasului 
prin transmiterea cambiei;  

3) beneficiarul transmite cambia băncii sale pentru 
încasare;  

4) banca beneficiarului prezintă cambia la plată printr-o 
casă de compensaţii care o transmite băncii trasului;  

5) banca trasului debitează contul trasului cu suma înscrisă 
pe cambie;  

6) banca trasului transmite fondurile băncii sale centrale 
care le transmite băncii centrale a beneficiarului prin 
intermediul băncii centrale, unde are loc decontarea, şi 
în continuare, fondurile se transmit la banca 
beneficiarului;  

7) banca beneficiarului creditează contul acestuia cu suma 
înscrisă pe cambie şi astfel se stinge obligaţia 
trăgătorului faţă de beneficiar şi ale trasului faţă de 
trăgător.  
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Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare  
1. Definiţi cambia. 
2. Numiţi tipurile de cambii. 
3. Care sunt caracteristicile cambiei sub aspect economic? 
4. Ce este scontul? 
5. Explicaţi esenţa operaţiunilor care se pot efectua în 

cadrul procesului cambial. 
6. În ce constă girul cambiei? 
7. Ce presupune avalierea cambiei? 
8. Cum înţelegeţi acceptarea cambiei? 
9. Ce reprezintă plata cambiei? 
10. Lămuriţi procesul de achitare a cambiei. 
11. Explicaţi conţinutul refuzului de la plată. 
12. Care sunt caracteristicile specifice ale operaţiunii de 

girare? 
13. Expuneţi condiţiile formulate în procesul de 

acceptare. 
14. Numiţi condiţiile de executare a operaţiunii de 

avaliere. 
15. Ce este cesiunea? 
16. Relevaţi laturile pozitive aferente dreptului de 

subrogare. 
17. Evidenţiaţi formele de efectuare a acceptului. 
18. Descrieţi conţinutul avalului bancar. 
19. Numiţi persoanele implicate în procesul de avaliere. 
20. Definiţi operaţiunea de pensionare a cambiei. 
21. Ce tipuri de operaţiuni pot efectua băncile comerciale 

din R.M. cu cambii? 
22. Definiţi esenţa scontării cambiei. 
23. Ce modalităţi de scontare a cambiei cunoaşteţi? 
24. Numiţi elementele specifice procesului de scontare a 

cambiei. 
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25. Enunţaţi tipurile de scadenţă a cambiei. 
26. Ce presupune plata integrală a sumei? 
27. Cum înţelegeţi plata parţială a cambiei? 
28. Explicaţi esenţa întocmirii protestului. 
29. Expuneţi conţinutul acţiunii de regres. 
30. Care sunt tipurile actului de regres? 
31. Numiţi cazurile decăderii din regres. 
32. Care sunt căile de modernizare a procesului cambial? 
33. Ce operaţiuni au stat la baza informatizării cambiei? 
34. Definiţi compensarea cambiei. 
 
Test 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 

a) Negociabilitatea cambiei reprezintă dreptul 
debitorului de a stabili valoarea datoriei 
indicată în cambie. 

 Da 
 Nu 

b) Transferabilitatea cambiei este păstrarea 
obligativităţii de plată a debitorului 
indiferent de persoana creditorului. 

 Da 
 Nu 

c) Cesiunea reprezintă obligativitatea fiecărui 
deţinător al cambiei de a achita datoria în 
favoarea ultimului creditor în cazul 
incapacităţii de plată a trasului. 

 Da 
 Nu 

d) Cambia este un instrument de plată la vedere, 
adică poate fi achitată în orice moment. 

 Da 
 Nu 

 
2. Notaţi în spaţiul rezervat cifra care corespunde: 

a .......presupune garantarea obligaţie de 
plată de către o persoană terţă. 

 
1. girul 

b .......este procesul de recuperare a 
sumei cambiei. 

 
2. acceptarea 

c .......constă în cedarea dreptului ce 
decurge din deţinerea cambiei. 

 
3. avalierea 

d .......constă în avizarea în scris a  
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transferului prin care se confirmă 
obligativitatea de plată la scadenţă. 

 
4. plata 

  
3. Bifaţi secvenţele care reprezintă condiţii de executare a 

avalului: 
 persoana avalizată să dispună de resurse financiare 

suficiente; 
 persoana avalistului să dispună de resurse financiare 

suficiente; 
 persoana coavalistului să dispună de resurse financiare 

suficiente; 
 avalul se efectuează în favoarea unei singure persoane; 
 avalul se efectuează în favoarea unui grup de persoane; 
 pentru operaţiuni de avaliere se achită un comision; 
 avalierea se efectuează fără plată. 
 

4. Notaţi în spaţiul rezervat cifra care corespunde: 
a .......în cadrul căruia sunt indicate 

toate datele obligatorii. 
 
1. gir la purtător 

b ......constă în girarea către o persoană 
fără indicarea numelui. 

 
2. gir cumulativ 

c ......este scontarea către o instituţie 
financiară. 

 
3. gir de intrare 

d .......reprezintă transmiterea dreptului 
în favoarea unui grup de persoane. 

4. gir în plin 
5. gir în favoare 

băncii 
e .......reprezintă girarea cambiei în 

favoarea unei persoane care deja a 
fost implicată în procesul cambial. 

 
 
6. gir în alb 

  
5. Alegeţi variantele care reprezintă aspecte ale procesului 

de girare a cambiei: 
 girarea implică modificarea obligaţiilor materiale care au 

stat la baza emisiunii cambiei; 
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 transferul drepturilor în procesul de girare este 
condiţionat de diferiţi factori; 

 în procesul de girare se transferă dreptul de creanţă 
asupra întregii valori a cambiei; 

 în cadrul girului se transferă concomitent cu creanţa şi o 
parte din scont; 

 girarea presupune numai transferul sumei nu şi al 
drepturilor şi obligaţiilor încorporate în cambie; 

 
6. Bifaţi secvenţele care reprezintă drepturi aferente 

transferabilităţii de creanţe ca caracteristică a cambiei: 
 negociabilitatea   cesiunea  
 transferabilitatea    girarea 
 subrogarea     avalierea 
 acceptarea     achitarea 
 
7. Stabiliţi dacă sunt adevărate afirmaţiile: 

a) Procesul de scontare a cambiei 
presupune actul de plată asupra 
cambiei la scadenţă. 

 Da 
 Nu 

b) Protestul reprezintă dezacordul trasului 
privind achitarea cambiei. 

 Da 
 Nu 

c) Acţiunea de regres reprezintă obligarea 
de a plăti iniţiată de către posesorul 
cambiei contra. 

 Da 
 Nu 

d) Executarea silită a cambiei se 
efectuează prin încasarea forţată a 
valorii cambiei. 

 Da 
 Nu 

e) Mobilizarea cambiei presupune apariţia 
cambiei-rezumat. 

 Da 
 Nu 

 
8. Bifaţi secvenţele care reprezintă elemente specifice 

aferente procesului de scontare: 
 destinaţia cambiei   asigurarea cambiei 
 scopul plăţii    emitentul cambiei 
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 termenul cambiei   avalistul cambiei 
 scadenţa cambiei   plata cambiei 
 
9. Alegeţi varianta care corespunde termenului de 

valabilitate a cambiei la vedere: 
 o zi     1 an 
 o lună     3 ani 
 3 luni     5 ani 
 6 luni     nu se stabileşte 
 

10. Notaţi în spaţiul rezervat cifra care corespunde: 
a .......reprezintă un act întocmit în 

instanţa de judecată care confirmă 
acţiunea de neplată a trasului. 

1. compensare 
2. mobilizare 

b .......dacă trasul nu poate fi găsit. 3. protest 
c .......la expirarea termenului de 

valabilitate a cambiei. 
4. acţiune de 

regres 
d .......când s-au depistat încălcări în şirul 

de circulaţie al cambiei. 
e .......reprezintă obligarea de a plăti 

iniţiată de către posesorul cambiei 
contra tuturor participanţilor la 
procesul cambial. 

5. decădere din 
regres 

6. protest în vânt 

f .......când posesorul de creanţă asupra 
trasului emite o altă cambie în 
favoarea altui beneficiar. 

 

g .......când posesorul mai multor cambii 
emite o cambie nouă în favoarea altui 
beneficiar. 

 

 
11. Bifaţi secvenţele care reprezintă operaţiuni efectuate de 

beneficiar în cazul incapacităţii trasului de a achita cambia: 
 Prolongarea termenului de scadenţă; 
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 Preschimbarea mai multor cambii într-o singură cambie 
cu prelungirea scadenţei; 

 Perfectarea protestului; 
 Acceptarea acţiunii de regres contra părţilor obligate să 

plătească; 
 Începerea acţiunii de regres contra celorlalţi participanţi 

la procesul cambial; 
 Executarea silită a cambiei; 
 
Teme pentru studiu de caz 
1. Cadrul general al procesului cambial. 
2. Procesul cambial în R. M. 
3. Caracteristicile specifice cambiei. 
4. Operaţiunile efectuate în cadrul procesului cambial. 
5. Particularităţile girării cambiei. 
6. Esenţa avalizării cambiei. 
7. Specificul operaţiunii de acceptare a cambiei. 
8. Conţinutul operaţiunii de achitare a cambiei. 
 
Probleme rezolvate 
 
Problema1 
Mai multe efecte comerciale sunt cumulate într-un tabel, 

având următoarele elemente necunoscute: 
 

Nr.  
crt. VN t st  S A 

1 640000 46 14% ? ? 
2 ? 44 16% 2800 ? 
3 ? ? 12% 4200 168000 
4 850000 40 ? 5600 ? 
 ?   ? ? 

 
Pentru varianta 1. Să se calculeze scontul şi valoarea 

efectivă a cambiei. 
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Pentru varianta 2. Să se calculeze valoarea nominală şi 
valoarea efectivă, având scontul, termenul de scontare şi taxa 
scontului. 

Pentru varianta 3. Să se calculeze valoarea nominală şi 
termenul de scontare, având scontul, valoarea efectivă şi taxa 
scontului. 

Pentru varianta 4. Să se calculeze taxa scontului şi 
valoarea efectivă ţinând cont de valoarea nominală, termenul 
de scontare şi valoarea scontului. 

Rezultatele să se înscrie în tabel. 
 
Rezolvare: 
Calculele se vor face conform următoarelor formule: 

36000
ttVN

S s ∗∗
=  sau ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=
36000

1
tt

VNA s ; A=VN-S. 

Varianta 1. 89,11448
36000

1446640000
=

∗∗
=S ; A=640000-

11448,89=628551,11 

Varianta 2. 81,14318136000
=

∗
∗

=
tt

SVN
s

; A=140381,81 

Varianta 3. VN=A+S=172200; 17,7336000
=

∗
∗

=
stVN

St % 

Varianta 4. 93.536000
=

∗
∗

=
tVN

Sts %; A=VN-S=844400 

Nr.  
crt. VN t st  S A 

1 640000 46 14% 14448,89 628551,11
2 140381,81 44 16% 2800 143181,81
3 172200 73 12% 4200 168000
4 850000 40 5,93% 5600 844400
 1802581,81 x x 24048,89 1784132,92
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Problema 2 
Mai multe efecte comerciale cu valorile nominale de 

320000$, 230000$ şi 460000$ şi termenele de scadenţă, 
respectiv 32, 54 şi 78 zile se doresc a fi preschimbate într-un 
singur efect. Să se calculeze scadenţa medie a acestui nou 
efect. Folosind rezultatul, calculaţi valoarea noului efect, dacă 
taxa scontului este de 12%. 

 
Rezolvare: 
Pentru calcularea scadenţei medii se va folosi relaţia: 

321

332211

VNVNVN
tVNtVNtVNt

++
∗+∗+∗

=  

Iar pentru calcularea valorii noului efect vom folosi relaţia: 

36000
1

1

s

n

i
i

tt

A
N

∗
−

=
∑

= , unde t  este rezultatul calculelor anterioare. 

5896,57
460000230000320000

784600005423000032320000
≈=

++
∗+∗+∗

=t  zile 

68,316586
36000

123213200001 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=A  

225860
36000

125412300002 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=A  

448040
36000

127814600003 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=A  

2,1009979
9807,0

68,990486

36000
12581

44804022586068,316586
==

∗
−

++
=N

 
Răspuns: valoarea noului efect este de 1009979,2$ la 

scadenţa medie de 58 de zile. 
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Problema 3 
Pentru trei trate cu valorile nominale de 400000$, 570000$ 

şi 350000$ s-a acceptat prelungirea scadenţei cu respectiv 56, 
40 şi 36 zile. Să se calculeze valoarea actuală a tratelor la 
expirarea termenelor prelungite, dacă taxa scontului este pentru 
toate efectele comerciale de 12%. Rezultatele să se prezinte în 
următorul tabel: 

 
Nr. 
crt. VN Termen 

prelungit 
Valoarea efectului cu 
valoarea prelungită 

1 400000 56  
2 570000 40  
3 350000 36  

 
Rezolvare: 
Pentru calcularea valorii actuale a noului efect(A) se va 

folosi formula: 

36000
1 stt

VNA
∗

−
= ; 

Pentru efectul 1: 26,408163
98,0

400000

36000
12561

400000
1 ==

∗
−

=A  

Pentru efectul 2: 57,575757
99,0

570000

36000
12401

570000
2 ==

∗
−

=A  

Pentru efectul 3: 05,355691
984,0

350000

36000
12361

350000
3 ==

∗
−

=A  

Rezultatele sunt prezentate în tabel: 
 

Nr.  
crt. VN Termen prelungit Valoarea efectului cu 

valoarea prelungită 
1 400000 56 408163,26 
2 570000 40 575757,57 
3 350000 36 355691,05 
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Problema 4 
Trei efecte comerciale au următoarele valori şi scadenţe: 
150000$ – 48 zile 
175000$ – 34 zile 
110000$ – 60 zile, 
Posesorul lor, neputând să le achite la termen, doreşte să le 

preschimbe într-un singur efect cu scadenţa de 55 de zile, taxa 
scontului fiind de 12%. Se cere să se stabilească valoarea 
noului efect. 

 
Rezolvare: 
Pentru calcularea valorii noului efect se cere folosirea 

următoarei relaţii: 

36000
1

1

s

n

i
i

tt

A
N

∗
−

=
∑

= , 

Pentru folosirea acestei formule calculăm valoarea efectivă 
a celor trei efecte: 

147600
36000

124811500001 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=A  

67,173016
36000

123411750002 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=A  

107800
36000

126011100003 =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ∗

−=A  

66,436417
9817,0

67,428416

36000
12551

10780067,173016147600
==

∗
−

++
=N  

Răspuns: Valoarea noului efect va fi 436417,66. 
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Probleme de rezolvat 
 
Problema 1 
Mai multe efecte comerciale sunt cumulate într-un tabel, 

având următoarele elemente necunoscute: 
 

Nr.  
crt. VN t st  S A 

1 500 000 50 11% ? ? 
2 ? 60 12% 2800 ? 
3 ? ? 14% 4200 200 000 
4 20 000 40 ? 600 ? 

 ?   ? ? 
 
Pentru varianta 1. Să se calculeze scontul şi valoarea 

efectivă a cambiei. 
Pentru varianta 2. Să se calculeze valoarea nominală şi 

valoarea efectivă, având scontul, termenul de scontare şi taxa 
scontului. 

Pentru varianta 3. Să se calculeze valoarea nominală şi 
termenul de scontare, având scontul, valoarea efectivă şi taxa 
scontului. 

Pentru varianta 4. Să se calculeze taxa scontului şi 
valoarea efectivă ţinând cont de valoarea nominală, termenul 
de scontare şi valoarea scontului. 

Rezultatele să se înscrie în tabel. 
 
Problema 2 
Mai multe efecte comerciale cu valorile nominale de 

200000$, 430000$ şi 330000$ şi termenele de scadenţă, 
respectiv 28, 44 şi 68 zile se doresc a fi preschimbate într-un 
singur efect. Să se calculeze scadenţa medie a acestui nou 
efect. Folosind rezultatul, calculaţi valoarea noului efect, dacă 
taxa scontului este de 11%. 
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Problema 3 
Pentru trei trate cu valorile nominale de 500000$, 370000$ 

şi 104000$ s-a acceptat prelungirea scadenţei cu, respectiv, 32, 
18 şi 22 zile. Să se calculeze valoarea actuală a tratelor la 
expirarea termenelor prelungite, dacă taxa scontului este pentru 
toate efectele comerciale de 12%.  

 
Problema 4 
Trei efecte comerciale au următoarele valori şi scadenţe: 
250000$ – 28 zile, 275000$ – 14 zile, 260000$ – 55 zile, 
Posesorul lor, neputând să le achite la termen, doreşte să le 

preschimbe într-un singur efect cu scadenţa de 40 de zile, taxa 
scontului fiind de 10%. Se cere să se stabilească valoarea 
noului efect. 

 
Literatură selectivă: 

1. Dorel Mihai Paraschiv. Tehnica plăţilor internaţionale. 
Editura Economică, Bucureşti, 2003. 

2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 
decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Şeulean Victoria. Sisteme de plăţi comparate. Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001. 

4. Mihai Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor 
bancare. Editura „Expert”, Bucureşti, 2003. 

5. Regulamentul privind modul de efectuare de către 
bănci a operaţiunilor cu cambii aprobat prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei nr.156 din 2 iunie 2000.  

6. Legea cambiei nr.1527-XII din 22.06.93. 
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Tema 11. SISTEMELE DE DECONTARE 
INTERNAŢIONALE 

 
1. Caracteristica sistemelor de transfer al fondurilor 
Sistemul de transfer internaţional are mai multe 

caracteristici şi anume: 
Pentru realizarea transferurilor internaţionale e necesară 

stabilirea unor relaţii de corespondenţă între banca plătitoare şi 
altă bancă din străinătate. Şi aceasta pentru că transferurile 
internaţionale de fonduri se efectuează doar prin intermediul 
unei bănci din ţara emitentă a valutei. 

Dacă banca plătitorului şi banca beneficiarului au conturi 
corespondente în aceeaşi bancă din ţara de emisiune a valutei, 
atunci banca respectivă va îndeplini funcţia de agent de 
decontare între banca plătitorului şi banca beneficiarului, fiind 
posibilă compensarea şi transferul de solduri rezultative. Dacă 
nu există relaţii directe de corespondenţă între banca 
plătitorului şi cea a beneficiarului şi va apărea necesitatea 
utilizării unui cont de corespondenţă al unei bănci 
intermediare, transferul se efectuează în formă brută nefiind 
posibilă compensarea şi durata transferului va fi mai 
îndelungată.  

Transferul internaţional de fonduri poartă un caracter dual: 
1) transferul de informaţie;  
2) transferul de fonduri.  
Transferul internaţional de fonduri, necesită îndeplinirea 

unor norme stricte prestate la nivelul organismelor 
internaţionale care tind să standardizeze mesajele şi condiţiile 
de transfer. 

În cadrul transferului internaţional de fonduri nu se admite 
lipsa de lichiditate. O bancă cu astfel de probleme va fi exclusă 
automat din regimul de transfer. 
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Sistemul  
de transfer 

internaţional 
(caracteristici) 

necesitatea stabilirii 
relaţiilor  

de corespondenţă dintre
banca plătitoare şi altă 
bancă din străinătate 

necesitatea îndeplinirii 
unor norme stricte 
prestate la nivelul 

organismelor 
internaţionale care tind 

să standardizeze 
mesajele şi condiţiile 

de transfer 

Schema 82. Caracteristicile sistemului de transfer 
internaţional 

 
Sunt mai multe forme utilizate în decontările internaţionale: 
După necesarul soldului: 
• acoperit de contract când transferul se va face doar în 

limita soldului existent la banca corespondentă; 
• în baza descoperitului de contract decontarea se 

efectuează în baza unor relaţii de credit între banca 
plătitoare şi cea corespondentă.  

După motivul transferului:  

obligativitatea 
efectuării transferurilor 

internaţionale de 
fonduri doar în ţara 
emitentă a valutei 

particularităţile 
modului de înregistrare 

a plăţilor:  
dacă banca plătitorului 
şi banca beneficiarului 
au conturi 
corespondente în 
aceeaşi bancă din ţara 
de emisiune a valutei, 
atunci banca respectivă 
va îndeplini funcţia de 
agent de decontare 
între banca plătitorului 
şi beneficiarului, deci 
transferul se va efectua 
în formă brută, nefiind 
posibilă compensarea şi 
durata transferului va fi 
mai îndelungată 

dualitatea caracterului ce-l poartă:
- aţie 

IFT) 
- ransfer de fonduri 

neadmiterea lipsei de lichiditate, 
o bancă cu astfel de probleme  

va fi exclusă automat din regimul 
de transfer 

transfer de inform
(SW
t
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- transferul comercial – achitarea pentru mărfuri şi servicii; 
- transferul financiar – are o pondere mai mare (depuneri de 

depozite, transferuri de capital, valori mobiliare).  
După persoana iniţiatoare: 
- decontări în favoarea persoanelor juridice –în valori mari 

şi necesită rapiditate; 
- decontări în favoarea persoanelor fizice – transfer în valori 

mici fără a necesita rapiditate, deşi ea este binevenită.  
Decontările în numele persoanelor juridice sunt inegale după 

caracteristicile celor iniţiate de persoanele fizice. Pentru 
decontările în favoarea persoanelor fizice s-au format sisteme 
separate care corespund necesităţilor de transfer rapid al valorilor 
mici (Anelic, Western Union, Money Gram).  

 
 
 
 
 
 

Forme utilizate în decontările internaţionale 

după necesarul 
sol

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

dului 

acoperit  
de contract 

în baza 
descoperitului  

de contract 

în limita soldului existent  
la banca corespondentă 

în baza unor relaţii de credit 
între banca plătitoare şi cea 

corespondentă 

după motivul 
transferului 

transfer 
comercial 

transfer 
financiar 

achitarea pentru mărfuri şi servicii

au o pondere mai mare (depuneri de 
depozite, transferuri de capital, 

valori mobiliare)

după persoana 
iniţiatoare  

decontări în favoarea 
persoanelor juridice 

decontări în favoarea 
persoanelor fizice 

în valori mari şi 
necesită rapiditate 

(transfer de deplasare)
nu necesită rapiditate

 
Schema 83. Forme utilizate în decontările internaţionale 
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 Transferurile internaţionale costă. Există două tipuri de 
costuri: 

1. Sub formă de dobândă, pe care le plăteşte fie banca 
corespondentă băncii plătitorului pentru soldul 
menţinut, fie banca plătitorului, băncii corespondente 
pentru creditul obţinut prin descoperitul de contract. 
Aceste plăţi se încasează doar în cazul când banca 
plătitoare utilizează plăţile prin intermediul descoperirii 
în cont, apelând la overdraft. 

2. Sub formă de comisioane, care pot fi:  
• sub formă de plăţi de conectare anuală; 
• sub formă de comision pentru transferul respectiv, 

care va conţine atât plata, cât şi cheltuielile de 
operare în bancă; 

• pentru utilizarea reţelelor internaţionale, cât şi 
cheltuielile de operare în bancă; 

• corespondentă. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Costurile transferurilor  
internaţionale 

sub formă de dobândă,  
pe care le plăteşte: 

fie banca 
corespondentă 

băncii 
plătitorului 

pentru soldul 
menţinut 

fie banca 
plătitorului 

băncii 
corespondente 
pentru creditul 

obţinut prin 
descoperitul  
de contract 

sub formă  
de plăţi  

de conectare 
anuală 

sub formă  
de comision 

pentru transferul 
respectiv (plata 

pt. utilizarea 
reţelelor 

internaţionale + 
chelt. de operare 

în banca 
corespondentă) 

sub formă de comision,  
care pot fi: 

Schema 84. Costurile transferurilor internaţionale 
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În cadrul sistemului de plăţi internaţionale apar riscuri: 

identice cu cele interbancare specifice 

riscul valutar, 
 datorat decalajului de timp 

(T+2) apărut în procesul  
de plată, în acest timp  

se poate modifica cursul 
valutar ce poate genera 
pierderi sau câştiguri 

de lichiditate 

de decontare 
(de fraudă) 

de sistem 
din cauza unei bănci 

(va afecta întreg sistemul) 

de credit

diferenţa de timp 
generează incertitudini  
în procesele de încasare  

a plăţilor 

diferenţa dintre legislaţiile  
ţărilor participante   

la sistemul de transfer 
internaţional  

 
 
 
 
 
 
 

 

lipsa de informaţii despre 
banca corespondentă poate 
crea situaţii când o bancă 

menţine relaţii de 
corespondenţă cu alta aflată 

în situaţie prefalimentară 

Schema 85. Riscurile care apar în cadrul sistemului de plăţi 
internaţionale 
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2. Caracteristica sistemelor de transfer internaţional de 
valori mari 

 
2.1. Sistemul de transfer al mesajelor SWIFT 
Sistemul SWIFT este o reţea de comunicaţii prin 

intermediul căreia sunt transmise informaţii, în baza căror se 
pot efectua plăţi de la o bancă la alta. Reţeaua SWIFT este 
utilizată pentru transmiterea tuturor mesajelor de plăţi 
denominate, care urmează a fi compensate între băncile 
participante la compensare.  

SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial 
Telecomunication) s-a înfiinţat în 1973, în Belgia, ca o 
societate privată pe acţiuni, non-profit, prin participarea a 239 
de bănci din 15 ţări. Scopul acestei companii era de a oferi 
instituţiilor financiare din întreaga lume servicii de transfer 
rapid de fonduri pe o bază standardizată. La sfârşitul anului 
2000, la SWIFT erau conectate 192 de ţări cu peste 3000 de 
bănci membre şi 7125 de utilizatori care au transmis 1,3 mlrd. 
mesaje.  

SWIFT are o reţea structurată pe patru nivele: primul nivel 
are trei centre de procesare, la Bruxelles (Belgia), Amsterdam 
(Olanda) şi Cape Town (SUA); al doilea nivel cuprinde zece 
centre regionale (centre de comutare), raspândite pe tot 
globul, care colectează mesajele de pe o anumită zonă 
geografică şi le transmit la unul din centrele de procesare; al 
treilea nivel se referă la ordinatoarele cu rol de supraveghere 
la nivelul fiecărei ţări (concentrator naţional) care menţin 
legătura cu membrii şi afiliaţii reţelei (în ţările cu un volum 
mai mare de mesaje sunt mai multe concentratoare naţionale, 
de exemplu: 4 în SUA, 3 în Anglia, 2 în Franţa); al patrulea 
nivel include terminalele instalate la băncile care au aderat la 
SWIFT. 

SWIFT nu reprezintă un sistem de clearing, ci un sistem de 
comunicare care se bazează pe principiul transmiterii reciproce 
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de informaţii între două bănci sau între doi participanţi 
oarecare. Chiar şi aşa, cele două bănci – cea iniţiatoare a 
trimiterii mesajului şi cea destinatară-receptoare a mesajului – 
nu se află în legătură directă, informaţia fiind transmisă prin 
intermediul centrului de operare la care este racordată ţara din 
care porneşte mesajul.  

Pe plan internaţional, activitatea SWIFT se bazează pe 
broşura 457/1990 „Ghidul privind Transferurile de 
Fonduri Interbancare Internaţionale şi Compensaţiile” 
elaborată de Camera Internaţională de Comerţ şi pe 
Standardele Internaţionale emise de International 
Organization for Standardization care stabilesc reguli 
obligatorii privind elaborarea şi transmiterea mesajelor, 
responsabilităţile partenerilor şi ale companiilor de transfer. 
Într-un transfer electronic de fonduri, instrumentele de plată 
care conţineau informaţiile-bani sunt înlocuite cu mesaje 
electronice, care conţin aceleaşi informaţii obligatorii: 
plătitorul, banca expeditoare, banca destinatară (ambele cu 
nume, adresă, cod), suma tranzacţiei, valuta, data la care se 
face plata, beneficiarul, obiectul plăţii şi instrucţiunile de 
acoperire a plăţii (transfer efectiv al fondurilor, disponibilităţi 
ale băncii emitente la banca destinatară, linie de credit, 
acreditiv import etc.). Aceste informaţii sunt cifrate după 
anumiţi algoritmi, cunoscuţi atât de expeditor, cât şi de 
destinatar. Sistemul de autentificare este menit să asigure ca 
elementele mesajului în structura sa integrală să nu se modifice 
întâmplător sau intenţionat, în cursul transmisiei. Important 
este faptul că responsabilitatea contractuală a reţelei SWIFT se 
delimitează numai cu privire la transferul şi livrarea mesajelor. 
Orice alte atribuţii privind înfăptuirea plăţii (excluderea la timp 
a ordinelor prevăzute în mesaje, responsabilitatea privind 
acoperirea) rămân în sarcina băncilor şi ele se realizează pe 
baze contractuale între părţile implicate. 
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denumirea, adresa şi codul 
băncii transmiţătoare de mesaj

suma tranzacţiei 

valuta tranzacţiei 

beneficiarul cu toate 
elementele

obiectul plăţii 

data scadenţei plăţii  
(data valutării)

instrucţiuni speciale  
privind plata 

Elementele mesajului 

 
Schema 86. Elementele mesajului 

 
În prezent, sunt cunoscuţi 7 algoritmi de codificare, bazaţi 

pe chei private şi publice, cel mai performant fiind RSA creat 
de unele companii din SUA. Din anul 2004, SWIFT a introdus 
un nou model FIN ISO de codificare şi validare, fiind 
considerat mai rapid. Mesajele SWIFT sunt clasificate în 9 
categorii, reprezentând peste 120 de tipuri de mesaje, astfel:  

1XX Customer Payments & Checks;  
2XX Financial Institution Transfer;  
3XX Treasury Markets-Foreign Exchange;  
4XX Collections & Cash Letters;  
5XX Securities Markets;  
6XX Precious Metals & Sindications;  
7XX Documentary Credits & Guarantees;  
8XX Travellers Checks;  
9XX Cash Management & Custumer Status. 
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Mai jos prezentăm schema după care se derulează o 
tranzacţie transmisă prin mesaj SWIFT.  

 
 
 
 
UTILIZATOR 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UTILIZATOR 2 UTILIZATOR 3 

REŢEA DE COMUNICAŢII 

CP1 CP2 CP3 

RP 1 

SCP 
SP 1 

SAP 1 SAP 2 SAP 3 

RP 1 

Schema 87. Derularea unei tranzacţii  
transmise prin mesaj SWIFT 

 
Accesul utilizatorilor la sistem se realizează prin punctele 

de acces SAP. Acestea pot fi reprezentate de linii individuale 
de acces, pentru un singur utilizator, sau linii comune de acces, 
pentru mai mulţi utilizatori. 

CP reprezintă procesoarele de comunicare. Ele asigură 
legătura dintre utilizator şi procesoarele regionale. Aici se 
realizează un prim nivel de verificare şi înscriptare a 
informaţiilor. 
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RP reprezintă procesoarele regionale. Orice informaţie 
care ajunge în acest procesor este supusă unei proceduri de 
control al codurilor, validare a mesajelor, verificare a 
totalurilor de control, generare a confirmărilor de mesaje. 

SP – procesoarele intermediare. Ele asigură controlul 
mesajelor în sistem, direcţionarea mesajelor, depozitarea 
copiilor mesajelor în condiţii de siguranţă, prelucrarea 
informaţiilor. 

SCP – procesorul de control al sistemului. El 
supraveghează întregul sistem şi realizează doar validarea 
cererilor de acces şi controlul accesului în sistem, nu stochează 
niciun fel de mesaje şi nici nu le procesează. 

Transmiterea mesajelor în sistem SWIFT se poate realiza 
în unul din următoarele regimuri: normal sau ordinar, adică 
mesajele se transmit în ordinea introducerii în sistem; urgent, 
adică înaintea celorlalte mesaje din regimul normal; sistem, 
mesaje cu circuit limitat pentru transmiterea unor informaţii cu 
caracter general numai membrilor SWIFT. 

Transferurile de fonduri prin sistem SWIFT sunt destul de 
apreciate de utilizatori, datorită următoarelor avantaje:  

Siguranţa în funcţionare. În acest sistem, toate 
operaţiunile sunt computerizate de la expeditor la destinatar şi 
transferurile se execută automat. Programele de transmisie au 
detectori de erori, deci elimină posibilitatea apariţiei acestora, 
iar mesajele sunt codificate. Standardizarea mesajelor elimină 
interpretarea greşită a acestora şi reduce aproape la zero unul 
din riscurile cele mai frecvente.  

Reţeaua SWIFT este protejată în ceea ce priveşte: 
o pierderea mesajelor; 
o transmiterea eronată a mesajelor; 
o depozitarea cu erori a mesajelor; 
o pierderea confidenţialităţii mesajelor; 
o modificări frauduloase ale mesajelor. 
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În cazul în care în sistem apare o eroare/defecţiune ce ar 
putea afecta buna lui funcţionare şi performanţele sale, 
utilizatorii vor fi anunţaţi imediat prin una din următoarele 
modalităţi: 

- mesaj pe unitatea de răspuns automat; 
- mesaj media; 
- mesaj în programul de informaţii specific al sistemului; 
- raportul global asupra stării sistemului. 
De asemenea, utilizatorii vor fi anunţaţi în momentul în 

care situaţia va reveni la normal. 
Rapiditate. Timpul de transmise este de câteva secunde, 

deci aproape în timp real. Anumite decalaje de timp se 
datorează numai diferenţei de fus orar între băncile partenere. 
Acesta este considerat avantajul cel mai important în sistemul 
de plăţi şi de multe ori rapiditatea este mai mare la transferurile 
externe bazate pe SWIFT decât la cele interne care folosesc 
alte sisteme.  

Costuri scăzute. Costurile sunt, în medie, de până la 1$ 
pentru un mesaj, faţă de 30$-50$ prin telex. Acestea sunt 
diferenţiate în funcţie de urgenţa şi confirmarea mesajului, dar 
rămân foarte avantajoase. Acesta este un motiv pentru care, în 
unele ţări, sistemul SWIFT este folosit şi la transmisia 
mesajelor interne pentru decontări multilaterale şi compensări.  

Fiabilitatea. Funcţionarea sistemului este asigurată non-
stop în toate cele 7 zile ale săptămânii, fiind, deci, accesibil în 
orice moment.  

Instituţiile financiare internaţionale folosesc, de asemenea, 
SWIFT-ul în transferurile de fonduri, iar mai recent prin acest 
sistem se realizează decontările între băncile centrale din 
comunitatea europeană participante la euro. Transferurile 
anuale mijlocite prin serviciul SWIFT au atins, în 2003, pragul 
de 2 miliarde de mesaje şi se estimează pentru viitorul apropiat 
atingerea cifrei de 10 miliarde mesaje, ceea ce demonstrează 
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agrearea acestui sistem de comunitatea bancară şi a 
companiilor de afaceri. 

Date fiind toate aceste elemente, reţeaua de comunicaţii 
SWIFT a fost aleasă şi pentru a se derula tranzacţiile aferente 
sistemului TARGET. 

 
2.2. Sistemul european de transfer de fonduri TARGET 
Introducerea monedei unice euro a determinat şi adoptarea 

unui procedeu unic de plăţi între ţările din zona euro, care a 
fost proiectat să răspundă cerinţelor de politică monetară a 
Băncii Centrale Europene şi care să fie conectat la sistemele 
naţionale de plăţi din ţările membre. Acest procedeu este 
cunoscut sub numele de TARGET (Transeuropean Automated 
Real-Time Gross-Settelment Express Transfer) şi are ca scop 
asigurarea efectuării plăţilor între băncile centrale europene, pe 
bază brută şi în timp real, indiferent de sistemul folosit în 
fiecare ţară şi minimizarea riscului de neplată până aproape la 
dispariţie. Iniţiat în 1997, sistemul a devenit operaţional în 
1999, până în 2002 urmând o perioadă de tranziţie.  

 
 
 

TARGET 
Tran

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

s-European Automated Real-Time Gross Settlement Transfer 

obiective 

Contribuirea la consolidarea şi eficienţa plăţilor în euro 

Facilitarea integrării pieţei monetare euro şi rapida implementare 
 a unor politici monetare unice 

Asigurarea unui mecanism sigur şi flexibil pentru decontarea plăţilor  
pe bază brută în timp real, toate acestea contribuind la minimizarea 

riscurilor în efectuarea plăţilor 

Schema 88. Obiectivele TARGET 

 226 



Sistemul TARGET are următoarele obiective: 
 Acordarea priorităţii plăţilor internaţionale; 
 Scăderea substanţială a costurilor plăţilor 

internaţionale; 
 Timpul de derulare a unei plăţi internaţionale să fie 

comparabil cu cel al unei plăţi naţionale; 
 Implementarea cât mai rapidă a noilor standarde; 
 Securitatea înaltă a transferurilor. 

Participarea la TARGET este reglementată prin Directiva 
de Coordonare Bancară 2002/12/EU a Parlamentului European 
şi Consiliului European din 20 martie 2000. La sistemul 
TARGET sunt interconectate 15 sisteme interne de decontare 
pe bază brută în timp real al Băncii Centrale Europene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPURI 
DE OPERAŢIUNI  

 
derulate în cadrul 

TARGET 

Plăţi directe conectate cu operaţiile 
băncilor centrale în care Eurosistemul 

este parte 

Decontarea soldurilor pentru sistemele  
de plăţi de valori mari 

Plăţi interbancare şi plăţi comerciale 

 
Schema 89. Tipuri de operaţiuni în sistemul TARGET 

 
Numai băncile centrale şi instituţiile de credit pot fi admise 

ca participanţi direcţi în cadrul sistemului TARGET. Structura 
TARGET este de tip descentralizat şi cuprinde:  

 sistemele naţionale cu decontare brută în timp real din 
ţările membre; 

 mecanismul de supraveghere al Băncii Centrale 
Europene; 

 reţeaua de interconectare între băncile centrale. 
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SISTEM 
DESCENTRALIZAT 

care cuprinde: 

Sistemele naţionale  
de decontări brute în timp real 

Mecanismul de plăţi  
al Băncii Centrale 

Sistemele de interconectare între 
aceste verigi 

T 
A 
R 
G 
E 
T 

Schema 90. Sistemul descentralizat TARGET 
 
 TARGET se efectuează după următoarea procedură: 

banca iniţiatoare efectuează viramentul către propria bancă 
centrală naţională pe cale electronică. După efectuarea 
verificărilor de rigoare (autenticitate, integralitatea plăţii, 
modul de completare a câmpurilor, codul bancar de identificare 
pentru iniţiator şi destinatar), banca centrală din sistemul de 
plăţi naţional iniţiator va lansa plata prin intermediul reţelei 
SWIFT către banca centrală naţională din sistemul de plăţi 
căruia îi aparţine banca destinatară. Recunoaşterea destinaţiei 
se efectuează de către SWIFT în baza BIC standardizat. Banca 
centrală de destinaţie, după receptarea sumei, va transmite 
informaţia electronică către banca de destinaţie.  

 Sistemul TARGET 

este sprijinit prin facilităţi deosebite 
de Băncile Centrale Naţionale prin: 

acordarea de credite 
intrazilnice 

(majoritatea nu comportă 
dobânzi) 

acordarea de facilităţi de 
credite overnight, credite

care trebuie să fie 
integral acoperite prin 

active financiare eligibile

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema 91. Facilităţile prin care 
 este susţinut sistemul TARGET 
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Arhitectura TARGET cuprinde o componentă tehnică şi o 
concepţie de interconectare a băncilor centrale cu Banca 
Centrală Europeană printr-o reţea de comunicaţie numită 
Interlinking prin care se schimbă mesajele de plăţi. Totodată, 
băncile centrale dispun de o componentă Standard 
Interlinking care asigură transformarea mesajului din 
standardul intern în cel comunitar. Structura şi modul de 
funcţionare ale procedeului TARGET este prezentată mai jos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

BANCA INIŢIATOARE 

Banca centrală iniţiatoare 1 

SWIFT 

Banca centrală iniţiatoare 2 

BANCA DESTINATARĂ 

SISTEMUL NAŢIONAL DE PLĂŢI (RTGS 1) 

virament înregistrare 

informaţii  

virament  

SISTEMUL NAŢIONAL DE PLĂŢI (RTGS 2) 

Schema 92. Structura şi modul de funcţionare ale 
procedeului TARGET 
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Procedurile de operare sunt derulate astfel: 
- mesajele de plăţi sunt iniţiate şi operate, unul câte unul, 

de-a lungul zilei operative; 
- banca iniţiatoare trimite un ordin de plată către Banca 

Centrală proprie, prin intermediul sistemului naţional de 
decontare brută în timp real; 

- Banca Centrală Naţională locală verifică validitatea plăţii 
şi existenţa disponibilităţilor sau a facilităţilor şi operează 
astfel, dacă mesajul este operaţional. Această verificare 
este necesară în condiţiile în care Banca Centrală 
Naţională se angajează faţă de celelalte Bănci Centrale 
Naţionale cu privire la acoperirea plăţii. Din acest 
moment, plata este considerată irevocabilă, iar contul 
plătitorului este debitat în spiritul aceleiaşi clauze. Astfel, 
Banca Centrală Naţională din ţara iniţiatoare operează, în 
contul din sistemul de decontare brută în timp real, plata 
în contul băncii iniţiatoare, concomitent creditează contul 
de interconectare în favoarea Băncii Centrale Naţionale 
beneficiare a plăţii. Pe parcursul implementării proiectului 
sistemului TARGET, procesul de armonizare a 
caracteristicilor sistemelor interne de decontare s-a 
manifestat în mod special în următoarele trei domenii: 
a) furnizarea lichidităţii pe parcursul zilei; 
b) orele de funcţionare; 
c) politicile de comisioane. 

a) Furnizarea lichidităţii pe parcursul zilei. Principiul 
care stă la baza decontărilor în spaţiul euro este asigurarea 
integrală a disponibilului la nivelul băncilor centrale 
naţionale. Sistemul TARGET funcţionează fără rezerve 
minime obligatorii preconstituite, fără facilităţi de descoperit 
de cont pe parcursul zilei sau facilităţi prin acorduri de 
răscumpărare (repo). Toate aceste facilităţi se asigură în 
cadrul sistemelor naţionale de plăţi conectate la sistemul 
TARGET. Mecanismul asigură decontarea finală pe baza 
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resurselor existente la băncile iniţiatoare sau cele centrale 
naţionale, astfel că niciodată contul băncii destinatare nu poate 
fi creditat înainte de debitarea contului băncii iniţiatoare. În 
cazul apariţiei unei penurii de lichiditate în contul unui 
participant a sistemului TARGET, plăţile ordonate de acesta 
vor fi respinse, fie aşezate într-o „coadă de aşteptare” până 
când vor deveni disponibile fonduri suficiente, fie din încasări, 
fie din împrumuturi din piaţă. Acest principiu este necesar 
pentru garantarea executării plăţilor altor bănci. Transferurile 
de fonduri sunt necondiţionate şi irevocabile.  

b) Orarul de funcţionare. Sistemul TARGET are un orar 
de funcţionare extins, începând cu orele 07:00AM până la orele 
06:00PM CET (Central European Time – ora Europei Centrale). 
Cu aproximativ o oră înainte de ora menţionată pentru închiderea 
operaţiunilor sistemului TARGET, participanţii la sistemele 
interne de decontare sunt obligaţi să închidă procesarea plăţilor în 
numele clienţilor denominate în euro. Pe parcursul acestei ore, 
sunt permise numai plăţile interbancare care au ca scop 
transferurile de lichiditate în euro între participanţi atât la nivel 
intern, cât şi extern. La sfârşitul zilei, fiecare sistem interconectat 
la sistemul TARGET va lua măsurile asiguratorii ca toate 
tranzacţiile intrate în acest sistem comunitar să fie procesate 
înainte ca sistemul TARGET să se închidă. 

c) Politicile de comisioane. Politica de comisioane 
aplicată în sistemul TARGET se bazează pe acoperirea 
costurilor cu îndeplinirea următoarelor trei cerinţe:  

a. Nu trebuie să pună în pericol integrarea pieţei monetare 
afectând astfel punerea în aplicare a politicii monetare unice. 

b. Trebuie să menţină un cadru competiţional loial între 
participanţi.  

c. Trebuie să contribuie la implementarea politicilor de 
reducere a riscurilor în sistemele de plăţi. 

Tarifarea se bazează pe numărul mesajelor, fiind diferenţiată 
de la 0,80 euro/mesaj (peste 1000 mesaje/lună) la 1,75 euro/mesaj 
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(până la 100 mesaje/lună). Orientarea se face către reducerea 
tarifelor, dar aceasta nu trebuie să afecteze siguranţa plăţilor. 
Politica de comisioane urmăreşte ca instituţiile de credit să nu 
utilizeze alte mecanisme mai puţin sigure, care să producă 
perturbaţii pieţei unice monetare.  

Procedeul TARGET administrează, aproape în exclusivitate, 
numai plăţile de mare valoare care se transmit între participanţi, 
fără a exista limite inferioare sau superioare. În cadrul TARGET, 
se derulează următoarele tipuri de operaţiuni, reprezentând, de 
regulă, transferuri de credit:  

- plăţi directe conectate cu operaţiunile băncilor centrale din 
eurosistem;  

- decontarea soldurilor pentru sistemele de plăţi de valori mari;  
- plăţi interbancare şi plăţi comerciale.  
Plăţile cu amănuntul, care nu necesită o viteză de execuţie 

prea mare, sunt procesate de alte sisteme europene de transfer de 
fonduri care au şi costuri mai mici ca Eurogiro şi altele.  

 
2.3. Analiza comparativă a sistemelor SWIFT şi TARGET 
Dintre asemănările şi deosebirile aferente celor două sisteme 

– SWIFT şi TARGET – pot fi menţionate: 
În cazul TARGET moneda de plată este euro. Aceasta nu 

este ca şi în cazul SWIFT, unde are loc doar un transfer de 
informaţii. Sistemul TARGET este un sistem de plăţi, spre 
deosebire de SWIFT care este un sistem de transfer de informaţii. 
Niciunul dintre aceste două sisteme nu este un sistem de clearing. 

În ambele cazuri, viteza de lucru este comparabilă şi 
corespunde conceptului de timp real. Diferenţieri apar în ceea ce 
priveşte aria de acoperire. Dacă în cazul SWIFT s-ar putea spune 
că este totală (peste 84 de ţări), în cazul TARGET ea se rezumă 
doar la 15 ţări. 

 În ambele cazuri, plata serviciilor de transmitere se 
realizează de către iniţiator. Dacă, în cazul TARGET, costul 
depinde de numărul mesajelor transmise lunar, în cazul SWIFT, 
depinde de mărimea mesajului, valoarea mesajului şi prioritatea 
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acestuia (prioritatea normală sau prioritatea urgentă). În primul 
caz, plata serviciului de transmitere se efectuează în euro, iar în al 
doilea caz în franci belgieni. În ambele cazuri, nu există 
diferenţieri în funcţie de destinaţie. 

Dacă SWIFT urmăreşte doar transmiterea de informaţii, în 
cazul TARGET, se urmăreşte şi implementarea unor politici 
monetare comune prin intermediul mecanismului de creditare 
plafonată a utilizatorului în cursul zilei operative. 

 

Sistemul de transfer  
de informaţii 

Nu există sisteme  
de clearing Sistemul de plăţi 

Aria de acoperire este 
totală (peste 84 de ţări) 

Viteza de lucru 
este comparabilă 
şi corespunde 
conceptului de 

timp real 

Aria de acoperire se rezumă 
doar la 15 ţări 

Costul depinde de mărimea 
mesajului, valoarea mesajului 
şi prioritatea acestuia 
(prioritatea normală sau 
urgentă).  Plata serviciului de 
transmitere se efectuează în 
franci belgieni. 

Plata serviciului  de 
transmitere se efectuează în euro. 

Nu există 
diferenţieri 

în funcţie de 
destinaţie 

Costul depindede numărul 
mesajelor transmise lunar. 

Urmăreşte doar 
transmiterea de informaţii  

Urmăreşte  
şi implementarea unor politici 

monetare comune prin 
intermediul mecanismului de 
creditare plafonată a utilizatorului 
în cursul zilei operative 

funcţionează non-stop, 24 
de ore pe zi, 7 zile  pe 
săptămână 

 

Funcţionează doar în zilele 
lucrătoare, de luni până vineri, de 
la orele 7 a.m. până la 6 p.m., la 
care se adaugă excepţiile aferente 
zilelor de sărbători naţionale 
locale când segmentele 
corespunzătoare sunt închise 

SWIFT TARGET 

Schema 93. Analiza comparativă a sistemelor  
SWSFT şi TARGET 
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Sistemul SWIFT funcţionează non-stop în toate cele 7 zile 
ale săptămânii, în timp ce sistemul TARGET funcţionează doar în 
zilele lucrătoare, de luni până vineri, de la orele 7 a.m. până la 6 
p.m., la care se adaugă excepţiile aferente zilelor de sărbători 
naţionale locale, în care segmentele corespunzătoare sunt închise. 

Iniţierea plăţii internaţionale se face în baza încheierii unei 
convenţii între banca plătitorului şi banca corespondentă, în care 
se transcriu toate caracteristicile relaţiei viitoare (comisioane, 
volumul transferului). În cadrul plăţilor internaţionale, modul de 
transmitere a informaţiei este standardizat. Informaţia transmisă 
se va numi mesaj şi conţine datele ferme ale băncii corespondente 
privind modul de transmitere a mesajului cu indicaţia denumirii, 
adresei şi a codului. 

 
3. Transferuri electronice de valori mici 
Transferurile rapide de fonduri au pătruns şi în sfera 

plăţilor de mică valoare, conducând la apariţia mai multor 
modalităţi, dintre care cele mai cunoscute sunt EUROGIRO, 
WESTERN UNION şi MONEY GRAM.  

3.1. Procedeul EUROGIRO  
EUROGIRO este o formă de transfer de fonduri, pe plan 

internaţional, între organizaţii poştale, dar sunt acceptate şi 
instituţii de credit şi alte organizaţii interesate de astfel de 
transferuri. EUROGIRO a fost creat în 1990, pornind de la 
serviciile financiare poştale şi de la tradiţia de lungă durată dintre 
unităţile poştale de a lucra după standarde comune cu scopul de a 
asigura servicii competitive în domeniul plăţilor transfrontaliere şi 
a transferurilor de cont. EUROGIRO are o reţea proprie de plăţi 
electronice, Euro Giro Network, şi este prezentă în peste 200 de 
ţări din Europa, Asia şi America de Nord şi America de Sud. În 
prezent, reţeaua este formată, pe lângă organizaţiile poştale, şi din 
bănci comerciale şi instituţii de credit.  

 

Arhitectura. EUROGIRO este format dintr-un modul 
central cu o reţea internaţională de transmitere/recepţie a 
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mesajelor şi mai multe module locale cu reţele locale. 
Componenţa principală este cea locală care dispune de 
terminale, o reţea locală, un centru intern de procesare şi 
management la distanţă, un centru pentru mesaje transmise prin 
Internet şi echipamente modem de lansare în reţeaua 
internaţională EUOROGIRO. Modulul local procesează o 
gamă variată de produse pentru care există câte o interfaţă 
pentru fiecare produs. Arhitectura unui modul local se prezintă 
în schema de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul  
de testare 

Sistemul  
de producţie 

Centrul  
de procesare 

Reţeaua Internet 

Modemul 

Centrul  
de management

Reţeaua EUROGIRO

 
Schema 94. Arhitectura unui modul local 

 
Tranzacţiile se realizează electronic, iar mesajele sunt 

codificate şi autentificate, pentru a nu permite unei terţe părţi să 
citească sau să schimbe vreo informaţie. Capacitatea unui 
modul local este apreciabilă, beneficiind de cca 200.000 
informaţii zilnic. Pentru creşterea operativităţii, mesajele de 
acelaşi fel se expediază la destinaţie în aşa-zisele „plicuri 
electronice”, adică un grup de mesaje care poartă un cod 
special al sistemului local, iar la intrarea în reţeaua 
EUROGIRO primeşte un alt tip de cod, ceea ce asigură o 
securitate destul de bună. Toate tranzacţiile se transmit în euro, 
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dar sistemul dispune de echipamente care, la destinaţie, asigură 
conversia în moneda solicitată.  

EUROGIRO asigură mai multe tipuri de produse şi servicii 
de transferuri de fonduri, după cum urmează:  

- transferul de credit (credit-transfer), care durează între 2 
şi 4 zile şi care prezintă o varietate de moduri de 
transmitere;  

- transferul urgent de fonduri (1zi);  
- ordinele de plată uzuale, cu o durată de 5 zile;  
- transferurile de fonduri către conturile bancare ale non-

membrilor;  
- livrările contra numerar cu rambursare (produsele sunt 

expediate prin poştă şi sunt eliberate destinatarului 
numai contra numerar).  

 
3.2. Procedeul WESTERN UNION ŞI MONEY GRAM 
Transferurile rapide de fonduri au pătruns şi în domeniul 

serviciilor pentru populaţie (retail banking). Pe plan internaţional, 
transferurile rapide au fost determinate de circulaţia forţei de 
muncă din ţările mai puţin dezvoltate către cele avansate, de 
plecarea la studii a tinerilor şi de extinderea relaţiilor între familii. 
Majoritatea acestor fonduri se transferă de către persoanele care 
lucrează temporar în alte ţări. Acestea sunt persoane cu venituri 
modeste, care nu au conturi în bancă şi care doresc ca economiile 
lor să ajungă cât mai repede la familie în ţara de reşedinţă. Pentru 
asemenea situaţii există firme specializate care oferă servicii de 
transfer rapid de fonduri în tot cursul anului, dintre care cele mai 
renumite sunt Western Union şi Money Gram din SUA. Aceste 
firme au pus la punct un sistem operaţional, care are următoarele 
caracteristici.  

Infrastructura. Procedeul se bazează pe un centru 
informatic internaţional, Centrul Operaţional, unde se 
procesează toate tranzacţiile şi un sistem de calculatoare în 
reţeaua de agenţii interconectate cu Centrul Operaţional prin 
intermediul căruia se pot efectua transferuri între agenţi, 
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indiferent de ţara în care se află, precum şi transferuri între 
agenţii din aceeaşi ţară. Agenţii din reţea sunt, de regulă, 
băncile şi instituţiile financiare, dar pot fi şi oficiile poştale, 
agenţiile de turism, casele de schimb valutar şi alte entităţi 
agreate de compania de transferuri.  

Operaţiunile. Sub aspect operaţional, avem de a face cu un 
serviciu prin care se transferă bani între două persoane fizice şi 
se eliberează sumele destinatarilor de către agenţii din reţea. 
Suma maximă pentru o tranzacţie este de 10.000 USD dar nu 
mai mult de 20.000 USD pe zi, în cazul în care aceeaşi 
persoană face mai multe tranzacţii. Pentru tranzacţiile între 
1.000 USD şi 10.000 USD, trebuie să se obţină autorizarea 
vocală a Centrului Operaţional de către agentul care efectuează 
serviciul. Pentru a se asigura securitatea operaţiunilor, fiecărui 
agent i se atribuie un număr de identificare şi un PIN, 
informaţii care sunt cunoscute numai de personalul autorizat să 
efectueze tranzacţii din cadrul agentului respectiv. Eliberarea 
banilor se face pe baza actului de identitate al beneficiarului. 
Dacă acesta nu are act de identitate se poate folosi metoda unei 
întrebări-test lansate de expeditor la care beneficiarul trebuie să 
dea răspunsul exact.  

Clienţii. Aceştia sunt numai persoane fizice care se află în 
relaţii personale reciproce sau cu diverse instituţii (învăţământ, 
unităţi financiare, diverse companii), faţă de care au anumite 
obligaţii băneşti. Sub aspect statistic, clienţii se pot grupa 
astfel: (a) familii – transferuri între membrii de familie, în 
special, transferurile efectuate de către cei care lucrează în 
străinătate; (b) turişti – care, în anumite situaţii, pot primi bani 
din ţara de reşedinţă; (c) studenţi – care pot primi bani pentru 
cheltuieli de şcolarizare; (d) reporteri aflaţi în străinătate – care 
pot primii salarii şi alte fonduri pentru cheltuieli curente; şi (e) 
alte categorii mai puţin numeroase.  

Avantajele. Avantajele sunt, în primul rând, pentru clienţi, 
dar nu trebuie neglijate nici cele pentru agenţi. Avantajele 
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pentru clienţi constau în: rapiditatea de operare, de maximum 
10 minute; siguranţă şi confidenţialitate; comoditate în 
utilizare, în sensul că nu este necesară deschiderea unui cont; 
existenţa unei reţele largi de agenţi; posibilitatea de a ridica 
banii de la oricare agent şi nu numai de la cel nominalizat; 
sumele sunt disponibile imediat ce clientul se prezintă la un 
agent; posibilitatea transmiterii, în afară de bani, şi a unui 
mesaj scurt. Pentru agenţi, avantajele constă în comisioane, 
creşterea numărului de clienţi, realizarea de publicitate internă 
şi externă (includerea agentului în baza de date a sistemului şi 
posibilitatea accesării acestuia de către orice alt agent).  

Fluxul operaţional se bazează pe un centru unic de 
procesare şi o reţea de agenţi care fac operaţiuni de primiri de 
sume de la persoanele emitente, transferuri de fonduri şi 
eliberări de numerar destinatarilor. Toate operaţiunile se 
efectuează direct de unităţile operative ale băncilor care intră în 
contact cu Centrul Operaţional din străinătate, deci în mod 
descentralizat, ceea ce contribuie la creşterea operativităţii.  

Fluxul operaţional, respectiv de primire a sumelor, de 
transmitere a acestora şi de plată, este prezentat în schema de mai jos: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ordonator 

Centrul  
de procesare 

beneficiarr  

agent agent 

 
Schema 95. Fluxul operaţional de primire, de transmitere şi 

de plată a sumelor 
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La transmitere:  
- ordonatorul (clientul) se adresează unui agent pentru un 

transfer de bani în ţara de reşedinţă sau în altă ţară, 
completează un formular-tip (ordonatorul, suma, 
beneficiarul, ţara şi localitatea de destinaţie) şi plăteşte 
valoarea nominală a transferului, plus comisionul;  

- agentul încasează suma de la ordonator;  
- operatorul introduce datele tranzacţiei în sistemul de 

transmisie;  
- tranzacţia se prelucrează şi se transmite un număr de 

referinţă;  
- ordonatorul primeşte o copie a formularului cu numărul 

de referinţă;  
- ordonatorul contactează beneficiarul şi îi comunică 

numărul de referinţă.  
La primire:  
- beneficiarul se adresează unui agent şi completează un 

formular-tip pentru ridicarea banilor (numele 
ordonatorului, datele de identificare a beneficiarului şi 
numărul de referinţă);  

- operatorul agentului-plătitor accesează sistemul pe baza 
numărului de referinţă, identifică operaţiunea şi 
compară datele de pe formular cu cele de pe calculator 
şi dacă nu sunt deosebiri procesează operaţiunea 
aşteptând codul de plată;  

- operatorul primeşte codul de autorizare a plăţii de la 
Centrul Operaţional;  

- clientul primeşte banii şi o copie de pe formular cu 
menţiunea efectuării plăţii şi numărul de referinţă;  

- operatorul comunică Centrului Operaţional efectuarea 
plăţii şi operaţiunea se încheie.  

Western Union a fost înfiinţată în 1851 şi este una din cele 
mai vechi şi renumite companii americane. În 1870, compania 
a creat prima modalitate de transfer rapid a fondurilor pe 
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distanţe mari, a introdus primul telegraf la New York şi a 
utilizat pentru prima data telexul în anii ’50. În prezent, 
Western Union este o companie subsidiară a First Data 
Corporation din SUA. Western Union a creat, în 1990, o filială 
pentru servicii financiare Western Union Financial Services 
care are un departament Western Union Money Transfer pentru 
transferuri rapide de bani în orice ţară. Western Union avea, la 
sfârşitul anului 2001, o reţea de 361 de agenţi în 189 de ţări cu 
peste 110.000 de locaţii active (tranzacţii).Western Union mai 
are şi unele produse ca Will Call, Quik Collect, Quick Pay, 
Quick Cash care sunt variante de plăţi rapide specifice unor 
produse.  

MoneyGram International Ltd. MoneyGram este o 
companie formată din MoneyGram Payment Systems Inc. şi 
Thomas Cook Group Ltd., ambele firme de referinţă în SUA, 
specializate în transferuri rapide de fonduri şi diverse servicii 
financiare. Structura acţionariatului s-a schimbat continuu, în 
anii ’80-90 aparţinând grupului American Express, iar, în 
prezent, prin cotarea la bursa din New-York acţionariatul s-a 
diversificat. Reţeaua MoneyGram cuprinde peste 25.000 de 
locaţii active din peste 120 de ţări.  

Transferurile MoneyGram se fac numai în USD, astfel că 
orice valută se schimbă în USD, dar la un curs folosit de firmă, 
de regulă, cel pentru cecurile de călătorie din ziua respectivă. 
Pentru transfer, se plăteşte o taxă de către clientul care trimite 
banii şi care se împarte între agentul expeditor, agentul 
destinatar şi MoneyGram. Ca urmare, la eliberarea numerarului 
în valută nu se mai percepe comision. 
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3. Care este destinaţia sistemul de decontare SWIFT? 

5. Numiţi modalităţile de informare a utilizatorilor 
sistemului SWIFT în caz de necesitate. 

7. Expuneţi direcţiile de protejare a mesajelor prin 
sistemul SWIFT. 

 

Caracteristica

Money Gram 

Transferul se efectuează prin reţeaua proprie  
de agenţi, nu necesită existenţa relaţiilor  

de corespondenţă 

Transferul se efectuează prin intermediul centrului 
operaţional din SUA 

Transferul de valori mici (max. 10 000 $) 

Rapiditatea transferului, decontarea în baza 
informaţiei 

Transferul se efectuează doar în USD şi necesită 
convertirea altor valute 

Sistem neriscant care garantează recuperarea  
tuturor pierderilor rezultate în urma transferurilor  

din cauza sistemului 

Subordonarea reglementărilor valutare autohtone 

sistemului  

Aplicaţii 
 
Întrebări de autoevaluare 
1. Ce tipuri de sisteme de decontare internaţionale 

cunoaşteţi? 
2. Definiţi sistemul de decontare SWIFT. 

4. Explicaţi modalitatea de tranzacţionare prin sistemul 
SWIFT. 

6. Ce reprezintă punctele de acces SAP? 
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8. Explicaţi caracteristicile sistemului de transfer 
internaţional. 

9. Care sunt formele de transfer utilizate în decontările 
internaţionale? 

10. Expuneţi tipologia transferurilor internaţionale. 
11. Caracterizaţi sistemul de decontare Money Gram. 
12. Care sunt costurile transferurilor internaţionale? 

16. Enumeraţi obiectivele sistemului de plăţi TARGET. 

21. Enumeraţi elementele componente ale mesajului de 
plată. 

22. Caracterizaţi componentele sistemului TARGET. 

 

13. Numiţi funcţia principală a SWIFT. 
14. Descrieţi evoluţia sistemului de transfer SWIFT. 
15. În ce constă sistemul de decontare TARGET? 

17. Care sunt participanţii direcţi ai sistemului TARGET? 
18. Expuneţi procedura derulării unui transfer prin sistemul 

TARGET. 
19. Numiţi domeniile de manifestare a sistemului 

TARGET. 
20. Explicaţi politica de comisionare aplicată în sistemul 

TARGET. 

23. Ce tipuri de operaţiuni se derulează în cadrul sistemului 
TARGET.  

24. Care sunt asemănările aferente sistemelor SWIFT şi 
TARGET. 

25. Numiţi deosebirile dintre sistemul SWIFT şi sistemul 
TARGET. 

26. Clasificaţi riscurile aferente sistemelor de plăţi 
internaţionale. 
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Test 
1. Stabiliţi dacă sunt adevărate afirmaţiile: 

a) Sistemul SWIFT este o reţea de 
comunicaţii prin intermediul căreia sunt 
transmise resurse monetare, efectuându-se 
plăţi de la o bancă la alta. 

� Nu 

� Da 

� Da 

b) SWIFT reprezintă un sistem de clearing. 
� Nu 

c) SWIFT reprezintă un sistem de 
comunicare. 

� Da 
� Nu 

d) SWIFT se bazează pe principiul 
transmiterii reciproce de informaţii doar 
între două bănci. 

� Da 
� Nu 

e) Băncile participante la sistemul SWIFT 
trebuie să se afle în legătură directă. 

� Da 
� Nu 

 
2. Notaţi în locul punctelor cifra care corespunde expresiei 

potrivite (alegând din variantele propuse): 
a) .......reprezintă un sistem de 

comunicare. 
1.Anelic 

b) .......este un sistem rapid de 
transfer a valorilor mici. 

2.SWIFT 

c) .......este un sistem de plăţi pe 
bază brută. 

3.TARGET 

d) .......reprezintă o reţea de 
comunicaţii prin intermediul 
căreia sunt transmise informaţii. 

4. Money Gram 
5. Western Union

 
3. Bifaţi secvenţele care reprezintă direcţii de protejare a 

sistemului SWIFT: 
 pierderea banilor 

� transmiterea eronată a sumelor de bani 
 pierderea mesajelor 

� transmiterea eronată a mesajelor 
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� depozitarea cu erori a sumei de bani 
� modificări frauduloase ale sumelor de bani 
� depozitarea cu erori a mesajelor 
� modificări frauduloase ale mesajelor 
 
4. Alegeţi variantele ce reprezintă obiective ale sistemului 

de plăţi TARGET: 
� majorarea costurilor plăţilor internaţionale şi obţinerea 

de profit; 
� acordarea priorităţilor plăţilor internaţionale; 
� securitatea înaltă a transferurilor; 
� timpul de derulare a unei plăţi internaţionale să fie mai 

scurt decât al unei plăţi naţionale; 
� atragerea unor noi clienţi; 
� asigurarea unui mecanism flexibil pentru decontarea 

plăţilor pe bază brută în timp real; 
� eficientizarea plăţilor pe bază netă. 

 
5. Bifaţi secvenţele ce reprezintă elemente ale mesajului de 
transfer: 

� data tranzacţiei   � banca transmiţătoare 
� suma tranzacţiei  � plătitorul 
� data scadenţei   � beneficiarul 
� obiectul plăţii   � garantul tranzacţiei 
� instrucţiuni speciale de plată  � banca intermediară 
 
6. Repartizaţi următoarele caracteristici în cele specifice 

sistemului SWIFT şi cele specifice sistemului TARGET(notaţi 
cu a-sistemul SWIFT; cu b-sistemul TARGET): 

� Funcţionează non-stop; 
� Funcţionează doar în zilele lucrătoare; 
� Plata serviciilor de transmitere se realizează de către iniţiator; 
� Este un sistem de plăţi; 
� Este un sistem de transfer de informaţii; 
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� Urmăreşte şi implementarea unor politici monetare; 
� Se practică de un număr limitat de ţări; 
� Se efectuează în timp real; 
� Nu reprezintă un sistem de clearing. 
 
7. Bifaţi secvenţele care constituie operaţiuni derulate în 

cadrul sistemului TARGET: 
� plăţi bancare 
� plăţi interbancare 

� mesaj prin intermediul centrului de operare; 

� plăţi comerciale 
� plăţi internaţionale 
� plăţi naţionale 

 
8. Alegeţi variantele ce reprezintă riscuri aferente plăţilor 

internaţionale: 
� risc de credit   � risc de ţară 
� risc de lichiditate   � risc de sistem 
� risc de solvabilitate  � risc de plată 
� risc valutar    � risc de transfer 

 
9. Bifaţi secvenţele care reprezintă modalităţi de anunţare 

imediată a utilizatorilor în cazul apariţiei unei erori în sistemul 
SWIFT: 

� mesaj prin mass-media; 
� mesaj în programul specific al sistemului; 

� mesaj prin intermediul centrului de decontare; 
� raportul global asupra stării sistemului; 

 
Teme pentru studiul de caz: 
1. Tipologia sistemelor de decontare internaţională. 
2. Modalitatea tranzacţionării prin sistemul SWIFT. 
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3. Specificul derulării operaţiunilor prin sistemul 
TARGET. 

4. Caracteristica comparativă a sistemelor SWIFT şi 
TARGET. 

5. Obiectivele sistemelor SWIFT şi TARGET. 
6. Riscurile aferente sistemelor de plăţi internaţionale. 
 

Literatură selectivă: 
 

1. Dorel Mihai Paraschiv. Tehnica plăţilor internaţionale. 
Editura Economică, Bucureşti, 2003. 

2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 
decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Şeulean Victoria. Sisteme de plăţi comparate. Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001. 

4. Mihai Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor 
bancare. Editura „Expert”, Bucureşti, 2003. 
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Tema 12. SISTEME ELECTRONICE DE TRANSFER AL 
FONDURILOR 

 
1. Esenţa plăţilor electronice 
Apariţia banilor electronici a reprezentat un pas decisiv în 

perfecţionarea sistemelor de plăţi care au adus importante 
avantaje clienţilor bancari prin facilităţile create de 
transmiterea rapidă au fondurilor şi reducerea substanţială a 
costurilor tranzacţiilor, precum şi autorităţilor monetare prin 
posibilităţile de reglare şi supraveghere a sistemului monetar şi 
în special a celui bancar. Revoluţia digitală a avut drept rezultat 
faptul că orice informaţie poate fi redusă în prelucrare la un 
flux, iar plata – banii-informaţie în general – devine doar o 
formă de informaţie digitală. De aceea, trecerea la sistemele 
electronice de plăţi şi informatizarea completă a procesului de 
transmitere a drepturilor de proprietate asupra informaţiei-bani 
a fost un fenomen natural în evoluţia sistemului financiar-
bancar.  

În literatura de specialitate, plăţile electronice sunt 
definite ca o formă electronică, complet informatizată şi 
automatizată, de organizare a relaţiilor de plăţi între 
participanţii la o tranzacţie, pe baza unui set de reguli şi 
proceduri operatorii. Într-o variantă mai pragmatică, 
specialiştii de la Banca Mondială, consideră că operaţiunile 
financiare electronice reprezintă utilizarea mijloacelor 
electronice în scopul schimbului de informaţii, al transferului 
de simboluri sau reprezentări ale valorii şi a executării de 
tranzacţii într-un mediu comercial. Acest concept cuprinde 
patru canale: transferul electronic de fonduri, interschimbul de 
date electronice, transferul de instrucţiuni de plată şi 
confirmarea plăţii.  
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Schema 96. Plăţile electronice 

 
 

 
 
 
 

PLĂŢILE 
ELECTRONICE

o formă electronică, complet informatizată  
şi automatizată, de organizare a relaţiilor de plăţi între 
participanţii la o tranzacţie, pe baza unui set de reguli  

şi proceduri operatorii. 

cuprinde patru canale: 

interschimb 
de date 

electronice 

transfer 
electronic 
de fonduri

transfer de 
instrucţiuni 

de plată 

confirmare
a plăţii 

 
Instrumentele de plată electronică sunt de două feluri:  
- instrumente de plată la distanţă (cardul, ordinul de plată 

electronic, cecul electronic);  
- instrumente de plată de tip monedă electronică 

(portofelul electronic). 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTE
DE PLATĂ  

ELECTRONICĂ

instrumente  
de plată 

la distanţă 

Instrumente 
de plată de tip 

monedă 
electronică 

cardul, ordinul  
de plată electronic, 

cecul electronic 

portofelul  
electronic 

 
 

Schema 97. Instrumente de plată electronică 
 
Instrumentele de plată la distanţă permit destinatarului să aibă 

acces la fondurile aflate în contul său bancar şi mijlocesc 
efectuarea de plăţi către un beneficiar sau alt gen de transfer de 
fonduri şi care necesită un nume de utilizator şi un cod personal 
de identificare, precum este cardul de debit sau de credit. În 
această categorie, se includ şi aplicaţiile de tip Internet-banking şi 
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home-banking bazate pe cardurile clasice. Instrumentele de plată 
de tip monedă electronică permit accesul numai la un depozit 
electronic (deci nu direct la contul bancar) constituit, în prealabil 
şi instrumentul poate fi sau nu reîncărcabil cu o anumită valoare 
(unităţi valorice de monedă electronică). Instrumente de plată de 
tip monedă electronică pot fi chip-cardul, memoria unui calculator 
(portofelul electronic) sau alt dispozitiv electronic pe care sunt 
stocate unităţi valorice de monedă din care se pot face plăţi către 
altă entitate care acceptă această modalitate de plată.  

În ansamblu, plăţile electronice cuprind totalitatea entităţilor, 
echipamentelor şi procedeelor de lucru care conlucrează pentru 
efectuarea plăţii tranzacţiilor. În general, într-un procedeu 
electronic de plată sunt implicate:  

(a) trei entităţi care interacţionează, respectiv o bancă, un 
vânzător şi un cumpărător;  

(b) mai multe echipamente hardware, software, o reţea de 
transmisie (cu unul sau mai multe centre de recepţie, 
validare şi retransmisie), punct de vânzare (POS), 
distribuitor de bani electronici (cont-bani, credit-bani, 
numerar-bani);  

(c) un set de protocoale de plată (instrucţiuni de lucru). 
Sistemele de plăţi electronice operează pe baza unor 
module de codificare/decodificare a operaţiunilor de 
plăţi şi folosesc chei publice şi chei private pentru 
asigurarea integrităţii şi securităţii plăţilor.  

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Într-un procedeu electronic sunt implicate: 

un set de 
protocoale de plată 

(instrucţiuni  
de lucru) 

trei entităţi care 
interacţionează, 

respectiv o bancă,  
un vânzător  

i un cumpărător 

mai multe echipamente 
hardware, software,  

o reţea de transmisie, 
punct de vînzare 

(POS), distribuitor de 
bani electronici 

ş

Schema 98. Elementele implicate într-un procedeu electronic 
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Trăsătura fundamentală a unui sistem electronic de plăţi 
constă în rapiditatea cu care circulă informaţia-bani. Spre 
deosebire de sistemele clasice de plăţi fără numerar, la 
sistemele electronice de plăţi nu se înregistrează o întârziere 
între momentul emiterii instrucţiunii de plată şi momentul în 
care are loc înregistrarea transferului de fonduri în conturile 
bancare, fiind eliminat riscul asociat intervalului de timp în 
care intermediarul să dea curs instrucţiunii de plată, risc ce 
include eroarea, ratarea, neperformanţa de acurateţe, 
întârzierea.  

Plăţile electronice au o arie foarte mare de aplicabilitate de 
la tranzacţiile economice şi financiare până la compensările şi 
decontările finale. Efectuarea plăţii electronice poate avea loc 
într-una din următoarele situaţii:  

•  plata înainte de tranzacţie – un sistem de acest gen 
funcţionează în cazul avansurilor care se acordă pentru 
realizarea unor comenzi sau transferul banilor digitali 
pe un disc sau smart-card din care se pot face plăţi în 
momentul convenit;  

• plata concomitent cu tranzacţia – necesită accesul direct 
la baza de date a băncii şi a ofertantului de plată 
electronică, iar securitatea transferului trebuie să fie 
implementată mai strict (cardurile de debit, Internetul 
bancar);  

• plata după tranzacţie – cea mai frecventă formă de plată 
şi în care se foloseşte cardul de credit.  
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Schema 99. Situaţii de efectuare a plăţii electronice 
 
Indiferent de modul de plată, momentul plăţii este 

considerat numai atunci când banii sunt înregistraţi în evidenţa 
băncii beneficiarului de fonduri. În funcţionarea sa, procedeul 
electronic de plăţi produce efecte de natură juridică, 
economică, financiară, tehnică şi chiar psihologică, adică 
fenomenul încrederii neîntrerupte în monedă (fiduciaritatea) 
până la desăvârşirea procesului de plată.  

În prezent, se cunosc mai multe modalităţi de plată 
diferenţiate din punct de vedere al tehnologiei folosite şi al 
segmentelor de piaţă cărora se adresează. Plăţile electronice se 
pot clasifica după mai multe criterii, astfel:  

După tipul de tehnologie:  
- plăţi bazate pe carduri;  
- plăţi bazate pe aplicaţii modem – în special pentru 

persoanele juridice care efectuează plăţi de valori mai 
mari;  
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- plăţi bazate pe aplicaţii Internet – în special pentru 
persoanele fizice;  

- plăţi bazate pe telefonia mobilă – în special persoane 
fizice.  

După volumul tranzacţiei:  
- microplăţi (mycro payments), plăţi pentru produse şi 

servicii oferite pe web şi de valori de până la 5 euro/$;  
- plata de tip consumator (consumer payment) între 5-

500 euro/$ reprezentând cumpărăturile de zi cu zi ale 
bunurilor şi serviciilor care posedă o valoare mai mare 
decât a microplăţilor;  

- plata de tip afaceri (business payment) peste 500 euro/$ 
pentru cumpărarea unor cantităţi mai mari de bunuri şi 
servicii, plăţi comerciant către comerciant.  

După natura informaţiei:  
- plăţi bazate pe valoare – se transferă efectiv valoarea în 

format electronic;  
- plăţi bazate pe informaţie – numai informaţia circulă 

prin Internet, iar tranzacţia efectivă are loc în afara 
conexiunii.  

După natura monedei electronice:  
- plăţi bazate pe bani electronici de cont – implică 

înregistrarea în conturile bancare ale utilizatorului şi 
comerciantului;  

- plăţi bazate pe bani electronici semn – valoarea este 
încorporată într-un soft existent pe un dispozitiv 
electronic, valoarea circulând de la un dispozitiv la altul 
fără nici o referinţă la un cont bancar.  

După instrumentele de plată oferite:  
- plăţi cu carduri bancare;  
- plăţi on-line (Internet);  
- microplăţi;  
- plăţi prin cecuri electronice.  
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• microplăţi – plăţi pentru produse şi servicii oferite pe web şi de valori
până la 5 euro/$ 

• plată de tip consumator – între 5 – 500 euro/$, reprezentând
cumpărăturile de zi cu zi ale bunurilor şi serviciilor care posedă o
valoare mai mare decât a microplăţilor 

• plăţi de tip afaceri – peste 500 euro/$ pentru cumpărarea unor cantităţi
mai mari de bunuri şi servicii, plăţi comerciant către comerciant 

• plăţi bazate pe bani electronici de cont - implică înregistrarea în
conturile bancare ale utilizatorului şi comerciantului 

• plăţi bazate pe bani electronici semn - valoarea este încorporată într-un
soft existent pe un dispozitiv electronic, valoarea circulând de la un
dispozitiv la altul fără nicio referinţă la un cont bancar 

- plăţi cu carduri bancare; - plăţi on-line;  
- microplăţi; - plăţi prin cecuri electronice 

TIPOLOGIA PLĂŢILOR ELECTRONICE 

după tipul de tehnologie 

• plăţi bazate pe carduri 
• plăţi bazate pe aplicaţii modem – în special pentru persoanele juridice

care efectuează plăţi de valori mai mari 
• plăţi bazate pe aplicaţii Internet – în special pentru persoane fizice 
• plăţi bazate pe telefonia mobilă – în special pentru persoane fizice 

Schema 100. Tipologia plăţilor electronice 
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2. Semnătura digitală 
Necesitatea urmării principiului de acceptare a 

transferurilor de către plătitor şi aplicarea lui în cadrul plăţilor 
electronice au condus la apariţia semnăturii electronice a cărei 
funcţie este de certificare a identităţii plătitorului.  

Semnătura digitală este rezultatul imaterial al asocierii 
între mai multe elemente tehnice şi dispozitive hardware şi 
software, coroborate cu exercitarea atribuţiilor furnizorului de 
servicii de certificare. Semnătura digitală poate fi asemănată cu 
un „cod personal” care se ataşează la un e-mail sau alt 
document trimis electronic de la un calculator la altul, fie prin 
internet, fie printr-o reţea de calculatoare. „Codul” este emis de 
furnizorul de servicii de certificare şi poate fi folosit de către o 
singură persoană. Avantajele pe care le conferă semnătura 
digitală în domeniul bancar se referă la comunicarea rapidă cu 
clienţii, asigurarea confidenţialităţii datelor, siguranţă şi 
uşurinţă în utilizare, precum şi o mai bună circulaţie a 
informaţiilor între centrală şi unităţile bancare.  
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Schema 101. Semnătura digitală 
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Semnătura digitală poate fi simplă sau extinsă. Semnătura 
simplă reprezintă o combinaţie aleatorie de date electronice (o 
criptare) specifice unei singure persoane şi este cunoscută sub 
numele de cheie privată. Cheia se emite de o entitate legală 
care, pentru autentificare, atribuie un nou cod, specific acestei 
instituţii, denumit cheie publică. Combinaţia dintre cheia 
privată şi cea publică reprezintă semnătura digitală extinsă care 
se utilizează pentru semnarea documentelor. Potrivit legii, 
semnătura digitală extinsă trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii: este legată, în mod unic, de semnatar, 
asigură identificarea semnatarului, este creată prin mijloace 
controlate exclusiv de semnatar, este asociată cu datele în 
formă electronică la care se raportează astfel încât orice 
modificare ulterioară a acestora este identificabilă.  
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Schema 102. Semnătura digitală – combinaţie între cheia 

privată şi cheia publică 

 255 



Mecanismul certificării electronice cu chei publice se 
prezintă astfel:  

- clientul deţine o pereche de chei, o cheie privată şi una 
publică, corespondente printr-o relaţie matematică într-un 
algoritm de criptare;  

- cheia publică este pusă la dispoziţia celor care verifică 
identitatea clientului; cheia privată se afla doar în posesia 
clientului, fiind confidenţială şi este protejată cu parolă şi 
PIN şi stocată în text criptat, fie în memoria computerului, 
fie pe un alt suport, cum ar fi cardul-smart;  

- cheia privată generează o semnătură digitală ce identifică 
electronic, în mod unic, pe deţinătorul său şi care nu poate 
fi citită şi autentificată decât cu cheia publică pereche;  

- mesajul expeditorului este automat criptat cu cheia sa 
privată, cunoscută numai de el, însă, odată trimis, mesajul 
poate fi citit numai cu cheia publică a expeditorului; în 
acest fel, destinatarul care deţine cheia publică a 
expeditorului poate decripta mesajul şi, totodată, are 
certitudinea că mesajul a fost trimis de deţinătorul de drept 
al semnăturii electronice.  

Avantajul cheilor publice constă în faptul că reduce riscurile 
asociate parolelor şi PIN-urilor care trebuie protejate şi ţinute 
secrete, iar dezavantajul îl constituie faptul că procedeul este mai 
greoi şi mai costisitor de implementat.  

 
3. Sistemele informatice ale băncii în procesul de prestare 

a serviciilor clientelei 
Factorii care încurajează băncile în dezvoltarea de servicii 

bancare on-line, ca o componentă a strategiei lor de acces client 
multicanal sunt, în principal, următorii: 

 Clienţii Internet sunt, în general, mai bine educaţi decât 
utilizatorii non-Internet; 
 Atât clienţii Internet Banking, cât şi cei ai Mobile Banking 
tind să fie promotorii acceptării de noi tehnologii, având, 
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în general, o mentalitate de genul: timp puţin, eficienţă 
maximă cu management eficient al cash-ului; 
 Costuri de procesare mai reduse pentru bănci; 
 Depăşirea nevoii unei reţele extinse de sucursale proprii, 
cât şi posibilitatea deservirii unui număr mai mare de 
clienţi prin aceeaşi infrastructură fizică de sucursale 
proprii. 
 Posibilitatea implementării unui sistem eficient de CRM 
(Customer Relationship Management). 

 Posibilitatea de introducere a unor noi servicii 
comisionabile. 

 

 Avantaj de imagine cuplat cu satisfacţia mai mare a 
clienţilor, care îmbunătăţeşte loialitatea acestora. 

 Comunicare rapidă şi ieftină cu clienţii existenţi prin 
SMS, e-mail. 
 Posibilitatea de a oferi un pachet de servicii 
complementare, prin dezvoltarea unor portaluri financiare 
în parteneriat, cât şi dezvoltarea de iniţiative e-commerce. 

Home banking, ca noţiune, se referă la ansamblul 
procedeelor care permit clientului contactul cu banca, de la 
sediul sau rezidenţa lor şi efectuarea unor operaţiuni, dispuse 
în acest mod. Implicit, clientul se poate informa asupra datelor 
privind activitatea sa potrivit informaţiilor existente în banca de 
date a băncii şi poate ordona, în consecinţă, alte operaţiuni. 

Home banking este, în fapt, o expresie a evoluţiei, organizării 
şi tehnologiei bancare, implicit a raporturilor dintre clienţi şi 
bancă, îndeosebi a prelucrării bancare a dispoziţiilor de plată 
ordonate de clienţi. 

Majoritatea covârşitoare a operaţiunilor bancare sunt, de fapt, 
plăţile ordonate de clienţii titulari de cont în favoarea altora. 
Astfel, modul de prelucrare: preluare şi operare, expediere, 
distribuire şi înregistrare a dispoziţiilor de plată reprezintă forme 
de bază în procesarea operaţiunilor bancare. 
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Apariţia sistemului home banking s-a produs în condiţiile 
cele mai modeste şi împrejurări. Prestaţiile de acest gen au fost 
iniţial în cadrul micilor bănci de economii din S.U.A., acolo unde, 
în condiţiile micilor localităţi, clienţii sunt binecunoscuţi şi unde 
relaţiile dintre funcţionarii băncilor şi clienţi sunt stabile şi 
apropiate. În acest cadru, au început să fie efectuate operaţiuni 
solicitate prin telefon, mai întâi la o gamă mai restrânsă de clienţi. 

Banca prin telefon s-a numit astfel, având în vedere suportul 
principal al efectuării operaţiilor, comunicarea prin telefon sau 
sistemul pe baza vocii umane. 

Funcţionarea comunicării în ambele sensuri a pus unele 
probleme, precum: 

- Afirmarea şi recunoaşterea identităţii titularului de cont 
care doreşte accesul la serviciile bancare şi evitarea 
imposturii frauduloase; 

- Modul de comunicare a informaţiilor, în principal, 
receptarea de către calculator şi formularea unui răspuns 
coerent. 

Posibilităţile de recunoaştere şi identificare utilizate au fost 
numeroase (unele fiind folosite în paralel cu altele) între care se 
menţionează: 

 Tonul telefonului cu ajutorul unei pilule emiţătoare 
incluse în aparatul telefonic al clientului; 
 Parola; 
 Număr personal de identificare (P.I.N.). 

Pentru o mai mare siguranţă unele bănci au instalat la sediul 
clientului un mic cititor de cărţi de plată. 
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Schema 103. Posibilităţi de recunoaştere şi identificare 
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Posibilităţile de comunicare sunt facilitate de computer, 
care este dotat cu următoarele însuşiri: 

 întreabă şi răspunde clientului, parţial pe baza unor 
mesaje preînregistrate; 
 recunoaşte vocea umană (afirmaţia şi negaţia, respectiv 

cuvintele da şi nu), cifrele, unele cuvinte-cheie. 

Sistemul Videotex se bazează pe video sau videografie, care 
este recunoscut ca un procedeu de telecomunicaţie ce permite 
vizualizarea imaginilor alfanumerice pe un ecran catodic. 

Astfel, în baza unei ordine prescrise de desfăşurare a 
dialogului şi pe baza unor cuvinte-cheie corespunzătoare codului 
operaţiunilor, computerul poate recepta ordinele clientului şi 
poate da unele răspunsuri semnificative pentru client. 

În esenţa lui, sistemul Videotex este un sistem de 
transmitere şi prelucrare a informaţiei la care participă trei 
entităţi esenţiale: utilizatorul, reţeaua de transmitere şi 
prestatorul de servicii, care îndeplineşte, concomitent, rolul de 
bancă de date şi instrument de prelucrare a informaţiilor. 

Echiparea tehnologică la utilizator necesită un terminal şi un 
post telefonic. Utilizatorul va solicita conectarea la reţea printr-un 
apel telefonic, verificat şi recunoscut potrivit unor procedee stabilite. 

Reţeaua de transmitere implică iniţial contactul telefonic prin 
releul telefonic şi, după identificare şi recunoaştere, permite prin 
punctul de acces video, legătura cu prestatorul, în cazul dat – banca. 

Prin acest sistem se asigură, pe de o parte, accesul 
utilizatorului, la cererea sa, ocazie cu care cele două reţele se 
interconectează pe perioada necesară pentru schimbul de 
informaţii între clienţi şi bancă. Pe de altă parte, sistemul 
permite funcţionarea independentă a celor două reţele potrivit 
utilităţilor lor distincte. 

În alcătuirea sa de ansamblu, Videotexul, ca sistem, are 
anumite caracteristici funcţionale care dezvăluie calităţile sale 
superioare de utilizare: 
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1. Videotexul asigură difuzarea rapidă a informaţiilor. 
Informaţiile cele mai recente incluse în memoria 
calculatoarelor devin imediat accesibile şi deci posibil de 
a fi receptate de utilizatorii sistemului. Numărul mare de 
utilizatori implică răspândirea în masă a informaţiilor. 

2. Sistemul permite o continuă actualizare a datelor, astfel 
că există temeiul prezentării integrale, în lumina 
ultimelor evenimente, a oricăror serii de date, 
caracteristice pentru fenomene sau procesele în cauză. 

3. Sistemul are o capacitate de stocare nelimitată, astfel că 
toate elementele specifice fenomenului sau procesului 
pot fi incluse în banca de date. 

4. Sistemul Videotex prezintă o disponibilitate permanentă 
în sensul mai multor interpretări. Astfel, el poate fi 
acţionat din locuri diferite, de la birou sau de la domiciliu 
şi fără restricţii orare, fiind accesibil 24 ore din 24. 

5. Sistemul Videotex prezintă o accesibilitate specifică prin: 
• folosirea unui mijloc de comunicare, un limbaj 

simplificat adecvat unei facile operări; 
• orientarea în sistem, în cadrul unei reţele 

arborescente, unde se trece de la ramură la ramură 
pe baza unor cuvinte-cheie; 

• accesul multicriterial, ceea ce permite selectarea 
informaţiilor pe mai multe criterii şi deci utilizarea 
pe mai multe obiective a aceluiaşi fond de 
informaţii. De exemplu, operaţiile înregistrate în 
contul unui titular pot fi structurate ca operaţii 
creditoare, operaţii debitoare, soldul la diferite date; 

• reprezentarea accesibilă a informaţiilor dorite. Se 
poate spune că se asigură o lizibilitate expresivă pe 
ecranul standard de 1 000 semne, imagini care pot fi 
reţinute, timpul necesar, sau copiate de destinatarul 
informaţiilor în sistemul obişnuit. 

6. Sistemul implică o interacţiune între cele două părţi. 
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Pentru aceasta, utilizatorul dialoghează cu calculatorul, care îi 
oferă diferite soluţii, din care utilizatorul alege pe cea care îl 
conduce la sfera de probleme la care doreşte să aibă acces. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schema 104. Sistemul Videotex 
 
Utilizatorul poate folosi sistemul iniţial pentru consultare, 

poziţie în care poate pătrunde succesiv la cele mai analitice 
loturi ale informaţiei specifice. 
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Schema 105. Carateristicile funcţionale ale sistemului 
VIDEOTEX 
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Aplicaţii 
 

7. Enumeraţi situaţiile când sunt utilizate plăţile 
electronice. 

8. Ce efecte se produc în funcţionarea procedeului 
electronic de plăţi? 

14. Specificaţi plăţile electronice distincte după 
instrumentele de plată utilizate. 

20. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
semnătura digitală extinsă? 

Întrebări de autoevaluare 
1. Definiţi plăţile electronice. 
2. Numiţi instrumentele de plată electronică. 
3. Caracterizaţi instrumentele de plată la distanţă. 
4. Descrieţi particularităţile instrumentelor de plată de tip 

monedă electronică. 
5. Caracterizaţi componentele ce constituie procedeul 

electronic de plată. 
6. Specificaţi trăsăturile fundamentale aferente unui 

sistem electronic de plăţi. 

9. Care sunt criteriile de clasificare a plăţilor electronice? 
10. Numiţi plăţile electronice clasificate în funcţie de tipul 

tehnologiei utilizate. 
11. Ce tipuri de plăţi electronice deosebim după volumul 

tranzacţiei? 
12. Cum clasificaţi plăţile electronice după natura 

informaţiei? 
13. Caracterizaţi tipurile plăţilor electronice deosebite în 

funcţie de natura monedei electronice. 

15. Ce reprezintă semnătura digitală? 
16. Numiţi avantajele ce le conferă semnătura digitală. 
17. Enumeraţi tipurile de semnătură digitală existente. 
18. Caracterizaţi particularităţile semnăturii simple. 
19. Ce înţelegeţi prin semnătura digitală extinsă? 
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21. Explicaţi mecanismul certificării electronice cu chei 
publice. 

22. Numiţi avantajele conferite de cheile publice. 
23. Specificaţi factorii care încurajează băncile în 

dezvoltarea serviciilor bancare online. 
24. Explicaţi noţiunea de home banking. 
25. Ce reprezintă banca prin telefon? 
26. Numiţi problemele aferente comunicării prin telefon. 

Test 

27. Care sunt posibilităţile de recunoaştere şi identificare 
utilizate de bănci? 

28. Cum înţelegeţi mecanismul utilizării sistemului 
Videotex? 

29. Enumeraţi caracteristicile funcţionale ale sistemului 
Videotex. 

30. Prin ce se explică accesibilitatea specifică caracteristică 
sistemului Videotex? 

 

 

1. Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii: 
 Da a. Plăţile electronice reprezintă o formă 

automatizată de organizare a relaţiilor de plăţi.  Nu 
 Da b. Plăţile electronice reprezintă o modalitate de 

transfer al informaţiei între participanţii la o 
tranzacţie. 

 Nu 

 Da c. Plăţile electronice sunt operaţiunile financiare 
electronice prin utilizarea mijloacelor 
electronice în scopul schimbului de informaţii. 

 Nu 

 Da d. Plăţile electronice cuprind: transferul economic 
de fonduri, interschimbul de date electronice, 
transferul de instrucţiuni de plată şi confirmarea 
plăţii. 

 Nu 

2. Bifaţi secvenţele ce reprezintă instrumente de plată de 
tip monedă electronică: 
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 cardul    ordin de plată electronic 
 cecul    portofelul electronic 
 chip-cardul   cecul electronic 

 
3. Alegeţi care din variantele propuse reprezintă plăţi 

electronice clasificate după criteriul tehnologiei, după 
instrumentele de plată oferite şi după natura monedei electronice. 

Notaţi cu a – după tipul tehnologic; 
b – după instrumentele de plată oferite; 
c – după natura monedei electronice. 

 plăţi bazate pe bani electronici de cont; 
 plăţi bazate pe aplicaţii modem;  
 plăţi cu carduri bancare; 
 plăţi bazate pe telefonie mobilă; 
 plăţi prin cecuri electronice; 
 plăţi bazate pe aplicaţiile Internet; 
 plăţi cu carduri bancare; 
 plăţi on-line; 
 plăţi bazate pe informaţie. 

 
4. Bifaţi secvenţele care reprezintă avantajele conferite de 

semnătura digitală în domeniul bancar: 
 
siguranţă în utilizare;  riscuri reduse; 
uşurinţă în utilizare;  asigură lichiditate; 
preţuri mici;   comunicare rapidă; 
costuri mici;  asigură confidenţialitatea 
 
5. Alegeţi variantele ce constituie probleme aferente băncii 

prin telefon: 
recunoaşterea identităţii titularului de cont; 
afirmarea identităţii titularului de cont; 
afirmarea numărului de cont al titularului; 
afirmarea soldului existent în contul titularului; 
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modul de comunicare a informaţiilor; 

6. Bifaţi secvenţele ce reprezintă posibilităţi de 
recunoaştere şi identificare a titularului de cont care doreşte 
accesul la serviciile bancare: 

4. Trăsăturile fundamentale aferente sistemului electronic 
de plăţi. 

7. Tipurile şi avantajele semnăturii digitale. 

evitarea imposturii frauduloase; 
transmiterea dispoziţiei de plată a titularului. 

 

numele  tonul telefonului 
parola   momentul contactării 
adresa   ora zilei 
P.I.N.   modul de contactare 

 
7. Selectaţi variantele ce constituie caracteristicile 

funcţionale aferente sistemului Videotex: 
prezintă o disponibilitate permanentă; 
oferă acces limitat; 
are o capacitate de stocare limitată; 
are o capacitate de stocare nelimitată; 
permite o actualizare ciclică a datelor; 
permite o actualizare continuă a datelor; 
asigură difuzarea rapidă a informaţiilor; 
asigură difuzarea lentă a informaţiilor. 

 
Teme pentru studiu de caz 
1. Particularităţile plăţilor electronice. 
2. Instrumentele de plată electronică. 
3. Procedeul electronic de plată. 

5. Tipologia plăţilor electronice. 
6. Caracteristicile funcţionale aferente sistemului Videotex. 

8. Sisteme informatice ale băncii în proces de prestare a 
serviciilor. 
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9. Utilitatea băncii prin telefon. 
10. Apariţia şi evoluţia sistemului home banking. 
 

Literatură selectivă: 
1. LEGEA cu privire la documentul electronic şi 

semnătura digitală nr. 264 adoptată: 15.07.2004 în 
vigoare: 06.11.2004.  

2. Basno C., Dardac N. Sisteme de plăţi, compensări şi 
decontări. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti, 
2003. 

3. Diaconescu Mariana. Bănci, sisteme de plăţi şi riscuri, 
Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

4. Mihai Ilie. Tehnica şi managementul operaţiunilor 
bancare. Editura „Expert”, Bucureşti, 2003. 

5. Şeulean Victoria. Sisteme de plăţi comparate. Editura 
Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001. 
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vigoare: 06.11.2004.  
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14. Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat 
prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei nr.374 din 15 decembrie 2005. 

15. Regulament privind plăţile interbancare în Republica 
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din 2 octombrie 2003. 
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18. Regulament privind utilizarea sistemelor client-bancă, 
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Băncii Naţionale a Moldovei nr. 122 din 29 mai 2003. 

19. Regulamentul privind debitarea directă, aprobat prin 
hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii 
Naţionale a Moldovei nr.248 din 8 octombrie 2003. 

20. Regulamentul privind modul de efectuare de către bănci 
a operaţiunilor cu cambii, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei nr.156 din 2 iunie 2000  

21. Strategia de dezvoltare a sistemului naţional de plăţi al 
Republicii Moldova, nr.328 din 19.12.2002. 
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