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Obiectivele disciplinei 
Obiectivul general  

al disciplinei  
• Să familiarizeze masteranzii cu rolul şi modul de funcţionare a politi-

cilor, strategiilor și serviciilor financiar-bancare internaţionale 
Obiectivele specifice  • Să deprindă masteranzii cu particularităţile sistemelor financiar-bancare 

internaţionale;  

• Să contribuie la înţelegerea metodelor de evaluare aplicate de sistemele 

financiar-bancare internaţionale. 

Competenţele specifice acumulate  

C
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a
le

 C4.1 Identificarea normelor metodologice, a măsurilor, programelor și politicilor economice și 

financiare 

C4.2 Explicarea politicilor și măsurilor la nivel micro și macroeconomic  

C4.5 Proiectarea și implementarea setului de măsuri pentru problema economică și financiară identificată 
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le

 CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei organizații, în condi-

ții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale 
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Cap.1. E-MONEY SI E-BANKING – CONCEPTE MODERNE 

 

 Prin natura activităţii lor, structurile financiar-bancare în interrealaţiile cu cele economice 

şi sociale, se află în postura unor prestatori de servicii specifice, pentru care trebuie să folosească 

anumite tehnologii. Astfel, acţionând ca intermediari financiari, băncile comerciale trebuie să fie 

apte să gestioneze resursele băneşti proprii sau ale creditorilor (deponenţilor) şi să asigure 

plasarea acestora, mai ales sub formă de împrumuturi acordate clienţilor lor.  

 O pondere mare în activităţile financiar-bancare revine operaţiunilor băneşti de plăţi şi 

încasări, respectiv decontărilor în care sunt implicaţi agenţii economici sau alte persoane fizice 

sau juridice, ce se realizează atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional, alături de cele 

efectuate pe pieţele financiare, de serviciile de schimb valutar, sau cele de consultanţă financiară 

privind dezvoltarea afacerilor. În mod obişnuit, fiecare tip de activitate sau operaţiune financiar-

bancară presupune existenţa unui cadru organizatoric, incluzând spaţii, dotări, proceduri, tehnici, 

mijloace, instrumente, respectiv anumite tehnologii utilizate în realizarea de lucrări specifice. 

 Aflate în legătură directă cu stadiul de dezvoltare al societăţii, structurile financiar-

bancare au căutat să folosească şi să adapteze nevoile de funcţionare, mijloacele de înfăptuire a 

diverselor operaţiuni sau servicii prestate. Astfel, băncile au recurs, pe de o parte, la asimilarea 

unor tehnici şi instrumente sau tehnologii existente, create în alte domenii, iar pe de altă parte, au 

creat prin inovare noi tehnici şi mijloace, respectiv tehnologii proprii activităţii financiar-

bancare, în funcţie de necesităţile clienţilor.  

 Secolul al XX-lea a marcat o dezvoltare fără precedent a tehnicii de calcul informaţionale 

şi a telecomunicaţiilor. Inovaţiile din aceste domenii au intrat şi în atenţia specialiştilor din 

finanţe şi bănci. Ei au văzut calculatoarele ca fiind elementele principale de ajutor în stocarea şi 

prelucrarea informaţiilor, în acest fel apărând „banii electronici”. Astfel, apare o fluidizare a 

activităţii bancare, deoarece nu se folosesc banii cu existenţă fizică, ci banii, ca informaţie de 

valoare, iar principalele calităţi ale informaţiilor sunt că ele pot fi uşor transmise, stocate, 

prelucrate, de la orice distanţă, mai mică sau mai mare.  

 Faţă de schimbările rapide şi profunde din mediul economic, sistemul financiar-bancar 

este obligat la mutaţii în derularea operaţiunilor specifice, prin adaptarea de noi tehnologii, 

mereu mai performante. Astfel, băncile şi societăţile financiare, mai ales în ţările cu o economie 

de piaţă dezvoltată, au recurs la telecomunicaţii pentru tratarea la distanţă a operaţiunilor lor.  



5 

 

 În ceea ce priveşte băncile, la nivel naţional, competiţia dintre acestea conduce la lărgirea 

sferei lor de acţiune, calculatoarele electronice conectate în reţele constituind mijlocul virtual de 

extensie dincolo de limita agenţilor economici. De asemenea, deschiderea economică 

internaţională incită băncile la extinderea zonei lor de acţiune, dincolo de frontiere, pentru 

atragerea clienţilor străini. 

Tehnologia „electronic banking” 

 

 În contextul dezvoltării informaticii şi a telecomunicaţiilor şi a implementării acestora în 

mediul financiar-bancar, s-a ajuns la crearea unei noi tehnologii, denumită generic „electronic 

banking”. 

 Primele încercări şi reuşite în acest domeniu s-au realizat în 1977, când Merill Lynch a 

lansat pentru prima dată conceptul de Cash Management Account (CMA). Acesta era un produs 

bancar ce combina patru servicii pentru client, anterior separate, şi anume: un cont de control, un 

cont de depunere, o carte de credit şi un cont de garanţie. Acestă încercare a avut o serie de 

reuşite, însă odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi cerinţe, serviciile bancare au evoluat, 

iar implementarea şi folosirea mijloacelor electronice (din afara băncii) în efectuarea de 

operaţiuni bancare, a fost o problemă de timp. Calculatoarele au început să-şi dovedească 

utilitatea în domeniul finanţelor, în general, când a apărut tot mai evident că, deşi este mai uşor 

să completezi de mână un cec, decât să introduci datele în calculator, însă dacă volumul cecurilor 

ce trebuie completate creşte, atunci devine mult mai facilă folosirea computerului. În acest 

context a luat naştere „electronic banking”-ul, acesta începând prin a-şi demonstra eficienţa, mai 

ales, în domeniul finanţelor private, care înseamnă nu numai completarea de cecuri, ci şi 

urmărirea realizarii investiţiilor, a efectuării plăţilor sau rambursării împrumuturilor, respectiv a 

încasărilor.  

 Conceptul de „electronic banking” are un conţinut mai larg, incluzând preluarea şi 

procesarea informaţiei bancare, ca şi efectuarea operaţiilor de tipul decontărilor. Structura de 

funcţionare a unui asemenea serviciu de decontări implică parcurgerea a trei nivele ierarhice, 

începând cu cel al operatorului uman (clientul băncii care iniţiază operaţiunea de decontare, 

beneficiar al acesteia) şi continuând cu cele corespunzătoare aplicaţiilor Client şi Bancă, care 

sunt componentele principale ale acestuia. 
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 Aplicaţia Client permite preluarea ordinelor de plată în lei şi valută, verificarea 

corectitudinii acestora, generarea şi compactarea mesajelor de plată, transferul lor la bancă prin 

intermediul parolei de acces (prin linie telefonică directă sau prin reţea), preluare de la serverul 

băncii a extraselor de cont şi prelucrarea informaţiilor de gestiune ale clientului, precum şi 

preluarea datelor referitoare la motivele eventualelor respingeri ale ordinelor de plată. 

Operaţiunile ce se pot efectua prin aplicaţia Client depind de drepturile alocate acestuia, pe bază 

de parole.  

 Aplicaţia Bancă asigură preluarea automată a ordinelor de plată de la clienţi şi integrarea 

acestora în sistemul electronic al băncii, validarea ordinelor de plată de către administratorii de 

cont sau respingerea acestora şi generarea mesajelor de atenţionare către client, privind acea 

respingere. Tot prin acest modul, se realizează şi preluarea extraselor de cont, generate sub formă 

de mesaje SWIFT, ca şi direcţionarea acestora către căsuţele poştale electronice ale titularilor. 

 Printr-un asemenea serviciu de decontări, distanţa dintre bancă şi client se micşorează 

foarte mult, ceea ce reprezintă un avantaj major atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele 

juridice. Totuşi, spre deosebire de persoanele fizice, companiile au fost mai uşor convinse de 

oportunitatea plăţilor fără numerar şi utilitatea serviciilor şi a produselor electronice oferite de 

către bănci, care generează importante avantaje. 

 Între avantajele oferite de acest serviciu de electronic banking se numără: efectuarea de 

plăţi din conturi de la bănci aflate în străinătate; vizualizarea rapidă a tranzacţiei; realizarea unui 

sistem de comunicare performant care permite obţinerea extraselor de cont şi a altor documente 

justificative, transmiterea plăţilor prin reţeaua de calculatoare, securitatea tranzacţiilor prin 

criptare şi compresie date, realizarea de plăţi interne sau externe periodice, respectiv standard, 

preluarea datelor fie manual, fie automat, din alte aplicaţii ale clientului, autorizarea plăţii prin 

acces ierarhizat la program. 

 Electronic-banking-ul se diferenţiază de alte servicii prin posibilitatea realizării unui 

management al lichidităţilor, constând în vizualizarea extraselor de cont (detaliat sau sintetic), 

monitorizarea tranzacţiilor, obţinerea de informaţii privind fluxul de numerar, posibilitatea 

exportului către alte aplicaţii, în scop de promovare. 

 Problema dificilă pusă de folosirea tehnologiei electronic-banking se leagă de asigurarea 

securităţii informaţiilor şi a elementelor ce tranzitează reţeaua. Sunt avute în vedere cele trei 

elemente definitorii legate de securitate: autentificarea, confidenţialitatea şi integritatea datelor. 
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Autentificarea este importantă pentru verificarea identităţii reale a emitentului, în momentul 

receptării de informaţii. Confidenţialitatea implică măsuri pentru ca pachetele de date să nu fie 

interceptate de persoane neautorizate. Integritatea reprezintă un ansamblu de măsuri, ce trebuie 

asigurat la recepţia sau transmisia de informaţii, astfel încât datele recepţionate să fie identice cu 

cele transmise.  

 Asigurarea securităţii presupune, de regulă, folosirea de tehnologii de criptare pentru 

confidenţialitate, semnătură digitală pentru autentificare şi diverşi operatori pentru verificarea 

datelor. 

 Cealaltă problemă a electronic banking-ului este legată de comunicaţii, care trebuie să fie 

stabile, pentru a asigura transmiterea fidelă a datelor, fără trunchierea acestora şi sa nu permită 

interferenţe externe. 

 Având în vedere avantajele majore pe care le oferă clienţilor băncii (evitarea consumului 

de timp, rapiditatea şi calitatea operaţiunilor privind ordinele de plată şi gestionarea trezoreriei 

prin preluarea automată de la bancă a extraselor de cont) se consideră că introducerea unor 

sisteme tip electronic-banking trebuie să reprezinte pentru instituţiile bancare din România un 

obiectiv prioritar.  

 Serviciul de tip electronic-banking va avea un mare impact în domeniul retail banking-

ului (operaţiuni cu marele public), pe măsură ce societatea românească se va informatiza. 

Concomitent, se întrevede o competiţie acerbă între electronic banking şi noul serviciu Internet 

banking, din care vor avea de câştigat, în primul rând, clienţii, dar şi economia naţională, şi 

societatea în ansamblu. 

 

Plăţile prin e-banking 

 Cine nu s-a săturat de stat la coadă ca să-şi plătească facturile, taxele, impozitele ori să 

obţină informaţii despre serviciile bancare? Adică să se economisească timp şi bani. Atunci, 

foloseşte serviciile online - numite e-banking-, prin intermediul cărora se poate ţine permanent 

legătura cu băncile. E-banking (electronic banking), cunoscut şi sub numele de electronic found 

transfer ("transfer electronic de bani"), utilizează computerul şi tehnologiile electronice ca suport 

pentru efectuarea de plăţi şi alte operaţii bancare. Serviciile bancare electronice cuprind trei 

componente: internet banking, home banking şi mobile banking. Dacă pentru primele două 
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(internet banking şi home banking) e nevoie de un calculator conectat la reţeaua de internet, 

pentru ultimă (mobile banking) nu este necesar decât un telefon mobil.  

 Beneficiarul de e-banking poate fi orice persoană fizică sau juridică rezidentă. Asta 

înseamnă că, indiferent dacă eşti angajat sau angajator, acum poţi să îţi plăteşti facturile, taxele, 

impozitele, amenzile prin simpla "butonare" a unui calculator sau telefon mobil, indiferent de 

locul în care te afli.  

 Internet banking reprezintă un mod simplu de a-ţi controla contul bancar şi banii, stând 

în faţa calculatorului - acasă sau la locul de muncă. Prin acest serviciu, ai posibilitatea să ţii 

legătura cu una sau mai multe bănci, să efectuezi operaţiuni fără a fi nevoie să te deplasezi la 

sediul unei bănci, fără să stai la cozi şi fără să depinzi de un orar sau de un anume loc. Singurul 

lucru de care ai nevoie e o conexiune la internet şi un abonament internet banking la una dintre 

băncile care acordă această facilitate.  

Internet banking este un serviciu structurat, în general, pe următoarele module: administrare, 

conturi, extrase de cont, ordine de plată în lei, ordine de plată în valută, informaţii financiar-

bancare, carduri şi taxe.  

 Home banking este modalitatea prin care poţi să afli informaţii detaliate despre situaţia 

curentă a conturilor tale (card, depozit sau debit), precum şi despre istoricul tranzacţiilor făcute. 

Mobile banking este un serviciu furnizat de operatorii de telefonie mobilă din România şi 

străinătate prin care se asigură legătura permanentă dintre un client şi o bancă, prin intermediul 

telefonului mobil. Nu necesită o cartelă SIM specială.  

Avantaje şi condiţii 

 Avantajele folosirii unui serviciu de e-banking: acces nelimitat (24 de ore din 24, 7 zile 

din 7) de oriunde există o reţea de internet sau un telefon; maximă securitate în derularea 

operaţiunilor; acces simplu la informaţii privind produsele bancare; economie de timp şi uneori 

de bani. Cerinţele de securitate pe care trebuie să le îndeplinească un sistem de e-banking sunt: 

confidenţialitatea şi integritatea informaţiilor; protecţia datelor cu caracter personal; 

autenticitatea părţilor care participă la tranzacţii; păstrarea secretului bancar; continuitatea 

serviciilor oferite clienţilor; împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în 
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sistem; restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale sau 

evenimente neprevăzute.  

 

Tehnologia „electronic money” 

 

 Conceptul de „electronic money” este puţin cunoscut şi utilizat atât în ţara noastră, cât şi 

în străinătate. Cel mai des apare asocierea acestui termen cu „banii electronici”. În mod practic, 

banii electronici sunt utilizaţi în toate tranzacţiile prezente, indiferent că este vorba despre e-

banking, telephone-banking, home-bankig.  

 În literatura de specialitate străină există două tipuri de e-money: e-money identificabil şi 

e-money anonim. Cel identificabil conţine informaţii despre cei ce retrag banii din conturi, iar cel 

anonim are o funcţiune similară cu o bancnotă.   

 De asemenea, o altă clasificare are ca pilon de bază prezenţa băncii: online          e-money 

şi offline e-money. Serviciul online presupune existenţa unei interacţiuni şi a unor comunicări 

directe cu banca în timp real, banca fiind cea care conduce tranzacţia cu o a treia persoană – 

fizică sau juridică. Serviciul offline nu presupune conducerea tranzacţiei de către bancă, aceasta 

nu apare decât prin anumite informaţii strict administrative legate de conturi, însă ea nu este 

element de bază într-o asemenea situaţie. 

 În România, serviciul e-money este promovat destul de puţin şi într-o oarecare formă 

chiar incorect, deoarece populaţia trebuie să facă distincţia între banii electronici, moneda 

electronică şi alte servicii electronice, prin intermediul Internetului, care invariabil includ şi 

conceptul de e-money.  

 

Tehnologii bancare moderne în lume 

Banii electronici şi metode de plată moderne  

Banii electronici 

 Banii electronici, numiţi şi „cash electronic” sau „cash digital” reprezintă tranzacţiile 

electronice pe reţea, provenite ca rezultat al transferului de fonduri de la un partener la altul. 



10 

 

Banii electronici pot fi consideraţi ca fiind atât de credit, cât şi de debit. Cash-ul digital constituie 

valută distinctă, iar tranzacţiile cu el sunt vizualizate ca o piaţă de schimb externă. Banii „reali” 

trebuie converiţi în cash digital, înainte de a fi cheltuiţi, iar procesul de conversie este analog cu 

cel de schimb valutar. Cash-ul digital poate fi: 

▪ Anonim – când nu se cunoaşte identitatea. Se bazează pe scheme de semnături oarbe 

(blind signature scheme) şi este echivalentul electronic al numerarului; 

▪ Identificabil – când se recurge la identificarea clientului. Se utilizează diverse scheme de 

semnături digitale şi este echivalentul electronic al cărţilor de credit sau de debit. 

 Conceptul de bani electronici include şi sisteme de plată care sunt analoage cecurilor şi 

cărţilor de credit tradiţionale. Sistemele criptografice protejează tranzacţiile convenţionale de 

date, cum ar fi numerele de cont şi valorile. Semnătura digitală poate înlocui semnătura manuală 

sau autorizaţia cărţii de credit, iar criptarea cu chei publice poate asigura confidenţialitatea. 

 În literatura de specialitate sunt identificate câteva tipuri de bani electronici, dintre care: 

▪ E-cash – reprezintă sume de bani digitale (simboluri monetare) care pot fi verificate 

independent de emitent. Acestea pot fi retrase din conturi bancare de pe Internet şi 

stocate în calculator sau pe cărţi de credit şi smart-card-uri. Monedele îşi verifică propria 

autenticitate printr-un algoritm software complex sau prin hardware de siguranţă. Licenţa 

de e-cash este deţinută de compania olandeză DigiCash; 

▪ Cecurile digitale (digital checks) folosesc modelul cecurilor clasice. Pentru validarea lor 

este necesară implicarea emitentului. Cecul trebuie marcat cu o semnătură digitală. 

Certificatele digitale confirmă provenienţa datelor şi informaţia bancară, iar verificarea 

se realizează printr-un sistem cu chei publice. Debitorul semnează digital un formular 

care conţine o descriere a tranzacţiei, informaţii referitoare la debitor şi o marcă de timp. 

Receptorul primeşte formularul fie prin e-mail, fie prin alte forme de comunicare 

electronică, poate valida cecul folosind o cheie publică şi poate depozita formularul 

pentru a primi plata. Se integrează în sistemul de plăţi „automate” şi de bancnote, putând 

fi utilizate şi în sistemul actual de decontare interbancară; 

▪ Cecurile bancare digitale (bank checks) funcţionează similar cu banii digitali, cu 

excepţia anonimatului lor. Sunt garantate de o bancă; 

▪ Smart-cardurile folosesc un sistem de debit. Cartela care este achitată anticipat 

stochează valoarea pe care posesorul o poate cheltui. În unele implementări, utilizatorii 
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combină cartelele cu un portvizit care poate citi datele de pe cartelă şi poate schimba 

valori cu alţi utilizatori; 

▪ Cupoanele şi simbolurile electronice (electronic cupons and tokens) sunt similare din 

punct de vedere funcţional cu facturile casieriilor. Nu pot fi recuperate decât de 

compania care le-a creat; sunt folosite pentru plăţi specifice şi nu pot fi utilizate pentru 

încasarea banilor „lichizi”; 

▪ Cartea de credit/debit reprezintă valoarea unui cont în bancă. Banii „lichizi” pot fi 

scoşi cu ajutorul ATM-urilor. Este moneda de schimb care „acoperă” majoritatea plăţilor 

on-line din Internet. Are trei caracteristici definitorii: este acceptată la nivel mondial; 

prezintă încredere; a intrat în uzul curent. Orice tranzacţie poate fi orientată ca să includă 

cărţi de credit, de debit, de procurare.  

 În general, sistemele de bani electronici includ trei domenii de activitate distincte: 

clearing-ul, în care instituţiile financiare, casele de clearing şi banca centrală realizează operaţiile 

interbancare rezultate din tranzacţiile electronice; emiterea/colectarea/operarea, care asigură 

emiterea/obţinerea banilor electronici şi interacţionează cu domeniul de clearing; tranzacţiile 

efective, unde au loc operaţiile de încărcare (transferurile de valori de la emitent la utilizatori), 

plăţile (transferurile de valori între utilizatori) şi depozitarea (transferurile de valori de la 

utilizatori la emitent sau altă instituţie care se ocupă cu colectarea lor).  

 Modelul general poate fi particularizat în funcţie de numărul emitenţilor, numărul 

tranzacţiilor ce pot fi efectuate cu un mijloc electronic de plată (una sau mai multe tranzacţii). 

 Reprezentarea banilor electronici este „valoarea”, memorată electronic şi care poate fi 

utilizată în mai multe moduri: conturile numerice, cu tranzacţii efectuate ca operaţii de debit sau 

de credit ale unei balanţe; monedele sau jetoanele identificate unic printr-un număr serial şi 

asociate cu o valoare fixă, care nu poate fi schimbată (în acest model, tranzacţiile se efectuează 

prin transferul acestor „monede” între sisteme); cecurile electronice care sunt certificate unic şi 

identificate ca fiind asociate unei balanţe. 

 Banii electronici se deosebesc de cei reali printr-o serie de caracteristici: 

• Transferabilitatea. Libera transferabilitate în care consumatorii, comercianţii sau băncile pot 

efectua transferuri nelimitate între ei este un concept teoretic. În practică, transferabilitatea 

este restrânsă, deşi gradul şi tipul restricţiilor diferă. Majoritatea sistemelor permit 

consumatorului să efectueze plăţi numai comercianţilor, iar comercianţii pot efectua 
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operaţiuni de transfer al acestor plăţi numai prin intermediul băncilor. Există însă şi sisteme 

în care consumatorii pot face plăţi direct altor consumatori, dar acestea sunt restrânse; 

• Forma banilor. Cele mai multe sisteme de plată sunt implementate prin cartele sau prin 

software. Sistemele bazate pe cartele oferă consumatorilor un dispozitiv electronic portabil ce 

constă, de obicei, dintr-un circuit integrat cu un microprocesor. În această categorie intră şi 

sistemele ce folosesc „portofele electronice”, dispozitive ce oferă funcţii speciale. Sistemele 

bazate pe software includ produse care operează pe calculatoare „fixe” sau portabile. 

Diferenţa majoră între cele două tipuri de sisteme este folosirea dispozitivelor hardware în 

sistemele bazate pe cartele; 

•  Structura emitentului. Din perspectiva financiară, numărul şi structura emitenţilor – 

instituţiile care au anumite obligaţii într-un sistem de plată electronic – sunt critice, afectând 

şi implementarea sistemului de bani electronici; 

• Autorizarea on-line. În cazul unor tranzacţii electronice, autorizarea on-line de către o terţă 

parte se realizează înainte de executarea tranzacţiei sau înainte ca vânzătorul (comerciantul) 

să ofere bunurile sau serviciile consumatorului. Informaţiile trebuie să fie validate de un 

operator central sau de emitent şi comparate cu datele păstrate în bazele de date. Autorizarea 

poate fi acordată pentru toate tranzacţiile sau numai pentru unele (cum ar fi cele de depunere 

într-un cont bancar) şi presupune o comunicaţie suplimentară care poate creşte costul şi 

timpul tranzacţiilor. 

 Funcţiile suplimentare ale banilor electronici: 

▪ Colectarea informaţiei. Tranzacţiile electronice generează informaţii financiare şi legate de 

securitate. Informaţiile pot fi păstrate, temporar sau permanent, pe diferite dispozitive la 

nivelul consumatorului, comerciantului sau emitentului. Unele sisteme păstrează detalii 

pentru fiecare tranzacţie, altele le trunchiază, memorându-le atât la nivelul comerciantului, 

cât şi în cartela consumatorului sau alt dispozitiv implicat în tranzacţie; 

▪ Posibilitatea de reîncărcare. Unele dispozitive (software sau hardware) prezintă posibilitatea 

de a fi reîncărcate printr-o varietate de metode, incluzând retragerea directă dintr-un cont 

bancar, plată în numerar sau folosind carte de credit. Retragerile directe dintr-un cont bancar 

funcţionează asemănător retragerilor de numerar de la un automat de plată (ATM); 
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▪ Posibilitatea de a fi monedă de un singur tip sau multiplă. Majoritatea sistemelor folosesc o 

singură monedă, cea naţională, dar există multe sisteme în care plăţile se pot efectua în 

diferite monede naţionale; acestea necesită informaţii privind rata de schimb valutar. 

 Implementarea infrastructurii unui sistem de bani electronici presupune efectuarea 

următoarelor procese: 

➢ Dezvoltarea şi producţia. Pentru a putea fi folosite, cartelele sistemelor de plată trebuie 

proiectate, testate, produse şi pregătite. Cartelele sunt, de obicei, proiectate în conformitate 

cu o serie de standarde internaţionale. Apoi sunt efectuate acţiuni precum: programarea şi 

testarea; asocierea unui număr serial unic; încapsularea într-o cartelă de plastic; 

personalizarea cartelei, prin care datele individuale ale cartelei şi ale utilizatorului sunt create 

şi încărcate în cip. Personalizarea poate fi efectuată de producătorul cartelei, de emitent sau 

de o altă autoritate centrală. Produsele software trebuie proiectate, realizate, testate şi 

atestate; 

➢ Distribuţia. Poate fi efectuată printr-o varietate de metode. Astfel, cartelele pot fi asociate 

unui cont bancar al utilizatorului sau pot fi cumpărate anonim. În cazul produselor bazate pe 

software, distribuţia se poate face prin transportul suportului extern sau transmisie prin linii 

telefonice sau reţelele de calculatoare; 

➢ Procesarea tranzacţiilor. Tranzacţiile din sistemele de plată electronice se realizează prin 

schimbul de mesaje între dispozitive de calcul, folosind anumite protocoale. Mesajele pot fi 

transmise prin contact direct, ca de exemplu între o cartelă şi cititorul de cartele, prin 

transmisie radio sau prin Internet. „Valoarea” banilor electronici poate fi memorată fie 

înainte, fie în momentul distribuirii către consumatori. Încărcarea unei cartele poate fi 

efectuată la un ATM, folosind un telefon echipat cu un dispozitiv special, plată în numerar 

sau cu carte de credit sau prin transfer dintr-un cont bancar. Produsele care pot fi reîncărcate 

permit, în unele cazuri, existenţa unei balanţe negative, ce va fi acoperită printr-un debit 

ulterior. Pentru produsele bazate pe software, încărcarea se face prin schimb de mesaje între 

dispozitivele consumatorului şi emitentului, uzual prin reţea; din motive de securitate se 

folosesc tehnici speciale, cum ar fi semnăturile digitale şi criptarea transmisiei. Plata către 

emitent pentru banii electronici se poate face prin numerar, carte de credit sau alte mijloace 

de plată la distanţă; 
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➢ Efectuarea plăţilor (tranzacţiilor).  Pentru a cumpăra folosind o cartelă, consumatorul 

introduce cartela în terminalul comerciantului; apoi comerciantul sau consumatorul introduce 

suma de plată. Terminalul comerciantului verifică dacă valoarea de pe cartelă este suficientă 

pentru a acoperi tranzacţia, apoi este realizat transferul efectiv (sunt actualizate valorile de pe 

cartela consumatorului şi terminalul comerciantului). Pentru plăţi la distanţă prin Internet, 

procesul este similar, însă este necesar un dispozitiv suplimentar pentru citirea cartelei 

consumatorului. Procesul de plată pentru banii software depinde atât de proiectarea 

sistemului, cât şi de contextul în care se efectuează plata. De exemplu, pentru a cumpăra un 

bun prin Internet, unele sisteme de plată oferă software special pentru calculatorul 

consumatorului, care afişează automat o fereastră utilizatorului pentru a accepta sau nu 

tranzacţia, pe baza unei facturi electronice trimise prin reţea; 

➢ Depozitarea, colectarea şi transferul într-un cont bancar sau în numerar. Depozitarea 

detaliilor tranzacţiilor se poate face la nivelul comerciantului sau al altui operator care 

realizează şi conversia lor. De exemplu, contul unui comerciant existent la un emitent este 

finanţat odată cu efectuarea tranzacţiilor. 

 Pentru consumatori, comercianţi, emitenţi, instituţiile care participă ca intermediari, 

folosirea banilor electronici implică o serie de riscuri. 

 Riscul de fraudă. Cel mai probabil obiectiv al unei fraude este câştigul financiar, care 

poate fi obţinut prin mijloace cum sunt: crearea banilor electronici falşi, ce sunt acceptaţi ca 

adevăraţi de către emitent sau de alţi participanţi; furtul de dispozitive sau date de la alt 

participant. Deoarece sistemele de plată sunt proiectate pentru a fi folosite pe scară largă, nu este 

dificil pentru un atacator (hacker) să obţină software-ul sau dispozitivele care pot facilita analiza 

şi atacul prin reverse-engineering. 

 Duplicarea dispozitivelor. În sistemele bazate pe cartele, o metodă de atac este crearea 

unui dispozitiv acceptat de sistem ca fiind original. Obiectivul atacului este duplicarea unei 

cartele legitime, inclusiv cheile ei criptografice şi balanţa (valoarea) cartelei sau de creare a unei 

cartele aparent legitime, dar care conţine o balanţă fără o tranzacţie de încărcare asociată. 

 Alterarea sau duplicarea datelor sau a software-ului. Obiectivul unei fraude de acest 

tip este modificarea neautorizată a datelor memorate într-un dispozitiv care păstrează banii 

electronici. De exemplu, dacă balanţa înregistrată într-un dispozitiv este în mod fraudulos mărită 

fără a fi detectată vreo modificare ilegală, deţinătorul ei poate efectua tranzacţii cu acel 
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dispozitiv pe care terminalul comerciantului îl va considera autentică. În sistemele ce folosesc 

bani software, datele pot fi modificate direct dacă nu sunt protejate (de exemplu, prin mijloace 

criptografice) sau software-ul poate fi modificat pentru a permite alterarea neautorizată a datelor 

de către utilizator. Într-un sistem bazat pe jetoane (tokens), utilizatorul poate duplica aceste 

jetoane şi poate încerca folosirea lor pentru obţinerea bunurilor sau serviciilor. 

 Modificarea mesajelor. Atacurile pot fi întreprinse şi la nivelul comunicaţiei, prin 

ştergerea mesajelor, reutilizarea, substituirea sau observarea lor. Comunicaţia între dispozitive 

poate fi intercaptată de atacatorii externi, prin diferite canale de comunicaţie, cum sunt liniile 

telefonice sau Internet-ul. De exemplu, mesajele care autorizează încărcarea de fonduri de la un 

ATM sau alt terminal pot fi copiate şi reutilizate pentru reîncărcarea unei cartele de la un 

terminal neautorizat; datele unei tranzacţii transmise de la un comerciant către operator pot fi 

duplicate pentru a obţine o sumă mărită pentru tranzacţie. 

 Furtul. O metodă de atac simplă poate fi furtul dispozitivelor de la consumator sau 

comerciant şi utilizarea frauduloasă a acestora. Datele memorate în dispozitive pot fi de 

asemenea furate prin copiere. Una dintre cele mai mari ameninţări pentru un sistem de bani 

electronici este furtul sau compromiterea cheilor criptografice ale emitentului, de către un 

atacator intern sau extern.  

 Repudierea tranzacţiilor. Unul dintre mijloacele de fraudă este şi repudierea unei 

tranzacţii efectuate cu un mijloc de plată. De exemplu, cumpărătorul unor bunuri poate nega mai 

târziu faptul că ar fi autorizat tranzacţia, producând pagube atât comerciantului, cât şi instituţiei 

care a emis mijloacele de plată folosite. 

 Erorile de funcţionare. Apar fie din cauze accidentale, fie datorită unor atacuri 

intenţionate. 

 Cea mai mare parte a plăţilor efectuate pe plan mondial este realizată prin utilizarea 

numerarului. De exemplu, în SUA, 55% din totalul tranzacţiilor se fac cu bani „cash”, 29% 

utilizând cecuri, iar alte 15% sunt tranzacţii electronice, incluzând cărţile de credit şi de debit. 

Pentru procesarea tranzacţiilor, în SUA se cheltuiesc anual 60 miliarde de dolari, adica 1% din 

PIB.      
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Spre o nouă civilizaţie bancară: serviciile electronice de plăţi 

   

 Monedele digitale precum e-gold există de mai bine de 10 ani, însă se pare că abia acum 

încep să atragă atenţia utilizatorilor Internetului: pentru prima oară o monedă digitală de sine 

stătătoare, cea creată de e-gold Ltd., deţine clienţi reali, chiar dacă unii dintre aceştia ar putea fi 

angajaţi în activităţi ilicite. 

 Aceste veşti sunt îmbucurătoare, din moment ce până mai ieri banii digitali reprezentau 

un eşec garantat. Ideea înlocuirii bancnotelor de hârtie cu echivalenţi electronici a părut foarte 

logică la mijlocul anilor ’90, odată cu explozia Internetului. “Banii digitali reprezintă cel mai bun 

mediu de schimb pentru o tot mai mare lume informatică“, se arăta în 1995 într-un articol din 

BusineeWeek intitulat “Viitorul banilor”.  

Au urmat alte articole ce au avut la bază aceeaşi idee, iar la scurt timp Citicorp a patentat o 

versiune proprietară a banilor digitali. 

 În acel moment, experţii se temeau că banii digitali emişi în particular, ce nu pot fi 

urmăriţi şi controlaţi de către băncile centrale, vor facilita spălarea de bani şi evaziunea fiscală. 

Ei se temeau, de asemenea, de faptul că banii digitali, pe o scală destul de mare, ar putea 

submina abilitatea băncilor centrale de a conduce economii prin intermediul politicilor monetare. 

Oficialii guvernamentali încercau cu disperare să oprească această ameninţare. 

 Astfel, în lipsa unor reglementări exacte, DigiCash, cel mai inovativ sistem de bani 

digitali, cu cea mai bună publicitate în acel moment, a dat faliment în 1998. CyberCash, o 

companie competitoare, a urmat aceeaşi cale în 2001, în acelaşi an Beenz şi Flooz, 2 rivali, 

închizându-şi afacerile şi lăsându-i pe utilizatori în posesia unor bani digitali fără nici o valoare. 

 “Cei care credeau în noile tehnologii au crezut că monezile şi bancnotele vor dispărea, 

însă banii reprezintă o tehnologie foarte conservatoare”, arată G.W.Birch, analist în cadrul 

Consult Hyperion, o companie de consultanţă ce organizează o conferinţă anuală cu tematica 

“banii digitali”. 

 În ultimii 10 ani, banii digitali au reprezentat o soluţie în căutarea unei probleme. Cărţile 

de credit se descurcă în cazul majorităţii tranzacţiilor online, în special de când consumatorii au o 

protecţie legală puternică împotriva fraudelor şi a greşelilor. Prin contrast, “noi nu deţinem 

acelaşi tip de protecţie pentru noile forme de plată”, arată Anita Ramasatray, profesoară la 

Universitatea de Drept din Washington şi expert în legi destinate banilor digitali. 
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 Iată de ce aparentul succes al unor firme contemporane ca e-gold (şi rivali ca 

GoldMoney) în atragerea de noi clienţi este atât de neobişnuit. Pe lângă anonimitate – care era 

oferită şi de versiunile mai vechi ale banilor digitali – conexiunea cu aurul pare suficientă pentru 

a atrage utilizatorii şi a-i convinge să investească propriile economii într-o monedă privată. Un 

sistem bancar ce are la bază aurul, ceea ce reprezintă de fapt e-gold, apelează la oamenii care se 

tem de inflaţie şi de fluctuaţiile ratelor de schimb şi care nu au încredere în bancnotele emise de 

băncile centrale. 

Totuşi, chiar dacă monedele digitale supravieţuiesc controversei e-gold, nu vor reprezenta 

niciodată un concurent serios pentru cărţile de credit sau debit. Nimeni nu va cumpăra un ziar cu 

e-gold. Cea mai bună modalitate de plată pentru micile achiziţii cu amănuntul, în viitor, este 

reprezentată fie de un mic card, precum cardul Octopus emis de sistemul de transport în comun 

din Hong Kong, fie de o capabilitate de plată inclusă în telefoanele mobile (similar sistemului 

Edy folosit deja în Japonia).  

 Aceste sisteme, conectate la instituţii respectabile, nu provoacă aceleaşi temeri precum un 

sistem privat de bani online. Însă o monedă digitală de succes ridică din nou aceleaşi probleme 

semnalate în urmă cu 10 ani, mai ales acum când întregul mapamond este conectat la Internet. 

Încă nu a sosit timpul banilor digitali, însă ar putea fi mult mai aproape decât credem noi. 

 

Securitatea datelor pe Internet 

  

 Proliferarea prin Internet a tehnicilor de transfer electronic de fonduri sau titluri de 

valoare (acţiuni, bonuri de tezaur, certificate de investitor), precum şi a comerţului electronic, are 

ca efect intensificarea acţiunilor de protecţie şi securizare a tranzacţiilor de acest tip. Internet-ul 

nu a fost conceput pentru un mediu de afaceri şi, implicit, nu oferă condiţiile propice dezvoltării 

afacerilor electronice şi transferurilor electronice de fonduri, în special datorită problemelor de 

securitate. De aceea, eforturile specialiştilor, a companiilor de software, a forumurilor ştiinţifice, 

a organizaţiilor de standardizare s-au îndreptat spre proiectarea şi implementarea unor algoritmi, 

metode şi tehnici de securitate care să fie incluse în protocoalele şi produsele software destinate 

dezvoltării afacerilor on-line. 
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Politici, servicii şi mecanisme de securitate 

  

 Prin securitatea unei reţele se înţelege, de regulă, integritatea, accesibilitatea, încrederea 

şi protecţia resurselor ei. În literatura de specialitate există mai multe definiţii privind securitatea, 

ele diferind chiar şi în viziunea instituţiilor internaţionale de standardizare. 

 Astfel, în accepţiunea ISO, securitatea reprezintă totalitatea mecanismelor şi tehnicilor 

care protejează componentele unui sistem. Conform standardelor ISO (www.iso.ch/iso/), 

termenul de securitate este folosit în sensul minimizării vulnerabilităţii informaţiilor şi resurselor 

şi se referă la un complex de măsuri procedurale, logice şi fizice destinate să prevină, să 

detecteze şi să corecteze pierderile de informaţii din sistem. 

 Proiectarea şi implementarea securităţii se realizează în următoarele etape: 

1) analiza vulnerabilităţii (identificarea elementelor potenţiale slabe), ameninţărilor 

(determinarea problemelor ce pot apărea) şi riscurilor (evaluarea consecinţelor). În urma 

analizei se obţine o listă cu operaţiile care se execută, entităţile existente, resursele 

disponibile, problemele posibile care pot apărea, operaţiile ilegale, defectele de 

funcţionare. Rezultatul principal al analizei constă în determinarea cerinţelor de 

securitate. 

2) definirea politicii de securitate constă în identificarea ameninţărilor care trebuie eliminate 

şi care se permit, a resurselor care trebuie protejate şi a nivelului lor de protecţie, a 

mijloacelor cu care poate fi implementată securitatea, determinarea costurilor pentru 

măsurile de securitate. 

3) selecţia serviciilor de securitate constă în stabilirea regulilor operaţionale care stau la 

baza controlului operaţiilor. 

4) alegerea mecanismelor şi a metodelor pentru implementarea soluţiilor de securitate, adică 

a serviciilor. Fiecare serviciu de securitate poate fi implementat prin metode variate. 

5) implemenatrea serviciilor de securitate, prin realizarea protocoalelor de securitate. 

 Abordarea securităţii în sistemele distribuite porneşte de la conceptul de sistem deschis, 

al cărui obiectiv îl constituie interconectarea unor calculatoare eterogene, astfel încât să se poată 

realiza comunicaţii sigure şi fiabile între aplicaţiile situate la distanţă. Din punct de vedere al 

securităţii/securizării, aceasta înseamnă integritatea şi protecţia resurselor şi implemenatrea unor 

servicii şi protocoale sigure de securitate. 

http://www.iso.ch/iso/
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 În cadrul sistemelor distribuite, obiectul măsurilor de securitate îl constituie utilizatorii, 

datele şi informaţiile, serviciile reţelei şi echipamentele componente. 

 Componentele de securitate dintr-un sistem distribuit pot fi structurate ierarhic ca în fig.2. 

 

 

Figura nr. 1: Structura ierarhică a componentelor de securitate 

Sursa: Roşca,Gh. Ion, Bucur, Cristina – Mihaela, Stanciu, Timofte, Paiu, Octavian, Vişaen, 

Mirela, „Comerţul electronic. Concepte, tehnologii şi aplicaţii”, Ed. Economică, Bucureşti 

2004, pag. 193. 

  

 Printre efectele negative datorate spargerii sistemelor se pot enumăra: pierderile de 

afaceri datorită accesului la datele confidenţiale, care permit competitorilor să câştige locuri 

importante pe piaţă; compromiterea reputaţiei şi a imaginii; pierderile de bunuri care pot lua mai 

 Sistem distribuit 

Procese distribuite, 

deschise şi sigure 

    Aplicaţii sigure 

Facilităţi sigure (funcţii 

de securitate globală) 

  Servicii de securitate 

Mecanisme de securitate 
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multe forme – bani, echipamente, servicii; pierderile de secrete comerciale, de producţie şi 

tehnologice, care pot avea efect dramatic asupra profitului organizaţiei. 

 Analiza riscului într-un mediu de reţea implică desfăşurarea următoarelor activităţi de 

bază: 

a) determinarea obiectelor care trebuie protejate – variază în funcţie de profilul -comercial 

sau nu – al organizaţiei în cauză. Exemple de obiecte care pot fi protejate: informaţii, 

echipamente, personalul, bunurile personalului, consumabile, bani, , serviciile de reţea; 

b) identificarea surselor de risc (claselor de intruşi) – fiecare clasă de intruşi trebuie 

examinată în contextul spargerii reţelei, de la cel accidental până la cel intenţionat; 

c) stabilirea probabilităţii riscului – văzută ca o estimare rezonabilă care să permită o privire 

generală asupra riscului de spargere a reţelei; 

d) evaluarea costului unei acţiuni de spargere. Există trei tipuri de costuri de bază care 

trebuie luate în considerare: primar, care se referă la înlocuirea resurselor pierdute, 

reintroducerea datelor în bazele de date; secundar, care se referă la afacerile pierdute şi 

este greu de evaluat şi cuantificat înainte de incident (o cale poate fi revederea afacerilor 

din anul anterior, în aceeaşi perioadă); proporţional, prin valorile statistice, care se referă 

la pierderile resurselor reţelei care au efect negativ asupra afacerilor clienţilor. 

 Principalele probleme de securitate (cerinţe de securitate) care apar într-un sistem 

distribuit, cum este Internet-ul, sunt următoarele: schimbarea identităţii (când utilizatorii reuşesc 

să pătrundă în reţea sub altă identitate); asocierile legale, care permit realizarea de legături logice 

(asocieri) între utilizatorii reţelei, prin spargerea politicii de autentificare şi autorizare; accesele 

neautorizate, prin care se permite unui utilizator să aibă acces la obiecte la care în mod normal nu 

are dreptul, prin spargerea serviciului de control al accesului; refuzul de servicii, când utilizatorii 

sunt împiedicaţi să execute anumite funcţii; repudierea, când utilizatorii reţelei refuză să 

participe la asocieri; analiza traficului, când intruşii studiază protocoalele utilizate, lungimea, 

frecvenţa şi destinaţia mesajelor transmise; modificarea secvenţelor mesajelor care constă în 

ştergerea, inserarea sau reordonarea ilicită a secvenţei mesajelor transmise; modificarea sau 

distrugerea datelor; modificarea ilegală a programelor realizată prin viruşi. 
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 Serviciile de securitate 

 După stabilirea politicii de securitate se selectează serviciile de securitate. Acestea sunt 

funcţii individuale care contribuie la creşterea securităţii sistemului. Fiecare serviciu de 

securitate poate fi implementat prin diferite metode, numite mecanisme de securitate (tehnici de 

securitate). În documentele ISO sunt specificate următoarele tipuri de servicii de securitate într-

un sistem distribuit. Servicii de securitate a entităţilor pot fi: pentru o entitate sau un grup de 

entităţi.  

 Serviciile de securitate pentru o entitate constau din următoarele acţiuni: 

- autentificarea entităţii – verificarea identităţii care constă în stabilirea faptului că 

entitatea este legitimă, adică este cea care pretinde că este; 

- autorizarea entităţii – stabilirea scopului activităţilor şi resurselor necesare. 

Servicii de securitate pentru un grup de entităţi constau din: 

- autentificarea mutuală – se verifică canalul de comunicaţie (asocierea), după 

identificarea entităţilor; 

- semnătura digitală – receptorul de date trebuie să fie sigur de originea datelor, adică de 

identitatea şi autenticitatea emiţătorului; 

- sigiliul digital – receptorul trebuie să fie sigur de conţinutul original al datelor; 

- poşta certificată – emiţătorul va primi câte un mesaj de confirmare pentru fiecare mesaj 

trimis (semnătura şi sigiliul digital cu confirmare); el trebuie să fie sigur că datele au fost 

livrate la receptor; 

- nerepudierea – emiţătorul trebuie sa fie sigur asupra recepţionării datelor cu conţinutul 

original, deci el nu poate nega emisia unui mesaj sau conţinutul său original, iar 

receptorul nu poate nega recepţia unui mesaj sau conţinutul său original; 

- poşta electronică sigură – emiţătorul trimite un mesaj autentificat către receptor, acesta 

nefiind activ în momentul livrării mesajului; teleconferinţa sigură – un grup de utilizatori 

foloseşte în comun o aceeaşi cheie secretă, la acelaşi moment, pentru comunicaţii 

mutuale. 
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Protecţia consumatorilor pe Internet 

  În condiţiile în care comerţul electronic cunoaşte o creştere extrem de rapidă, 

multe întreprinderi încep să se facă cunoscute şi prin Internet şi să-şi dezvolte o activitate 

comercială în acest spaţiu. Ţinând cont de această evoluţie, specialiştii apreciază că Internet-ul 

va fi centrul comerţului de mâine. 

 O problemă care încetineşte drumul comerţului electronic este securitatea tranzacţiilor, 

Internet-ul nefiind neapărat „interesat” de această problemă, pentru că răspunderea şi 

consecinţele sunt suportate de parteneri – vânzători şi cumpărători. 

 De exemplu, deşi cărţile de credit continuă să rămână mijlocul de plată preferat pentru 

mai mult de 90% din achiziţiile on-line, utilizarea acestora nu este lipsită de riscuri legate în 

special de securitatea tranzacţiilor. În acest sens, concluziile raportului global pentru e-

Commerce 2002, efectuat de către compania Taylor Nelson Sofres reflectă faptul că pentru 

majoritatea utilizatorilor Internet-ului, problema prioritară a achiziţiilor on-line o reprezintă cea a 

aspectelor legate de securitatea cărţilor de credit. Astfel, în ierarhizarea motivelor care stau la 

baza neefectuării cumpăraturilor on-line, 40% dintre persoanele intervievate consideră că este 

mult mai sigur să cumperi bunuri/servicii dintr-un magazin; 46% din respondenţi care nu au 

făcut cumpărături on-line în România nu au trecut de verificarea creditului, în timp ce 26% din 

eşantion apreciază ca fiind mai sigure achiziţiile dintr-un magazin; 30% dintre cei care nu au 

efectuat cumpăraturi on-line nu au dorit să ofere detalii despre credit, în timp ce 28% au precizat 

preocuparea privind problemele de securitate generală. 

 Interesele consumatorului în această „lume” nu au fost apărate nici de reţelele comerciale 

intermediare (cum ar fi AOL – America On-Line), ceea ce a necesitat apariţia unor forme 

particulare de protecţie a consumatorului. Astfel, dacă la nivel guvernamental, tendinţa este doar 

de a supraveghea conţinutul informaţiilor vehiculate prin reţea, la nivelul organizaţiilor 

nonguvernamentale se manifestă tendinţa de implicare în domeniul protecţiei consumatorilor 

care achiziţionează produse sau servicii prin Internet. Reprezentative în acest sens sunt 

următoarele asociaţii: Internet Consumer Protection Agency (ICPA), Cancel-it, Warranty Direct. 

 Un caz special este cel al Internet Consumer Protection Agency (ICPA), care asigură 

servicii pentru companiile care fac afaceri prin Web şi protejează consumatorii. Esenţa 

funcţionării agenţiei constă în sprijinirea vânzărilor pe Internet prin asigurarea consumatorilor că 

întreprinderile ce vând pe această cale sunt abilitate să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de 
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seriozitate. Agenţia vine în sprijinul clienţilor prin supravegherea unui număr mare de companii 

ce desfăşoară această formă de comerţ, fundamentale în acest caz fiind: asigurarea clienţilor că 

întreprinderea vânzătoare este îndreptăţită să facă acest gen de comerţ şi asigurarea secretului 

tranzacţiilor (atât secretul tranzacţiei ca atare, cât şi secretul informaţiilor personale). 

 Crearea ICPA a fost consecinţa faptului că multe din companiile care desfăşurau comerţ 

pe Internet prezentau următoarele caracteristici: nu aveau o reputaţie bună; nu ofereau garanţii 

pentru desfăşurarea unui comerţ coerent; nu asigurau siguranţa că informaţiile private vor 

rămâne private; nu ofereau siguranţa faptului că informaţiile referitoare la desfăşurarea 

tranzacţiilor vor rămâne confidenţiale. Agenţia are ca obiectiv evaluarea şi legitimizarea 

întreprinderilor care operează pe Internet, în domeniul comercial.  

 ICPA poate să ia în considerare şi să rezolve următoarele tipuri de probleme: falsa 

publicitate; vânzarea unor produse improprii; nelivrarea bunurilor şi a serviciilor; returnarea 

mărfii în caz de neconformitate; garanţii şi valabilitate necorespunzătoare; service nesatisfăcător; 

probleme legate de plată, credite. 

 Cu toate acestea, ICPA nu poate sta „în spatele” tuturor produselor sau companiilor 

membre, ceea ce face ca sesizările şi plângerile consumatorilor să devină un element important 

în rezolvarea conflictelor. Există posibilitatea ca agenţia să primească o plângere referitoare la o 

companie nemembră. În acest caz se poate face o verificare rapidă a companiei în cauză şi se 

avertizează clienţii asupra existenţei unor nereguli referitoare la compania respectivă. Chiar dacă 

acesată măsură nu oferă satisfacţie clienţilor păgubiţi, experienţa lor îi va ajuta pe alţii. 

 Deşi numărul agenţiilor de apărare a drepturilor consumatorilor prin Internet este încă 

redus, odată cu dezvoltarea comerţului electronic, numărul, rolul şi mijloacele acestor agenţii vor 

creşte considerabil conferind fiecărui consumator ceea ce-şi doreşte – un comerţ modern, rapid, 

sigur, corect. 

 O altă caracteristică a afecerilor electronice faţă de cele tradiţionale vizează faptul că în 

egală măsură se pune problema protecţiei producătorului şi vânzătorului, mai ales dacă produsele 

şi serviciile sunt digitale. Principalele fraude informatice care afectează atât producătorul, cât şi 

distribuitorii şi consumatorii sunt: 

▪ pirateria software, care înseamnă folosirea nepermisă şi utilizarea fără drept de autor a 

unui program de calculator. Fenomenul pirateriei software este unul dintre cele mai 
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răspândite din lume, iar în ţara noastră a ajuns la cote îngrijorătoare. Sondajele arată că 

rata pirateriei software în România este una dintre cele mai ridicate din lume; 

▪ răspândirea viruşilor reprezintă un pericol important pentru toţi utilizatorii Internet. 

Viruşii nu sabotează numai funcţionalitatea calculatoarelor, ci printr-o proiectare 

corespunzatoare a părţii distructive pot realiza delicte majore, precum spionajul, şantajul 

şi constrângerea. În topul internaţional al ameninţărilor, viruşii ocupă locul trei; 

▪ furturile de bani şi informaţii sunt plasate pe locul patru în ierarhia mondială a 

ameninţărilor şi au ca obiectiv principal obţinerea de bani şi alte avantaje prin vânzarea 

informaţiilor furate sau prin realizarea tranzacţiilor bancare ilegale; 

▪ furturile prin căsuţe poştale electronice reprezintă una dintre cele mai vechi infracţiuni 

informatice; 

▪ falsificarea valorilor se referă la monede sau alte valori, prin intermediul unor scannere 

performante, imprimante laser etc. În aceeaşi clasă de infracţiuni este inclusă şi fabricarea 

instrumentelor proprii de falsificare; 

▪ atacurile asupra ATM-urilor, cărţilor de credit şi de debit, parolelor şi PIN-urilor. Ele 

vizează, în principal, fraudele financiar-electronice: sustragerea informaţiilor de cont; 

clonarea microcipurilor telefoanelor mobile în scopul fraudării tranzacţiilor on-line; 

scanarea instrumentelor negociabile de plată; 

▪ furturile de carduri reprezintă o nouă categorie de fraudă (numită carding, iar cei care o 

practică se numesc carder-i). Carder-ii câştigă bani sau obiecte prin spargerea unor site-

uri care conţin în bazele de date numere de cărţi de credit, pe care, după ce le obţin, le 

valorifică cumpărând de la magazinele on-line diferite produse şi le revând la preţuri, de 

regulă, mai mici; 

▪ spionajul computerizat, care vizează, în special, obţinerea secretelor de firmă şi ale celor 

de afaceri; 

▪ atacurile teroriste, care presupun utilizarea de către persoane şi organizaţii a tehnologiilor 

moderne de transmitere a informaţiei prin Internet, pentru a se pune la punct planuri 

ucigaşe, a se obţine fonduri şi pentru a se comunica în siguranţă. În ierarhia tipurilor de 

ameninţări asupra sistemelor informatice, acestea ocupă poziţia a cincea; 

▪ înşelătoria prin intermediul calculatorului reprezintă delictul de bază apărut în statistici şi 

a fost recunoscut la început prin două categorii importante: abuzul asupra automatelor de 
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bani şi asupra celor de jocuri. Toate celelalte forme de înselătorie prin calculator sunt, 

conform datelor statistice, neimportante; 

▪ sabotajele prin calculator prezintă cifre foarte importante, în continuă creştere, deşi 

realitatea este puţin cunoscută, din cauza abţinerii firmelor păgubite de a face publice 

informaţiile; 

▪ atacurile împotriva protecţiei mediului înconjurător, prin compromiterea unor sisteme de 

control şi supraveghere automată a aerului, solului, subsolului, apei. 

 Analizând fraudele enumerate, e foarte greu de identificat împotriva cui sunt îndreptate 

acestea – a cumpărătorului, producătorului, vânzătorului sau intermediarului. În economia 

digitală toţi sunt supuşi riscurilor şi trebuie protejaţi. Prin urmare, ca şi în comerţul tradiţional, 

sunt necesare reglementări privind criminalitatea şi în Internet. 

 CyberSource a realizat nişte statistici surprinzătoare privind frauda în comerţul 

electronic: 

▪ majoritatea comercianţilor prin Internet recunosc că fraudarea cărţilor de credit 

constituie un motiv de îngrijorare; 

▪ 41% dintre aceştia nu ştiau că în cele mai multe cazuri comercianţii sunt răspunzători 

financiar pentru fraudele on-line; 

▪ 4,6% - 7,8% din tranzacţiile pentru produse fizice au fost făcute prin înşelăciune, în timp 

ce 14,4% – 23,5% pentru cele digitale. 

 Pentru minimizarea riscurilor, CyberSource s-a asociat cu Visa USA, obţinând 

CyberSource Internet Fraud Screen, un serviciu care calculează riscul asociat cu fiecare 

comandă şi returnează un scor către comerciant în aproximativ cinci secunde. În acest mod sunt 

examinate mai mult de 150 de riscuri diferite, asociate cu achiziţii existente. Scorul este calculat 

de către modelul de inteligenţă artificială cu ajutorul tehnologiei, căutându-se în bazele de date 

ale tranzacţiilor fraudate şi luându-se în consideraţie pragul de risc al companiei (care poate fi 

legat de produsele specifice sau tipurile de comandă). 
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Reglementări ale Uniunii Europene 

  

 În comparatie cu legislaţia americană, regulile europene în domeniul comerţului 

electronic sunt mult mai complexe. Cauzele acestei complexităţi sunt, în special, numărul mare 

de naţiuni independenete care formează Uniunea Europenă, diversitatea culturală şi legislativă a 

statelor membre. Principalele evenimente care stau la baza reglementărilor europene au fost 

şedinţele Consiliului Europei de la Lisabona (2000), Stockholm (2001), Sevilla (2002), Bruxelles 

(2003), şi Salonic (2003). 

 

 Directivele Uniunii Europene 

 Cea mai comună formă de legiferare în Uniunea Europenă este accea prin directive, 

instrucţiuni către statele membre prin care se specifică natura şi conţinutul legislaţiei pe care 

fiecare naţiune să o adopte în mod individual. Diectivele indică obiectivele pe care trebuie să le 

îndeplinească fiecare stat membru, nespecificând însă şi modul în care acestea pot fi atinse, 

măsurile legislative, regulile şi normele particulare rămânând la latitudinea fiecărei naţiuni în 

parte. 

 Directiva privind comerţul electronic (The e-Commerce Directive) statuează faptul că în 

societatea informaţională, serviciile (definite conform Directivei 98/48/EC) au la bază principiile 

liberei mişcări, putând fi livrate oriunde în spaţiul Uniunii Europene, cu condiţia să se supună 

legilor statului membru de origine. Documentul stabileşte o serie de reguli privind: definiţia 

locaţiei operatorilor din comerţul electronic; obligaţia operatorilor de a asigura transparenţa 

activităţii lor; cerinţe legate de transparenţa comunicaţiilor comerciale; validitatea contractelor 

electronice în toate statele membre; răspunderea legală a mediatorilor de informaţii pe Internet; 

metode de rezolvare on-line a litigiilor. Directiva acoperă toate formele afacerilor electronice, cu 

referirir clare la ziare şi reviste on-line, baze de date publice, servicii profesionale on-line 

(avocaţi, medici, contabili, agenţi real-estate), servicii financiare şi de asigurări, marketing şi 

publicitate on-line. Directiva nu se aplică în cazul în care una dintre părţile implicate în 

furnizarea sau consumarea serviciului nu aparţine Uniunii Europene. În acest caz, Directiva 

recomandă aplicarea regulilor stabilite la nivel internaţional de organisme ca World Trade 

Organisation (WOT), Organisation for Economic and Comercial Development (OECD), United 

Nations Commision on International Trade Law (UNCITRAL). 
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 Referitor la comerţul electronic ca activitate de vânzare pe Internet, Uniunea Europeană a 

emis Directiva privind vânzarea la distanţă, care vine în completarea directivei privind comerţul 

electronic şi a legilor stabilite la nivelul fiecărui stat membru. Directiva precizează că furnizorul 

trebuie să ofere consumatorului informaţii clare şi precise cu privire la: identitatea şi adresa 

furnizorului, carecteristicile produselor comercializate şi a preţurilor acestora, costul şi durata 

transportului, detalii privind posibilitatea de returnare a produselor, condiţii generale referitoare 

la tranzacţie, modalităţile de plată şi livrare, perioada de valabilitate a ofertei sau preţului (acolo 

unde este cazul). 

 O altă directivă a fost eleborată în domeniul semnăturilor electronice, care statuează 

valabilitatea efectelor legale ale semnăturilor electronice şi libera acţiune a autorităţilor de 

certificare. 

 Directiva privind banii electronice stabileşte faptul că instituţiile abilitate pot emite bani 

electronici la nivelul întregii Uniuni, în baza licenţei obţinute într-o singură ţară membră. 

 În domeniul asigurării confidenţialităţii, Uniunea Europeană a emis Directiva pentru 

protejarea datelor, al cărei scop este sprijinirea liberei circulaţii a informaţiilor în cadrul Uniunii, 

cu condiţia protejării drepturilor fundamentale şi libertăţii individului. Directiva garantează 

confidenţialitatea mesajelor electronice, interzice orice formă de interceptare a acestora şi 

garantează faptul că informaţiile personale pot fi colectate numai în scopuri legitime şi bine 

explicitate. 

 În ceea ce priveşte proprietatea intelectuală, Uniunea Europeană a elaborat un set de 

directive care reglementează protejarea legală a produselor software; protejarea legală a bazelor 

de date; protejarea proprietăţii industriale: nume de marcă, design industrial, nume de domenii 

Internet; drepturile legate de activităţile de închiriere sau împrumut; activitatea de difuzare prin 

cablu sau prin satelit. 

 Miniştrii justiţiei din statele membre UE au promulgat un act legislativ care obligă 

întreprinderile de comerţ electronic din toate ţările UE să ia în considerare reglementările în acest 

domeniu. Noua lege a devenit operaţională începând cu luna martie a anului 2000. Acest act 

legislativ a condus la o reglementare unitară a tuturor disputelor transfrontaliere între persoane 

fizice sau juridice din statele membre ale UE. 
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Cap. 2. SISTEMELE DE PLATI SI RISCURILE ASOCIATE ACESTORA 

 

Definitie, elemente constitutive si structura sistemelor de plati 

 

In sens larg, un sistem de plati poate fi definit ca un set de intelegeri privind descarcarea 

obligatiilor asumate de agentii economici ori de cate ori acestia achizitioneaza resurse reale sau 

financiare. Obiectul acestor intelegeri este stabilirea drepturilor si obligatiilor generate de 

schimbul angajamentelor de livrare insotite de plata in bani, asumate de catre persoanele care 

vand si cumpara (fac tranzactii). 

In economiile care nu se bazeaza pe schimburi in natura, astfel de obligatii sunt 

descarcate prin transferul titlului de proprietate a unei categorii de active care prin insasi natura 

si larga lor acceptabilitate sunt cunoscute sub denumirea de bani. 

Studiul sistemelor de plati este pe fond studiul mecanismelor prin care diferite forme de 

“bani” sunt transferate intre agentii economici cand isi deconteaza propriile obligatii de plata sau 

cand actioneaza ca intermediari pentru terte parti in furnizarea de servicii de plati. 

 Termenii plata si transfer de fonduri nu sunt sinonimi. De regula, sensul termenului 

“plata” este restrans la notiunea de transfer de fonduri intre cei doi parteneri initiali (parti) la un 

schimb, transfer care il descarca pe platitor de obligatia sa. 

 Prin decontare se intelege finalizarea transferurilor de fonduri implicate de descarcarea 

prin plata, a platitorului de obligatia baneasca pe care acesta o are fata de partenerul sau la 

tranzactia initiala. 

 Potrivit Legii bancare nr. 58 din 05.03.1998, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 78 din 24.01.2005 privind activitatea bancara, sistemul de plati este aranjamentul colectiv 

formalizat, cuprinzand reguli si proceduri standardizate commune cu privire la executarea 

ordinelor de transfer intre participanti, precum si infrastructura corespunzatoare prin care se 

realizeaza toate sau o parte din activitatile de procesare, manipulare, compensare si decontare a 

oricaror mijloace de plata si / sau plata oricaror sume de bani prin intermediul mijloacelor de 

plata , aranjament intervenit intre cel putin trei participanti care pot fi: instituiti de credit, 

societati de servicii de investitii, Trezoreria Statului sau alte entitati din strainatate care 

desfasoara activitati specifice institutiilor de credit sau societatilor de servicii de investitii 

financiare. 
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 In sens restrans “sistemul de plati poate fi definit ca ansamblul instrumentelor, 

organismelor si procedurilor, precum si al suportului informational si tehnologic utilizat in darea 

instructiunilor si transmiterea intre debitori si beneficiari a mesajelor referitoare la transferurile 

monetare reprezentand stingerea unor obligatii de plata". 

Elementele constitutive ale unui sistem de plati cuprind institutiile care furnizeaza servicii 

de plati, diversele forme de creante, inclusiv continutul mesajelor de instructiuni si canalele de 

comunicatie precum si relatiile contractuale dintre partile implicate. 

Un sistem de plati fara numerar este o forma de organizare a relatiilor de plati intre 

participanti (ierarhizate), iar functionarea sa, desfasurarea relatiilor ca atare, trebuie organizata de 

factorul uman in interesul comunitatii utilizatoare al societatii in general. Efortul de organizare 

presupune clasificarea diverselor tipuri de reguli si proceduri care compun sistemul de plati. 

Se pare ca sistemele de plati fiduciare au o tendinta naturala catre ierarhie. 

Principalii participanti la un sistem de plati includ persoanele non-bancare, dar titulare de 

cont bancar (fizice si juridice, publicul non-bancar), banci sau intr-un sens mai larg, toti 

comerciantii cu bani reglementati si supravegheati de o automate publica prin efectul legii, care 

au capacitate legala de a emite instrumente de plati fara numerar si au cont deschis la o casa de 

compensatie si/sau la banca centrala (sunt asimilate din punct de vedere al sistemelor de plati al 

bancilor toti emitentii de mijioace de plata fara numerar non-bancari si/sau banca centrala), case 

de compensatii si banca centrala (autoritatea monetara prin inscrierea in conturile careia 

transferul de proprietate exprimat in moneda locala pe care o emite devine final si ultim). 

Instrumentele de plati se refera la fonduri transferabile care au natura economica a 

pasivelor bancii centrale detinute de publicut non-bancar (asa-numitele bancnote emise, de 

regula, de banca centrala si acceptate ca mijloc de plata), pasivele bancii centrale fata de sisiemul 

bancar (rezervele bancilor mentinute la banca centrala), pasivele bancilor fata de publicul non-

bancar (depozite atrase), pasivele bancilor fata de alte banci (depozite atrase de la bancile 

corespondente/depozile interbancare). 

Modalitatile de transfer a fondurilor (creantelor mijiocite de expresia lor baneasca) sunt 

platite cu si fara numerar. 

Structura piramidala a sistemului de plati, schematizata in figura 1 este una din 

caracteristicile fundamentale ale sistemelor financiare si bancare din economiile de piata 

moderne. 
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Figura 2. Participantii la sistemul de plati si fluxul mesajelor de transfer de fonduri. 
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 Unul dintre elementele de baza care se remarca in cadrul acestei figuri este constituit de 

rolul (pozitia) special al bancilor in furnizarea serviciilor de plati. 

 Institutiile bancare sunt in masura sa furnizeze acest tip de servicii deoarece o 

componenta fundamentala a activitatii lor o constituie mentinerea si operarea in evidentele lor a 

conturilor de decontare ale persoanelor angajate in activitatea economica. 

 Rolul de avanpost  al bancilor in cadrul institutiilor financiar – bancare in ceea ce priveste 

serviciile de transfer de fonduri este un rol cheie nu numai pentru ca bancile sunt intermediarul 

de plati fara numerar cel mai avansat si mai calificat pentru a scurta timpul si a reduce riscul de 

neplata la maxim, banca poate, aproape imediat, sa asocieze pentru complinirea unui serviciu de 

plati intocmai si la timp, serviciile sale de creditare (de multiplicare baneasca sub forma 

investitiei cu risc comercial). 

 Un alt element fundamental al structurii piramidale a sistemelor de plati il constituie rolul 

de pivot pe care banca centrala il are in cadrul acestor sisteme si in general, in cadrul sistemelor 

bancare. 

 Banca centrala prezinta o preocupare deosebita in ceea ce priveste sistemele de plati data 

fiind responsabilitatea sau generala pentru siguranta operatiunilor si soliditatea sistemelor 

financiare. Bancile centrala sunt implicate in supravegherea bancara avand responsabilitati legate 

de stabilitatea sistemului financiar. 

 Prin insasi natura lor, rezervele bancii centrale sunt libere de amenintarea neplatii (libere 

de risc), bancile de regula prefera sa-si deconteze obligatiile interbancare de plata prin transferul 

unor astfel de creante. 

 Exercitarea rolului de coordonator al Bancii Nationale a Romaniei in domeniul sistemului 

de plati se manifesta in mai multe directii, astfel: 

➢ reglementarea sistemului de plati; 

➢ implicarea directa in serviciile de compesare si de decontare oferite intregului 

sistem bancar; 

➢ controlul respectarii in cadrul sectorului bancar a reglentarilor privind sistemul de 

plati; 

➢ supravegherea si controlul functionarii altor sisteme de plati de importanta 

nationala; 

➢ monitorizarea si prevenirea riscurilor asociate sistemului de plati. 
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Pe de alta parte sunt bancile comerciale care ofera servicii specifice. Serviciile de plata 

bancare trebuie sa fie competitive in raport cu numerarul, ceea ce inseamna ca clientii bancii 

trebuie sa considere avantajoasa folosirea banilor existenti sub forma de tranzactii bancare, in 

locul platii cu numerar. 

 Intr-o economie moderna platile fara numerar au ponderea cea mai mare in totalul 

platilor. 

 

Principiile sistemelor de plati si Sistemul Electronic de Plati (SEP) din 

Romania 

 

 Anumite reguli si principii de baza constituie fundamentul in dezvoltarea unui sistem de 

plati modern. Ilustrand aceste principii se pot evedentia si riscurile la care sunt supuse sistemele 

de plati. 

 Un prin principiu general este acela potrivit caruia un sistem de plati care se bazeaza pe 

moneda de cont (scripturala) trebuie sa se bucure de stabilitatea preturilor, stabilitate care sa 

confere eficienta si siguranta sistemului si sa utilizeze moneda nationala. O inflatie puternica 

face moneda, virtual, inutila ca mijloc de economisire sau mijloc de schimb, determinand agentii 

economici si populatia sa se indrepte spre alte mijloace de plata mai putin eficiente, cum ar fi 

plata in valuta  sau schimbul in natura, dar al caror cost este mai mic decat costul inflatiei. 

 Daca rata inflatiei este inalta, iar sistemul de plati nu a atins nivelul de performanta optim 

pentru a asigura efectuarea operativa a platilor, fiind necesare zile sau saptamani pentru 

finalizarea lor, le ba fi atasat un cost deosebit de ridicat transferurilor de fonduri, in plus 

tranzactiile s-ar putea solda cu pierderi din cauza deprecierii reale a monedei nationale. Ca atare, 

agentii economici si populatia se vor indrepta spre alte mijloace de plata cum ar fi schimbul in 

natura (barterul) sau folosirea diverselor valute. Folosirea banilor sub forma de banknote sau 

monezi in locul banilor de cont pentru efectuarea unei plati de valori mari, chiar daca poate 

aparea stranie, va garanta, in astfel de cazuri o siguranta mai mare si finalitatea platii. 

 Al doilea principiu, regimul monetar national care defineste termenii si conditiile in care 

pot fi folosite depozitele monetare pastrate la bancile comerciale sau la banca centrala, joaca in 

rol major in determinarea modului de proiectare a sistemului de plati. Atractivitatea platilor 

bancare, comparativ cu cele in numerar este puternic influentata de factori cum sunt nivelul 
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rezervelor pe care bancile comerciale trebuie sa le pastreze in cont la banca centrala, activele 

pretinse de banca centrala pentru a satisface  cererile de moneda primara, nivelul dobanzii 

bonificate asupra rezervelor, precum si de procedurile de acoperire a riscurilor, utilizate in 

sistem. 

 Al treilea principiu general este ca eficienta tehnica a sistemului de plati, adica nivelul 

costurilor so caracteristicile performantelor fizice influenteaza, la randul lor, eficienta utilizarii 

depozitelor bancare si a creditului pentru efectuarea platilor precum si riscurile de lichiditate si 

frauda. In esenta, notiunea de eficienta tehnica este legata de alegerea unui anume mod de 

proiectare a sistemului de plati si de impartire a riscurilor in sistem intre beneficiarii si 

administratorii serviciilor de plati. Intarzierile in finalizarea platilor rezultate din ineficienta si 

dependenta fata de diferite metode de procesare (manuale, telex, electronice etc.) au ca rezultat 

intarzierea sau stoparea tranzactiilor reale care declanseaza transferuri de fonduri. Coordonarea 

duratei executarii instructiunilor de plata si inregistrarea lor operativa in conturile clientilor 

bancari pot contribui considerabil la eficienta monetara globala a sistemului de plati. 

Al patrulea principiu general se refera la cadrul legal care guverneaza operatiunile de 

plati. Acesta poate contribui substantial la siguranta platilor si deci la diminuarea riscului global 

inerent procesului de plata. Legile si reglementarile pe care se bazeaza relatiile de plati sunt la fel 

de importante ca si institutiile si sistemele operationale care asigura dezvoltarea unei 

infrastructuri modeme a platilor. 

Al cincilea principiu general este ca operatiunile de plati intr-o economie moderna se 

concentreaza in jurul administrarii monedei de catre agentii economici, populatie si banci, a 

depozitelor bancare de catre banci si a accesului la resursele de credit care pot fi folosite pentru 

finalizarea platilor. 

Sistemul de plati functioneaza, practic, ca un aparat complex, datorita caruia diferite 

forme de bani sunt transferate intre platitorii si beneficiarii de plati sau cand agentii economici 

ori populatia isi deconteaza diverse obligatii banesti. 

Acest lucru este valabil pentru serviciile de plati efectuate pentru toti beneficiarii si are in 

vedere serviciile de plati de valori mici pentru consumatorii individuali (populatie), denumit si 

retail-ul bancar si platile de valori mari specifice agentilor economici si pietelor financiare. 

Identificarea si administrarea riscului de credit si a lipsei de lichiditati in transferul 

fondurilor este o parte inerenta sistemului de plati. Intelegerea semnificatiei aspectelor legate de 
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riscul de credit atasat sistemului de plati este una dintre cele mai dificile, dar si importante 

prioritati ale dezvoltarii sistemului de plati. 

Cel de-al saselea principiu este ca, la fel ca multe alte componente financiare ale unui 

sistem economic, sistemul de plati are caracteristicile unui bun public care necesita o anumita 

supraveghere si un anumit control oficial. In foarte multe tari rolul de supraveghetor si controlor 

suprem este preluat nu intamplator de catre bancile centrale. Ca si in cazul cadrului legal care 

guverneaza raporturile de plati ”regulile jocului" trebuie sa fie clar afirmate si promulgate astfel 

incat sa fie recunoscute si asumate de catre toti participantii la sistem. Supravegherea si controlul 

vor contribui in mod semnificativ la eficienta procesului de plati. 

 In fine este unanim acceptata ideea ca finalizarea unei plati interbancare este cel mai bine 

indeplinita in bani ai bancii centrale. Este normal, de altfel ca rolul de autoritate finala in materie 

de buna functionare a sistemului de plati dintr-o anumita tara sa revina bancii centrala datorita 

statutului sau unic de institutie care nu creaza clientilor sai riscuri in materie de credite si 

lichiditate. Instituirea sistemului rezervelor obligatorii inpuse bancilor comerciale sub forma de 

dopozite in cont la banca centrala si utilizarea acestor reserve pentru satisfacerea obligatiilor 

interbancare de plata reprezinta o meterializare clara a acestui principiu. 

 Traducerea principiilor in fapt genereaza insa numeroase probleme care urmeaza a fi 

prezentate in continuare. 

 O categorie de probleme se refera la modalitatile concrete de efectuare a platilor 

interbancare in sistemul “brut”, adica plata cu plata, in timp real sau in sistem “net” (per sold), in 

mod special pentru plati interbancare de valori mari. 

 In cazul economiilor cu sisteme de plati performante, intrebarea majora care se pune este 

maniera in care trebuie apelat la sisteme nete multilaterale si maniera de realizare a controlului 

adecvat al acestor sisteme in scopul asigurarii integritatii lor si minimizarii riscului de lichiditate 

si a riscurilor de creditare, stiut fiind ca aceasta minimizare a riscurilor are un anumit cost. Aici 

pot aparea diferente intre parerile bancilor comerciale si ale bancii centrale in ceea ce privese 

nivelul potrivit al controlului riscurilor si deci asupra costului pe care sistemele nete multilaterale 

sunt dispuse sa-l suporte. 

 Etapele procesului de modernizare a sistemului national de plati / incasari, respective de 

transferuri de fonduri la scara nationala au ca obiectiv principal eliminarea dezavantajelor 

generate de operarea pe suport de hartie si implementarea mijloacelor elctronice performante 
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pentru a-l face corespunzator standardelor celor din statele vest – europene  si compatibil cu 

acestea, avand in vedere perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, precum si 

stabilirea bazei care sa permina tranzactia spre o societate predominant fara numerar. 

 In consecinta, Banca Nationala a Romaniei a initiat crearea Societatii Nationale de 

Transferuri de Fonduri si Decontari, cunoscuta si sub denumirea de Trans Fond SA care preia 

responsabilitatile privind organizarea si coordonarea operatiunilor de transfer sau decontari / 

plati fara numerar. Scopul implicit al functionarii sale il reprezinta cresterea eficientei sistemului 

national de plati ca factor de revitalizare a economiei, prin asigurarea unei stranse colaborari cu 

bancile comerciale aflate in postura de parteneri si utilizatori.  

Bancile si-au depus contributia la acest capital in numerar, Banca Nationala a Romaniei a 

participat cu aport in natura, punand la dispozitia TransFond sistemul actual de plati, cu 

infrastructura aferenta, constand in echipamente informatice, cu soft-ul corespunzator si o retea 

complexa de telecomunicatii terestre si prin satelit, precum si cu cei 1000 de angajati implicati in 

aceasta activitate, specializati pe transferuri interbancare si cu Trezoreria Statului. 

 Prin folosirea tehnologiei electronice TransFond trebuie sa efectueze transferul electronic 

respecitv decontarea pe baza bruta, in timp real, pentru platile de mare valoare si urgente, precum 

si decontarea pozitiilor nete calculate de casele de compensatie automatizate ale TransFond si de 

alte case de compensatie (RTGS). 

 TransFond va realiza automatizarea caselor de compensatie si va implementa 

inregistrarea, compensarea si decontarea tranzactiilor cu titluri de stat aferente pietei primare si 

secundare. 

 Sistemul Electronic de Plati care va contribui la dezvoltarea economiei in general si, in 

particular, la dezvoltarea sectorului bancar atat prin fluidizarea sporita a platilor in sisem cat si 

prin reducerea perioadei de decontare si a costului de procesare a platilor interbancare, are 

urmatoarele componente: 

➢ RTGS – Real Time Gross Settlement System – Sistemul de Decontare pe Baza 

Bruta in Timp Real; 

➢ ACH – Automated Clearing House – Casa de Compensare Automata; 

➢ GSRS – Government Securities Registration and Settlement – Sistemul de 

Inregistrare si Decontare a Titlurilor de Stat; 

➢ Sistemul de Back-up si recuperare in caz de dezastre. 
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Sistemul de decontare pe baza bruta in timp real (RTGS) asigura decontarea 

instructiunilor de plata de mare valoare (peste 500 milioane lei) sau urgente, transmise on-line de 

catre banci, de tip transfer credit “bucata cu bucata”, in limita disponibilului existent in contul 

curent. 

 Daca disponibilul existent nu este suficient pentru efectuarea platii, mesajul de plata este 

trecut in coada de asteptare, urmand a fi efectuata decontarea atunci cand disponibilul bancii va 

permite acest lucru. 

 Sistemul de decontare pe baza bruta in timp real (RTGS) asigura irevocabilitatea si 

finalitatea decontarii, atata vreme cat initiatorul platii dispune de suficiente fonduri in contul sau 

de decontare. 

Administrarea mesajelor se face conform unor reguli prestabilite de ordonare a acestora, 

iar functionarea sistemului poate fi schimbata conform urmatoarei arhitecturi: 

Componenta  RTGS 

 

Figura 3. Arhitectura sistemului RTGS 
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 Prin acest sistem de baza, decontarea se realizeaza in timp real, in aceeasi zi, lucru 

avantajos pentru beneficiar. 

 Volumul maxim prevazut a se putea procesa in RTGS este de 30.000 de gestiuni pe zi. 

Prin RTGS se pot procesa aproximativ 10 % din numarul total de plati, dar care detin peste 80 % 

din valoarea totala a platilor, iar decontarea se efectueaza in aceeasi zi. 

 Totusi, sistemul de decontare pe baza bruta, in timp real, se adreseaza numai decontarilor 

prin ordin de plata, de mare valoare, nu si celor pe baza de cecuri, cambii, bilete la ordin sau 

ordine de plata de mica valoare. 

 Sistemul proceseaza plati in moneda nationala, urmand ca ulterior sa fie initiate 

aranjamente tehnice care sa permita migrarea la euro. 

 Sistemul RTGS va asigura decontarea pozitiilor nete inregistrate si transmise zilnic de 

catre VISA si EUROPAY (pentru tranzactii cu carduri in moneda nationala), de catre Societatea 

Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare si de catre Bursa de 

Valori Bucuresti. 

 Casa automata de compensare (ACH) calculeaza soldurile nete ale participantilor, ce 

rezulta din compensarea multilaterala a platilor de mica valoare, pe baza de ordine de plata, 

cecuri, cambii si bilete la ordin. 
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(* = pachete de ordine de decontare prin cec, cambii, bilet la ordin, ordin de plata de mica 

valoare) 

Figura 4. Functionarea caselor de compensatie automata 

 

Sistemul ACH este proiectat sa asigure procesarea instructiunilor de plata de mica 

valoare intre institutiile de credit si in relatia cu Trezoreria Statului si initierea decontarii finale si 

irevocabile a rezultatelor compensarii multilaterale prin sistemul RTGS. Operarea ACH se poate 

face electronic sau pe suport de hartie, dar transmiterea soldurilor nete se face electronic, 

decontarea finalizandu-se prin sistemul RTGS dupa o procedura sintetizata in urmatoarea 

schema: 

 

Casa Automata de Compensatie ( ACH ) este destinata procesarii instructiunilor de plata 

de mica valoare de tip transfer credit si direct debit. 
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Casa Automata de Compensatie (ACH) permite utilizarea unor module care sa realizeze 

si compensarea operatiunilor cu carduri. 

Pentru un management mai bun al lichiditatii participantilor s-a prevazut desfasurarea a 

trei cicluri de compensare pe zi si decontarea finala a pozitiilor nete in Sistemul de decontare pe 

baza bruta in timp real (RTGS) conform unui orar prestabilit, nu numai la sfarsitul acesteia, cum 

era inainte. 

Volumul de operatiuni care poate fi procesat de Casa Automata de Compensatie este de 

250.000 pe zi. Viteza de decontare a acestei componente va fi de 1-2 zile lucratoare. 

Sistemul de Inregistrare si Decontare a Titlurilor de Stat ( GSRS ) are functii legate de 

evidenta titlurilor de stat in circulate ( de registru ), precum si de efectuare a operatiunilor cu 

titluri de stat. 

El functioneaza in baza principiilor ,,livrare contra plata" si al ,,dublei notificari 

tranzactiei in corelatie cu masuri de limitare a riscurilor care sa asigure o buna flexibilitate si 

rapiditate a transmiterii datelor. 

Toate operatiunile, incluzand notificarea, verificarea, inregistrarea, compensarea si 

decontarea referitoare la titlurile de stat, sunt procesate intr-un sistem integrat fara utilizare 

hartiei sau a personalului. 

Reteaua de comunicatie a acestui sistem face legatura intre centrala TransFonD, 

centralele bancilor comerciale, ca intermediari ai pietei primare si centrala Bancii Nationale a 

Romaniei, asigurand o interfata cu Sistemul de decontare in timp real RTGS care mijloceste 

transferarea fondurilor. 

Functionarea componentei Sistemului de Inregistrare si Decontare a Titlurilor de Stat 

(GSRS) se bazeaza pe o structura de forma celei prezentate in figura 4. 

Sistemul Electronic de Plati are asigurat un inalt grad de securitate prin utilizarea unei 

tehnologii de varf, prin proceduri automatizate de autentificare si criptare, utilizarea semnaturii 

digitale si a unor sisteme de back-up pentru sistemele informatice si de comunicatie. 

Sistemul de back-up - sistemul de recuperare in caz de dezastre - preia, in cazul caderii 

sistemelor informatice sau in alt caz de forta majora, toate operatiile derulate prin celelalte 

sisteme. 
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Figura 5. Functionarea sistemului de inregistrare, compensare si decontare  

a titlurilor de stat 

 

 Buna functionare a sistemului, in contextual actual si de perspectiva din Romania, face 

necesara cooperarea stransa a societatii TransFond din postura de manager al sistemului national 

electronic de plati, cu posibilii participanti, pentru limitarea riscurilor sistemice si asigurarea 

finalizarii la timp a decontarilor zilnice, astfel incat si in situatia aparitiei incapacitatii de plata a 

participantului cu cea mai mare pozitie debitoare neta, sistemul sa nu se blocheze. In acest sens 

asigurarea accesului in timp real a participantilor la situatia contului current, monitorizarea si 

controlul direct al expunerilor, in relatia cu ceilalti parteneri, pot preveni sau elimina 

disfunctionalitatile rezultate din aparitia decalajelor plati – incasari.  
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Riscurile in sistemele de plati 

Activitatea bancara se confrunta in toate domeniile specifice, inclusiv in sistemul de plati 

cu o serie de riscuri si incertitudini. 

Se spune ca in general riscul se refera la posibilitatea aparitiei unei pierderi care poate fi 

prevenita prin intreprinderea unor masuri asiguratorii, astfel riscul se aplica situatiilor in urma 

carora rezultatul nu este sigur, dar probabilitatea aparitiei unor rezultate alternative se poate 

determina cu destul de multa acuratete. Dimpotriva, incertitudinea exista cand rezultatui nu poate 

fi previzionat nici macar probabilistic. 

In sistemele de plati si decontari, caracteristicile si modul de manifestare ale fiecarui tip 

de risc, precum si corelatiile dintre ele deriva din insasi modalitatea de derulare a tranzactiilor 

care au determinat transferul de fonduri. Astfel sistemul de plati se confrunta cu o serie de 

rezultate din natura instrumentelor de plata a circuitelor carora le sunt supuse. 

Cele mai frecvente sunt riscurile financiare: riscul de credit, riscul de lichiditate si 

riscurile operationale (ale participantilor). 

Riscul de credit consta in pericolul ca, pe parcursul derularii unei tranzactii, una dintre 

parti sa sufere o pierdere in legatura cu realizarea creantelor pe care le are asupra celorlalti 

participanti. 

Participantii la tranzactie pot fi partenerul cu care a fost incheiata tranzactia, 

intermediarul ori intermediarii care asigura plata si/sau intermediarul ori intermediari care 

asigura livrarea. 

Riscul de credit apare in situatia in care unul dintre participanti, pe parcursul derularii 

tranzactiei nu-si achita obligatiile, in cele mai multe cazuri esecul unui participant in onoarea 

obligatiilor asumate intr-o tranzactie fiind rezultatul intrarii sale in starea de insolvabilitate. 

Riscul referitor la situatia in care banii constituie la scadenta ceea ce lipseste pentru 

finalizarea derularii tranzactiei se numeste risc de lichiditate. 

Riscul de lichiditate este constituit de pericolul ca partenerul care datoreaza fondurile 

banesti intr-o tranzactie sa fie in imposibilitatea de a se achita la timp de obligatia de plata. Acest 

fapt, in primul rand, afecteaza negativ pozitia de lichiditate a primitorului banilor pe care acesta 

mizeaza ca o va avea la un anumit moment. 
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Criza de lichiditate poate sa apara neasteptat si poate fi determinata de intelegerile 

prealabile privind transferul de fonduri precum si de modalitatile tehnice de efectuare a acesteia. 

Riscurile pot fi incadrate intr-un anumit tip in functie de sursa care le determina aparitia  

si manifestarea. 

 Sursele riscurilor sunt intarzierea in executare, nesimultaneitatea in derularea si 

executarea tranzactiilor si probabilitatea ca tranzactia sa nu fie finalizata din cauza mediului de 

decontare. 

 Intarzierea in executare, prima dintre cele trei surse principale de riscuri, creeaza 

posibilitatea riscanta ca o tranzactie sa nu mai poata fi executata chiar inainte ca cele doua parti 

sa se achite de obligatiile  ce le revin, cum ar fi de exemplu, situatiile in care o tranzactie este 

anulata inainte de scadenta sau unul dintre parteneri intra in incetare de plati ori da faliment. 

 In aceste cazuri, una dintre parti sufera o pierdere daca conditiile de piata in care ar putea 

inlocui tranzactia anulata prin incheierea unei tranzactii similare au avut, in ceea ce priveste, o 

evolutie defavorabila (de exemplu cresterea sau scaderea pretului valorilor mobiliare, cursul de 

schimb valutar, ratele dobanzilor etc.) 

 Riscul care apare in acesta situatie este o forma de risc de credit si este cunoscut sub 

denumirea de “riscul costului de inlocuire”. 

 Nesimultaneitatea in derularea si exercitarea celor doua componente  ale unei tranzactii, 

livrarea bunurilor si transferul fondurilor banesti echivalente, constituie cea de a doua sursa de 

riscuri si determina manifestarea unei alte forme a riscului de credit, cunoscut sub denumirea de 

“riscul principalului“. 

 In momentul in care finalizarea tranzactiei nu se realizeaza simultan prin schimbul de 

echivalente in cadrul celor doua componente, partea la tranzactie care isi achita prima obligatiile 

este cea dintai care isi asuma riscul de a suferi o pierdere in cazul in care celalalt partener nu isi 

acopera obligatiile integral sau partial. 

 In cazul in care nu exista nici o intarziere in executare, nici nesimultaneitate, schimbul de 

echivalente producandu-se in conditii de “livrare contra plata” se mentine totusi cea de a treia 

sursa de riscuri, respective probabilitatea ca tranzactia sa nu fie finalizata din cauza mediului de 

decontare. 
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 Riscul datorat mediului de decontare cunoscut sub denumirea de “riscul neindeplinirii 

obligatiilor financiare”, se asociaza obligatiilor tuturor intermediarilor de plati sau tuturor 

mediilor de decontare cu exceptia  celor ale bancii centrale si respective a numerarului. 

 

 

Figura 6: Riscurile in platile intermediare 

 

 

RISCUL DE CREDIT: 

  

C fata de V: transferul fondurilor inainte de receptionarea produsului; 

 V fata de C: transferul produsului inainte de receptionarea fondurilor; 

 A fata de C: transferul fondurilor catre B inainte ca acestea sa fi fost disponibile in contul 

C; 

 

 B fata de A: transferul fondurilor catre V inainte ca acestea sa fi fost disponibile in contul 

lui A sau inaintea receptionarii finale a fondurilor de la C, prin intermediul lui A, in contul sau 

deschis in evidentele Bancii Centrale; 
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 Banca Centrala fata de A: transferul fondurilor catre B inainte ca acestea sa fi fost 

disponibile in contul lui A. 

 

 RISCUL DE LICHIDITATE: 

 A fata de C: daca C nu disponibilizeaza fondurile necesare la momentul corespunzator; 

 B fata de A: daca A nu disponibilizeaza fondurile necesare la momentul corespunzator; 

 V fata de B: daca B nu disponibilizeaza fondurile necesare la momentul corespunzator. 

 

Riscurile cu care se confrunta intermediarii de plati, inclusiv banca centrala, in 

decontarea unei tranzactii, sunt in linii generale, similare celor pe care le suporta partile intr-o 

tranzactie obisnuita. Aceasta situatie se datoreza faptului ca fiecare intermediar de plati, primind 

si disponibilizand fonduri in relatia cu doi parteneri diferiti este el insusi parte la procesul de 

schimb. Drept rezultat, el are de facut fata riscului de lichiditate ori de cate ori nu primeste 

fondurile la momentul corespunzator si riscului de credit (riscul principalului) atunci cand 

executarea celor doua componente de tranzactie nu este simultana. 

In cazul de nesimultaneitate in derularea si finalizarea celor doua componente, riscul 

principalului il poate afecta pe intermediarul de plati deoarece el disponibilizeaza fondurile catre 

urmatorul membru din lantuilde participanti ( inclusiv catre ultimul beneflciar ), inainte de a 

primi fondurile de la participantul precedent (inclusiv de la ultimul platitor). 

Intermediarii de plati isi mai asuma riscul de credit si in cazurile in care accepta un mediu 

de decontare riscant, cum ar fi, de exemplu, alegerea unei alte banci (care, datorita statutului sau 

comercial, poate fi oricand subiectul stirii de insolvabilitate sau faliment ) decat banca centrala 

pentru decontarea finala a operatiunilor pe noi piete de capital. 

Descrierea tipurilor de riscuri pe care le suporta participantii intr-un sistem de decontari 

depinde in cea mai mare masura de detinirea si clarificarea notiunii de intarziere in transferul 

echivalentelor care fac obiectul schimbului. In acest demers, timpul este o dimensiune 

fundamentala pentru analiza riscurilor care se pot manifesta intr-un sistem de plati. 

Alte elemente importante pentru realizarea unei analize de acest gen sunt constituite de 

existenta posibilitatii de revocare a ordinelor de plata sau de livrare inainte ca acestea sa fie 

executate sau a posibilitatii conditionarii executarii lor de producerea unor anumite evenimente 

(de exemplu, o banca poate credita contul beneficiarului unei plati cu conditia sa primeasca 
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inainte fondurile de la banca platitorului printr-un sistem interbancar de plati; participantii intr-un 

sistem interbancar de plati pot sa isi rezerve dreptul de a revoca unilateral, inainte de 

momentul executarii decontarii lor, transferuri de fonduri pe care le-au ordonat anterior etc.). 

Cunoasterea in detaliu a acestor elemente sta la baza constructiei conceptului de finalitate 

a transferurilor intr-un sistem de plati, care este utilizat pentru descrierea transferurilor de fonduri 

banesti irevocabile, neconditionate si definitive. 

Principalele tipuri de riscuri implicate in executarea transferurilor interbancare de fonduri 

sunt aceleasi cu cele descrise pana aici privind tranzactiile obisnuite, respectiv, riscul de credit si 

riscul de lichiditate. 

In ceea ce o priveste, banca centrala se ocupa mai putin de riscurile individuate cu care se 

confrunta participantii la un sistem de decontari, dar este in cea mai mare masura preocupata de 

riscul sistemic. 

Riscul sistemic se refera la manifestarea unei crize financiare generalizate atunci cand 

neindeplinirea obligatiilor financiare de catre o institutie bancara sau financiara ori problemele 

foarte grave de lichiditate ale acesteia determina manifestarea unor dificultati similare la alte 

institutii, printr-o reactie in lant propagata cu rapiditate in intregul sistem, din cauza 

interconexiunilor foarte stranse care exista intre aceste institutii. Derularea evenimentelor, in 

aceasta situatie, se produce, de regula dupa urmatorul scenariu: 

➢ Un participant in cadrul unui sistem de decontari, fara a avea vreo importanta din 

care cauza, se confrunta cu probleme in onorarea obligatiilor sale financiare; 

➢ Dificultatile privind determinarea bonitatii financiare a acestui participant ii pot 

determina pe partenerii sai de tranzactii sa isi retraga fondurile fara preaviz si sa 

nu mat doreasca sa incheie alte tranzactii cu acesta, respectiv sa plateasca fonduri 

pe seama sa sau sa primeasca fonduri pe numele sau; 

➢ In aceste conditii pentru a-si creste nivelul lichiditatii, participantul respectiv 

poate fi fortat sa isi disponibilizeze, la preturi defavorabile o parte din active, ceea 

ce inseamna mai putin decat ar fi valorat acestea daca ramaneau in evidentele lui, 

fapt care determina cresterea pierderilor sale pe total si posibilitatea aparitiei starii 

de insolvabilitate; 

➢ Relatiile banesti care exista intre institutiile financiar-bancare si agentii economici 

pot accentua raspandirea acestor perturbari ale fluxurilor banesti normale astfel 
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incat situatia de criza de fonduri sa fie resimtita si de catre alti participanti care nu 

iau parte direct la operatiunile sistemului de decontari, dar care se vad pusi in 

situatia de a se confrunta din aceasta cauza, cu scaderea valorii activelor lor; 

➢ Cresterea incertitudinilor privind dimensiunile si distributia expunerilor poate 

determina bancile sa isi limiteze serviciile de creditare pe care le efectueaza 

pentru clientii lor sau si le furnizeaza unele altora, fapt care se poate manifesta 

chiar in momentul in care cererea preventiva de lichiditate are tendinta de a creste. 

Drept rezultat, aceste tulburari manifestate initial numai in sistemul de plati, se 

pot ramifica si influenta negativ activitatea din intreaga economie. 

Intr-o economie de piata moderna, sistemele de plati si decontari reprezinta retetele care 

fac legatura intre toate activitatile care se desfasoara in sectorul financiar si in economia reala. 

Functionarea sistemelor de plati si decontari, continua si eficienta fara manifestarea unor 

evenimente negative de genul celor descrise mai sus, depinde in cea mai mare masura atat de 

capacitatile participantilor de a-si aprecia corect posibilitatile pe care le au pentru derularea si 

finalizarea in bune conditii a tranzactiilor convenite de comun acord, cat si de increderea 

reciproca intre parteneri. 

Situarea sistemelor de plati si decontari in aceasta pozitie de legatura intre activitatea 

financiara si cea economica, sta la baza manifestarii caracteristicilor lor de canale de propagare a 

socurilor inregistrate la nivelul institutiilor si al pietelor financiare catre economia reala si, 

respectiv, alte tipuri de piete, fapt care explica preocuparea publicului si a institutiilor statului 

pentru siguranta si integritatea sistemelor financiare, in general, si a sistemelor de plati, in 

particular. 

Din aceasta perspectiva se poate intelege de ce sistemelor de transfer interbancar de 

fonduri le este acordata o atentie speciala, problema fundamentala ridicata fiind aceea a 

capacitatii lor ca prin posibilitatile tehnice de care dispun sa poata preveni declansarea producerii 

riscului sistemic in situatia in care una dintre banci nu poate, la momentul stabilit pentru 

decontare, sa furnizeze fondurile necesare. 

Tipul de risc caracteristic sistemelor de plati si decontari care se manifesta in astfel de 

situatii si care poate degenera in risc sistemic este cunoscut sub denumirea de risc in decontare. 
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Riscul in decontare se poate produce, a priori riscului de credit, din multiple alte cauze 

decat numai lipsa temporara de lichiditate a unei banci si poate induce o criza de lichiditate si 

pentru ceilaiti participanti in sistem. 

Caracteristicile privind momentul aparitiei si manifestarea riscului in decontare sunt 

determinate, in mare masura, de modul in care un anumit sistem interbancar de transfer de 

fonduri deconteaza tranzactiile, fie pe baza multilaterala neta, fie pe baza continua bruta, dar 

depind si de alti factori, cum ar fi de exemplu, infrastructura tehnica. 

Sistemele de plati si decontari reprezinta cel mai important canal institutional de 

propagare a crizelor sistemice datorate fie esecului uneia sau mai multor institutii financiar 

bancare in finalizarea procesului de decontare, fie asteptarilor privind probabilitatea producerii 

unui asemenea eveniment. 

Considerat, in prezent, ca deosebit de important pentru asigurarea continuitatii si 

eficientei activitatii economiei reale si a pietelor financiare, managementul riscurilor specifice 

sistemelor de plati si decontari constituie o componenta fundamentala a managementului 

domeniului financiar-bancar, atat pe plan intern, cat si international. 
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Cap.3. MANAGEMENTUL RISCURILOR IN 

SISTEMELE DE PLATI 

Riscurile asociate instrumentelor de plata 

Direct - debitul este folosit pentru efectuarea de plati cu caracter de regularitate. Tehnica 

utilizarii acestui instrument presupune efectuarea directa a unei plati de catre banca platitorului 

in baza solicitarii directe a beneficiarului de a stinge o creanta asupra platitorului cu 

consimtamantul acestuia din urma, denumit aviz de prelevare directa. 

In afara avizului de prelevare directa este de mentionat ca plata prin preluarea consimtita 

de catre beneficiar are la baza contractul incheiat intre banca platitorului si platitor, care contine 

date de identificare obligatorii, clauze asiguratorii pentru acesta. In principal ele urmaresc: 

procedurile, timpul de garantare a platii, criterii de calitate si performanta pentru beneficiar, dar 

si protectie si eficienta pentru platitor in ceea ce priveste utilizarea fondurilor asupra carora a dat 

mandatul, reconstituirea neintarziata si integrala a fondurilor eronat prelevate pentru executarea 

ordinelor de plata prin direct debit si posibilitatea materiala certa a anularii mandatului de catre 

platitor, in orice moment, printr-o notificare scrisa sau procedura stabilita in contract. Direct 

debitul este indicat in utilizarea platilor cu caracter de regularitate (recurente), dar a caror suma 

nu este cunoscuta dinainte (de exemplu facturi gaz etc.). 

Utilizarea direct debitului presupune anumite riscuri pentru platitor, beneficiar si 

intermediar. 

Pentru platitor riscurile sunt practic nule, intrucat banca platitorului nu poate efectua plati 

decat cu consimtamantul prealabil al titularului. Avantajele sale constau in derularea eficienta a 

operatiunilor de plati. 

Riscurile intermediarului se refera la nefinalizarea platii din motive care nu-i sunt 

imputabile. Pentru limitarea riscurilor de neplata, banca platitorului poate conveni cu platitorul 

anumite clauze asiguratorii. 

Riscul beneficiarului este acela de a nu incasa creanta, fapt care poate genera dificultati in 

managementul lichiditatii. Avantajul beneficiarului consta in faptul ca, fiind initiatorul platii, 

poate sa-si gestioneze mai eficient lichiditatile. 
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Ordinul de plata este instrumentul de plata prin care banca platitorului este instruita sa 

puna la dispozitia beneficiarului fonduri banesti cu o anumita valoare, implicand de regula doua 

banci: banca initiatorului platii si banca la care beneficiarul mentine un cont. 

Atunci cand aceste instrumente se refera la plati de natura, recurenta se utilizeaza 

termenul de ordin de plata programat ( standing order). 

Platitorul, in general, isi poate organiza eficient trezoreria si elimina emiterea succesiva a 

unor ordine de plata catre acelasi beneficiar, responsabilitatea acestora flind preluata de catre 

banca. 

Riscurile intermediarului, adica ale bancii platitorului ca banca remitenta, pot fi limitate 

prin convenirea unor clauze asiguratorii cu platitorul. Astfel, ea poate solicita referinte asupra 

tranzactiei reale intre platitor si beneficiar care genereaza transferul de fonduri, referinte asupra 

intelegerilor dintre platitor si beneficiar referitoare la raspunderile si circulatia informatiei 

privind constituirea si stingerea de obligatii intre acestia, inclusiv a obligatiilor platitorului de a 

notifica modificarile si anularile mandatului de plata prin ordinul de plata programat, referinte 

asupra implicatiilor contractului cu privire la activitatile platitorului privind urmarirea si 

controlul disponibilitatilor necesare pentru executarea platii. 

Avantajele beneficiarului platii sunt create si decurg din executarea intocrnai si la timp a 

platilor prevazute prin contractul de standing order. Astfel, beneficiarul are posibilitatea 

eliminarii riscului generat de lipsa de lichiditate. 

In contextul incercarilor bancilor de a imbunatati standardul relatiei banca - client, 

internetul ocupa actualmente locul central. El asigura pentru toti clientii bancii proximitatea 

geografica si contactul direct, caracteristici definitorii pentru sistemul bancar traditional. 

Aceasta tema necesita o abordare atenta si din timp de catre principalii utilizatori. 

Intrarea pe astfel de circuite implica riscuri mari, ca de exemplu pierderea in totalitate a 

disponibilitatilor din conturi, fie din cauza imprudentei, gresitei manevrabilitati sau a 

sustragerilor de catre specialisti in ,,crime computerizate" (hackeri). 

Pentru un management mai eficient al riscurile asociate instructiunilor de plati, a intrat in 

functiune in 1997, Centrala Incidentelor de Plati. 

Centrala Incidentelor de Plati (CIP) a fost conceputa ca un centru national de 

intermediere si valorificare a informatiei privind incidentele aparute la platile efectuate cu 

instrumentele de plata de debit (cecuri, cambii, bilete la ordin), in vederea cresterii disciplinei 
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decontarilor si aplicarii reglementarilor in vigoare, a increderii publicului in utilizarea platilor 

fara numerar, precum si a evaluarii si limitarii riscului prezentat de clientii rau platnici. 

Transmiterea de informatii de catre banci la Centrala Incidentelor de Plati (CIP) se face in 

momentul constatarii (cazul refuzurilor totale sau partiale de plata) sau in momentul in care li se 

semnaleaza informatii de catre anumite persoane fizice sau juridice (cazul declaratiilor de 

pierdere, furt etc.). 

Transmiterea informatiei catre Centrala Incidentelor de Plati (CIP) se face pe cale 

electronica prin Reteaua de Comunicatii Interbancare ce leaga Centrala Bancii Nationale a 

Romaniei cu centralele tuturor bancilor. 

Datele specifice Incidentelor de plati sunt transmise, difuzate si valorificate pe baza 

informatiilor, chiar anterioare platii, continute in evidente si care sunt ocazionate de acte si fapte 

avand potential fraudulos, litigios si/sau producand riscuri de neplata, inclusiv dintre cele care 

pot afecta finalitatea decontarii. 

Incidentul de plata potrivit Regulamentului nr.l din 23.02.2001 al Bancii Nationale a 

Romaniei este determinat de inregistrarea uneia din urmatoarele situatii: 

- in cazul cecului: cecul a fost emis fara autorizarea trasului; cecul a tost refuzat din lipsa 

totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; 

cecul a fost refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil; cecul a fost emis cu falsa sau ii 

lipseste o mentiune obligatorie; cecul a fost emis de catre un tragator aflat in interdictie bancara; 

-  in cazul cambiei si a biletului la ordin: cambia a fost scontata fara existenta in 

total a creantei cedate in momentul cesiunii acesteia; cambia a fost scontata fara existenta in 

parte a creantei cedate in momentul cesiunii acesteia; biletui la ordin /cambia cu scadenta la 

vedere a fost refuzat/a din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata in termen; biletui 

la ordin/cambia cu scadenta la vedere a fost refuzat/a din lipsa partiala de disponibil, in cazul 

prezentarii la plata in termen; biletul la termen/cambia cu scadenta la un anume timp de la 

vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, a fost refuzat/a din lipsa totala de 

disponibil in cazul prezentarii la plata la termen; biletui la termen/cambia cu scadenta la un 

anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, a fost refuzat/a 

din lipsa partiala de disponibil in cazul prezentarii la plata la termen. 

Baza de date a Centralei Incidentelor de Plati este organizata si gestionata in 

fisiere nationale: 
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a) Fisierul national al incidentelor de plati (FNIP) care va fi structurat astfel: 

 - Fisierul national de cecuri (FNC): 

 - Fisierul national de cambii ( FNCb); 

 -  Fisierul national de bilete la ordin (FNBO); 

 b) Fisierul national al persoanelor cu risc (FNPR) este un fisier alimentat automat de 

FNIP cu incidentele de plati majore inregistrate pe numele unei persoane fizice sau juridice, 

inclusiv banci. 

 

Figura 7. Fluxul transmiterii la CIP a informatiei privind incidentele de plati 
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 Amplificarea fraudelor comise in folosirea instrumentelor de plata de catre agentii 

economici este ingrijoratoare, datele in acest sens vor fi illustrate si analizate in capitolul 3 al 

lucrarii. Astfel, in cazul biletului la ordin, care pune in legatura trei personae: tragatorul, trasul 

care de obicei este o banca si beneficiarul, incidentele de plati sunt, dupa cum vom evidential, 

mult mai numeroase decat in cazul cambiei. 

 

Managementul riscului de credit in sistemele de plati 

 

 In sistemele de plati, riscul de credit corespunde probabilitatii ca o plata sa fie facuta doar 

partial sau deloc pentru ca debitorul devine insolvabil. 

 Riscul de credit, alaturi de riscul de lichiditate sunt riscuri financiare ale sistemelor de 

plati. 

 Orice tranzactie care are drept consecinta obligatia de plata in bani este, cel mai adesea, 

un contract intre doua parti avand drept obiect un schimb de proprietate. Fiecaer aspect 

presupune un schimb de proprietate in contrapartida si riscurile apar atat pentru parteneri, cat si 

pentru oricare dintre intermediaricare iau parte la tranzactie. 

 Riscul de creditare asociat partenerilor (counterparty risk) consta in aceea ca participantii 

la tranzactie sa nu isi primeasca plata pentru o creanta exigibila (participantii la tranzactie in 

acest caz sunt: vanzatorul si eventual, intermediarii la livrare catre cumparator, precum si 

emitentul mediu / instrumentului de plata, cu toti beneficiarii ai platii effectuate de platitor in 

contul cumparatorului, intermediat sau nu); riscul de creditare are drept cauza tipica 

insolvabilitatea unuia dintre participanti – veriga autonoma care intrerupe astfel lantul platii 

fiduciare. 

 Riscul de creditare apare in consecinta nesincronizarii schimbului in contrapartida. 

Nesimultaneitatea de timp in ceea ce priveste laturile livrarii si platii este un fenomen normal 

intr-o economie fiduciara (cele mai multe vanzari se fac “pe credit”, cu plata ulterior). Si aceasta 

este o sursa de risc, insa mai difuza in raport cu plata. Nesimultaneitatea in timp a schimbului de 

proprietate intre mediile de plata este un fenomen la nivelul laturii platii, iar riscul de creditare 

poate aparea tocmai din nesincronizarea momentelor in care se deconteaza de catre parti 
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obligatia de plata asumata si, in final, aceasta nesincronizare, mai ales in cazul emitentului 

instrumentului de plata, capata natura juridica a neindeplinirii obligatiei, a esecului decontarii. 

 Deci pe langa riscul asociat partenerilor (counterparty risk) care poate fi riscul de 

creditare si riscul de lichiditate, mai sunt si riscurile legate de nesimultaneitatea in timp a 

tranzactiei (transaction risk) in ceea ce priveste laturile livrarii si platii. 

 In cadrul sistemelor de plati se constata ca tipologia  cauzelor producatoare de 

“transaction risk” sau esecul de plata a obligatului – producator al “principal risk”. 

 Tot o categorie de “transaction risk” este si “principal risk”. Fondul economic al aparitiei 

acestuia este insasi tranzactia efectuata “pe datorie”. In mod ideal, obligatia schimbului de 

valoare baneasca in contrapartida unei livrari de bunuri si servicii se constituie si continua 

simultan si omogen in timp (sincron). In practica, practica care isi indeplineste cea dintai in timp 

obligatiile preia riscul ca partenerul sau sa nu-si mai indeplineasca vreodata obligatiile. 

 Partea care si-a indeplinit obligatiile poate primi in parte sau deloc valorile specificate in 

contract si prin urmare poate suferi pierdere. Aceasta forma de “transaction risk” este si o forma 

de risc de creditare. 

 In ceea ce priveste “counterparty risk”, acesta este situat pe latura platii si este asociat 

intermediarilor specializati in plati, emitentilor de mijloace de plata fiduciare. Chiar daca 

decontarea este sincrona, partea care primeste plata poate fi expusa in continuare riscului de 

creditare daca emitentul instrumentului de plata nu isi onoreaza obligatiile in aceasta calitate, nu 

plateste. 

 Prin practica se considera libere de astfel de risc de tranzactie si al partenerului mijloacele 

de plata emise de banca centrala fie sub forma numerarului, fie moneda scripturala debitala sau 

creditala in conturile (curente) ale titularilor de la banca centrala. Pasivele altor intermediari 

financiari pentru plati, de exemplu banci comerciale nu au aceasta invulnerabilitate la risc si din 

acest motiv si de cele mai multe ori intermediari financiari sunt subiectii “counterparty risk”. 
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Intermediarii experimenteaza riscul de creditare cand decontarea transferului nu este 

sincrona, atunci cand vor pune fonduri la dispozitia urmaroarei verigi din lantul de decontare 

(inclusive a beneficiarului ultimo al platii) inainte ca sa primeasca fondurile de la veriga 

anterioara (inclusive de la platitorul initial). 

Sistemele de transfer interbancar de fondurie banesti, in mod traditional s-au bazat pe 

procesul de decontare pe baza neta finalizat la intervale de timp prestabilite. Este cunoscut ca 

aceasta procedura permite o reducere a fluxurilor fondurilor care urmeaza a fi decontate cu 

aproximativ 90 % fata de valoarea tranzactiilor care le-au determinat. Aceasta diminuare valorica 

se concretizeaza in pozitiile denumite solduri nete, care sunt inscrise in conturi in momentul 

decontarii si care au ca rezultat o scadere a costurilor de operare. 

In cadrul Sistemului de Plati din Romania, al carui management si operare sunt asigurate 

de catre TransFond S.A., intalnim in cadrul celor patru subsisteme de plati si subsisteme de 

decontare pe baza neta. Astfel, Casa Automata de Compensare (ACH) calculeaza soldurile nete 

ale participantilor ce rezulta din compensarea multilaterala a platilor de mica valoare pe baza de 

ordine de plata, cecuri, cambii, si bilete la ordin. Dar si in cazul Sistemului de decontare pe baza 

bruta in timp real (RTGS) intalnim decontarea pozitiilor nete inregistrate si transmise zilnic catre 

VISA si EUROPAY pentru tranzactii cu carduri in moneda nationala si de catre Societatea 

Nationala de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare si de catre Bursa de 

Valori Bucuresti. 
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Sistemele de plati cu decontare pe baza neta presupun de regula ca ordinele de transfer de 

fonduri banesti sunt acumulate pe parcursul zilei, urmand a fi decontate ulterior derularii unei 

proceduri de compensare prin care se determina valoarea neta a obligatiilor banesti pe care 

participantii le au unii fata de ceilalti. 

Compensarea obligatiilor financiare au o actiune diferita asupra elementelor componente 

ale riscului financiar. Astfel, in cazul tranzactiilor valutare, realizandu-se obligatii contractuale 

“forward”, se distinge riscul de credit cunoscut sub denumirea  de “riscul costului de inlocuire 

forward”, care exista anterior datei decontarii, de riscul de credit care poate aparea chiar in data 

decontarii. 

Riscul costului de inlocuire forward care se manifesta inante de data decontarii, de 

regula, sporeste pe masura ce scadenta contractului este mai indepartata, deorece potentialul 

schimbarilor in cursurile de schimb valutar poate deveni mai mare cu trecerea timpului. Riscul 

de credit care se manifesta in data decontarii, din punct de vedere al magnitudinii si distributiei 

sale este diferit de riscul costului de inlocuire forward. Astfel, in intervalul dintre decontarea 

fiecarei componente a tranzactiei, partenerul care a facut primul plata risca sa-si piarda intreaga 

valoare avansata celeilalte parti in eventualitatea in care aceasta din urma esueaza in acoperirea 

obligatiei sale. Acest tip de risc de credit la data decontarii sau riscul decontarii valutare 

incrucisate este cunoscut sub numele de “riscul Herstatt”, dupa falimentul bancii Herstatt in anul 

1974. Acest faliment a avut loc deoarece banca efectueaza tranzactii valutare pe pietele din 

Tokyo si New York si datorita diferentelor de fus orar, un partener la o tranzactie valutara care 

vinde yeni japonezi in schimbul dolarilor americani trebuie sa transfere irevocabil yenii japonezi 

cu aproximativ opt ore inainte de a primi dolarii americani. 

Managementul riscurilor in acest caz presupune divizarea responsabilitatilor intre Casa de 

Compensatie, partenerului central si participanti. In cazul Romaniei intre TransFond prin Casa 

Automata de Compensare, Banca Nationala a Romaniei si bancile comerciale ce efectueaza 

operatiuni de vanzare si cumparare de valuta. 

In cazul sistemelor de plati cu decontare bruta asa cum este cazul Sistemului de decontari 

pe baza bruta in timp real RTGS din cadrul Sistemului Electronic de Plati din Romania care 

asigura decontarea instructiunilor de plata de mare valoare (peste 500 milioane lei) sau urgente 

de tipul transfer credit “bucata cu bucata” in limita disponibilului existent in cont, fiecare 

tranzactie este decontata individual fara a mai avea loc o compensare a debitelor cu creditele. 
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Acest tip de sistem efectueaza, de regula, decontarea continua, cu singura conditie ca in 

conturile bancilor platitoare sa existe suficiente disponibilitati banesti sau acestea sa beneficieaze 

de garantii acoperitoare. In plus fata de aceste caracteristici, procesul de decontare pe baza bruta 

se bazeaza si pe decontarea definitiva in evidentele bancii centrale. 

Sistemele de plati cu decontare pe baza bruta in timp real, cum este si RTGS, contribuie 

in mod deosebit la limitarea riscurilor specifice sistemelor de plati. Avand la baza capacitatea de 

transfer final continuu pe parcursul zilei, aceste sisteme elimina cele mai multe dintre riscurile de 

baza ale procesului de decontare. 

Un element important in constituie reducerea duratei de expunere a participantilor la 

credit si lichiditate. In conditiile existentei unor fonduri banesti suficiente care sa acopere 

ordinele de plata, diferenta de timp intre exucutarea celor doua componente ale transferului, plati 

si incasarea, se apropie de “zero”, fapt care semnifica eliminarea principalei surse de riscuri in 

transferurile interbancare de fonduri. 

Unul dintre avantajele importante ale sistemelor de plati cu decontare bruta in timp real, 

il constituie faptul ca acestea pot contribui in mod substantial la reducerea riscului de credit 

(riscul principalului). Astfel, de vreme ce acest tip de sistem permite transferul fondurilor in 

orice moment al zilei (cu conditia existentei fondurilor necesare), transferul final al fondurilor 

(componenta de plata a tranzactiei) poate fi coordonata cu transferul final al activelor 

(componenta de livrare). In aceste conditii, principalul risc care caracterizeaza sistemele de 

livrare-contra-plata (delivery versus payment) sau plata-contra-plata (payment versus paymer 

este eliminat. 

In cadrul sistemelor de compensare si decontare ale tranzactiilor cu valori mobiliare 

regasite in cadrul Sistemului de decontare pe baza bruta in timp real - RTGS care va asigura 

decontarea pozitiilor nete transmise de Societatea Nationala de Compensare, Decontare si 

Depozitare a Valorilor Mobiliare si de catre Bursa de Valori Bucuresti, participantii inregistreaza 

expuneri sporite la riscurile de credit, dar si de lichiditate. Aceste riscuri pot deveni deosebit de 

importante pentru banci care adesea joaca un rol complex in compensarea si decontarea 

tranzactiilor cu valori mobiliare (participare directa, furnizare de servicii sau ca operatori ai 

aranjamentelor de decontare). 
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Managementul riscului de credit in cadrul sistemelor de compensare si decontare ale 

tranzactiilor cu valori mobiliare este oarecum similar cu cel din sistemele de plati si decontari 

obisnuite. 

Riscul de credit din sistemele de decontare cu valori mobiliare este riscul ca una dintre 

partile la tranzactie sa nu isi deconteze obligatia la intreaga valoare fie la scadenta, fie ulterior. Si 

in cazul decontarii tranzactiilor cu valori mobiliare, riscul de credit se manifesta sub doua forme 

principale: riscul costului de inlocuire si riscul principalului. 

Riscul costului de inlocuire rezulta din modificarea pretului unei valori mobiliare in 

perioada de timp dintre momentul executarii unei tranzactii si momentul decontarii acesteia. 

Riscul principalului rezulta din diferenta de timp dintre momentul efectuarii transterului 

final al fondurilor banesti si cel al livrarii finale a valorilor mobiliare la data decontarii. Riscul 

principalului este prezent in cadrul unui anumit sistem de decontare a tranzactiilor cu valori 

mobiliare in situatia in care nu sunt puse in aplicare proceduri de livrare contra plata. 

Managementul riscului de lichiditate in sistemele de plati 

Cel de-al doilea tip al riscului asociat partenerilor (counterparty risk) este riscul de 

lichiditate. Acel risc ca un partener care datoreaza bani sa nu fie capabil sa se descarce de 

obligatia de plata la timp, prejudiciind intregirea resurselor banesti de lichiditate ale partenerului 

final sau intermediar, la momentul cand creanta acestuia este exigibila. Distinctia intre riscul de 

creditare si cel de lichiditate este importanta intr-un management specializat al tuturor riscurilor 

de neplata. Riscul de creditare induce probabilitatea pierderii sumei care face obiectul creantei 

initiate (principal) si implica posibilitatea aparitiei riscului de lichiditate. Riscul de lichiditate 

induce o intrerupere a incasarilor in mijloace de plata la vedere imediat refolosibile in cash-flow. 

Distinctia cauzelor nu se produce in practica efectelor riscului. Intreruperea cash-flow-

ului poate sa fie intr-atat de costisitoare incat sa duca persoana careia i se intampla la modificarea 

structurii activelor sale (printr-o vindere de active pentru a obtine lichiditati) ori printr-o 

imprumutare la dobanzi excesive care sa-i greveze pe termen lung pasivele si viabilitatea 

financiara a participarii la schimb si in piata in general. O astfel de intrerupere brusca poate duce 

la reesalonarea altor contracte ori la ruperea acestora sau chiar la faliment, facand din riscul de 

lichiditate o cauza a riscului de credit, transformand o disfunctionalitate tehnica de plata imediata 
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intr-o problema de destructurare financiara cu efect de consecinta si in exteriorul patrimoniului 

partenerului care l-a experimentat. 

Riscul de lichiditate si de creditare, diferite ca natura, sunt unite prin aceeasi trasatura 

comuna functionala: ele apar in consecinta nesincronizarii schimbului in contrapartida. Riscul de 

lichiditate poate aparea tocmai din nesincronizarea momentelor in care se deconteaza de catre 

parti obligatia de plata asumata si, in final, aceasta nesincronizare, mai ales in cazul emitentului 

instrumentului de plata, capata natura juridica a neindeplinirii obligatiei, a esecului decontarii. 

Riscurile intermediarilor de plati care pot fi bancile comerciale sau alte institutii emitente 

de mijloace de plata, bancile centrale sunt analoge celor ale partilor care in ultima instanta 

participa la schimb, analoge persoanelor non-bancare sau non-specializate in plati, sunt “counter 

party risk''. 

In consecinta, intermediarii sunt supusi unui risc de lichiditate ori de cate ori nu primesc 

fondurile integral si la timp, dar sunt nevoiti - deoarece si-au asumat riscul comercial al prestarii 

serviciului de decontare pentru care incaseaza comision - sa puna la dispozitie fonduri in 

favoarea beneficiarului tranzactiei (in cazul instrumentelor de debit prin obligatiile lor standard si 

prin efectul legii asumate ca emitenti, in cazul instrumentelor de credit prin eventuale conventii 

de drept civil cu platitorul sau intermediarii acestuia). 

In sistemele de plati cu decontare pe baza neta, intr-o tranzactie valutara ambii parteneri 

sunt expusi riscului de lichiditate la decontare. Aceasta afirmatie isi gaseste explicatia in faptul 

ca institutiile financiare sunt tentate sa isi minimizeze pozitiile valutare detinute si care prezinta 

randamente relativ scazute. 

Daca o incasare intr-o valuta, asteptata de o institutie financiara, nu este primita la data 

decontarii, aceasta este obligata sa imprumute sau sa lichideze o alta pozitie in valuta respectiva 

pentru a-si acoperi golul temporar de lichiditate pe care-l inregistreaza in contul sau de 

decontare. Daca in decontarea unei tranzactii valutare posibilul esec al unei parti este detectat de 

catre celalalt partener, inainte ca acesta din urma sa-si acopere obligatia de plata, riscul de 

lichiditate poate totusi sa persiste pentru primul partener, el practic inregistrand un deficit in 

valuta de primit pe care il are acoperit printr-un surplus in valuta de platit . 

In cadrul Sistemului de decontare pe baza bruta In timp real (RTGS) se pot intalni asa-

numitele ,,constrangeri de lichiditate"29. Constrangerile de lichiditate intr-un sistem de acest tip 

prezinta doua caracteristici: in primul rand, lichiditatea trebuie asigurata in mod continuu, iar in 
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al al doilea rand trebuie sa se regaseasca in conturile bancilor comerciale de la banca centrala, pe 

intreg parcursul zilei de plati. Asigurarea lichiditatii pe parcursul zilei ridica probleme 

importante atat pentru banca centrala, cat si pentru bancile participante la aceste sisteme. Pentru 

banca centrala este important ca ea sa stabileasca daca va pune sau nu la dispozitia bancilor 

lichiditate pe parcursul zilei. Astfel in Legea privind statutui Bancii Nationale a Romaniei nr. 

312 din 28 iunie 2004 in articolul 3 se stipuleaza ca "Banca Nationala a Romaniei poate furniza 

lichiditati institutiilor de credit, prin acordarea de facilitati, in conditiile art. 19, si prin  

cumpararea de titluri eligibile ". 

Pentru bancile comerciale cerintele de lichiditate pe parcursul zilei determina 

preocupare sporita privind costurile asociate. Aceste ,,costuri privind lichiditatea" pot include 

comisioane, taxe de platit pentru creditul obtinut de la banca centrala, dobanda la care se renunta 

(banca centrala nu plateste sau plateste dobanda la rate foarte scazute/sau costuri privind 

mentinerea in evidentele bancii centrale a garantiilor privind creditele primite). 

Pentru bancile comerciale o alta sursa de costuri legate de aceste sisteme sunt cheltuielile 

cu dezvoltarea sistemelor interne de gestionare a lichiditatii, astfel managementul riscurilor in 

acest tip de sisteme este indiscutabil legat de managementul lichiditatii. Riscul de lichiditate este 

intalnit si in cadrul sistemelor de compensare si decontare ale tranzactiilor cu valori 

mobiliare.Riscul de lichiditate in cadrul acestor sisteme constituie riscul ca un partener la o 

tranzactie sa nu isi deconteze obligatia la valoarea integrala la data scadentei. 

Riscul de lichiditate nu implica in mod necesar insolvabilitatea unui partener, deoarece 

este posibil ca acesta sa-si poata acoperi obligatia intr-un moment viitor. Este foarte adevarat, 

insa, ca in momentul in care un partener esueaza in decontarea obligatiilor sale nu se poate 

determina cu precizie daca acest esec rezulta dintr-o problema de lichiditate sau dintr-o problema 

de solvabilitate. Oricum, rezultatul esecului unui partener in efectuarea la timp a platii sau livrarii 

valorilor mobiliare este aducerea celuilalt partener in situatia de a-si lichida fortat alte active, de 

a imprumuta fonduri sau alte valori mobiliare. 

Perspectiva aderarii Romaniei la spatiul economic unic european impune adoptarea 

tehnologiei si conectarea la sistemul de plati TARGET. Necesarul de lichiditate in cadrul acestui 

sistem apare in conditiile depasirii valorice a incasarilor fata de ordinele de plata inregistrate pe 

parcursul unei zile. TARGET isi propune asigurarea furnizarii de lichiditate pentru a reduce acest 

tip de risc (riscul de lichiditate), pe parcursul zilei pentru a preintampina intarzierile in decontare, 
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ce pot genera blocarea transferurilor banesti si pot afecta, astfel, increderea institutiilor de credit 

in procesarea platilor prin acest sistem. Ca urmare, bancile centrale din 

spatiul euro, vor furniza partenerilor eligibili din Sistemul European al Bancilor Centrale, credit 

pe parcursul zilei. 

Managementul riscului sistemic in sistemele de plati 

Aparitia mijloacelor pentru administrarea ,,ecluzata" a riscului partilor nu a scos insa din 

actualitatea preocuparilor teoretice si practice asa-numitul risc de sistem (systemic risk). Acesta 

apare in preocuparile autoritatilor monetare si uneori ale administratorului de sistem (daca sunt 

doua persoane diferite). 

Bancile centrale nu sunt interesate neaparat in succesul indeplinirii obligatiilor de plata 

sau livrare de catre parti si/sau utilizarea unor instrumente fiduciare de plata anume, ci in 

stabilitatea monedei si al sistemului financiar national - uneori chiar a celui international, cu alte 

cuvinte in stabilitatea functionarii unui sistem fara de care ele insele nu si-ar mai justifica 

ratiunea de a fi, misiunea lor legala. De exemplu in Legea privind Statutul Bancii Nationale a 

Romaniei nr.312 din 28 iunie 2004 in articolul 1 se face urmaroarea precizare: "Banca Nationala 

a Romaniei monitorizeza sistemele de plati, inclusiv instrumentele de plata, in scopul asigurarii 

securitatii si eficientei acestora si pentru a evita riscul sistemic. Pentru indeplinirea acestei 

atributii, Banca Nationala a Romaniei stabileste masurile necesare, le pune in aplicare si 

urmareste implementarea acestora, si poate reglementa instrumentele de plata." 

Un astfel de risc sistemic este riscul ca probleme de lichiditate sau creditare ale unei 

institutii sau ale unui nurnar restrans de institutii sa fie cauza unor dificultati similare ale 

celorlalti participanti la sistem. 

Pe scurt, mecanismul prin care se manifesta riscul de sistem este urmatorul: un 

intermediar poate esua in a deconta platile ordonate de clientii sai sau sa nu fie pentru moment 

capabil sa o faca intocmai si la timp. Deindata ce partenerii intermediarului din piata financiara 

au asteptarea sau informatia asupra acestui fapt, ei se vor comporta astfel incat sa-si protejeze cat 

mai curand posibil propriile resurse (pentru plati). 

Sistemul de plati insusi prin cresterea specializarii si interdependentelor dintre legaturile 

sale, poate fi un mediu de propagare si amplificare a problemelor de lichiditate si creditare. 
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Riscurile de lichiditate si riscurile de creditare in absenta unui mecanism de management 

al riscului de sistem, se pot raspandi neingradit cu aspectul unei epidemii ce atinge toti 

participantii; astfel, participantii intr-o anume piata dependenta de serviciile de decontare oferite 

de sistemul de plati pierd (brusc) accesul la fondurile proprii, reprezentate de disponibilul in 

contul curent si de depozit la institutiile financiare imobilizate prin actiunile recuperatorii ale 

justitiei, pierd din valoarea acestor fonduri prin actiunea intermediarului aflat in dificultate sau 

asupra acestuia si, totodata pierd prin efectul informatiei partiale sau distorsionate pe perioada 

disfunctionalitatilor partenerilor - pierderi cu larg ecou si consecinte ramificate in toata 

economia. 

Pietele in formare pot fi si obiectul riscului de sistem produs din cauze pur tehnologice. 

Pe pietele informate, performanta infrastructurii informatice si de telecomunicatii este constatata 

in raport cu riscul de sistem care se datoreaza problemelor interne de natura patrimoniala ale 

participantilor. 

Metodele de administrare a riscurilor de neplata in general si a riscului de sistem in 

special, depind de segmentarea sistemului de plati de importanta nationala pe tipuri de tehnologii 

de decontare. 

Daca se accepta ca in cadrul Sistemului de decontare pe baza bruta in timp real (RTGS) 

nu exista practic riscuri de neplata de administrat in functionare (cu exceptia celui ethnic), 

celelalte sisteme pe baze nete sau brute au obiecte diferite ale activitatii lor de administrare si 

control al riscului. Ceea ce este de remarcat este faptul ca aceste sisteme ofera mecanisme foarte 

puternice pentru eliminarea riscului sistemic, ceea ce le face foarte importante pentru bancile 

centrale. 

Caracteristica sistemelor de plati cu decontare pe baza bruta in timp real care determina 

limitarea riscului sistemic se datoreaza, in primul rand, reducerii substantiale, pe parcursul zilei a 

expunerilor interbancare. Acest fapt implica scaderea probabilitatii ca bancile sa nu fie capabile 

sa absoarba pierderile sau caderile de lichiditate cauzate de esecul unui participant la sistem de a-

si deconta obligatiile de plata. In al doilea rand, este exclusa posibilitatea de desfacere a 

decontarii, care dupa cum se cunoaste, constituie o sursa semnificativa de risc in sistemele cu 

decontare pe baza neta. 
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Un alt element important il constituie faptul ca bancile pot ordona transferurile de fonduri 

oricand pe parcursul zilei, fiind eliminate presiunile in procesul de decontare acumulate numai 

intr-un singur moment de timp. 

In cadrul sistemelor de compensare si decontare a tranzactiilor cu valori mobiliare riscul sistemic 

consta in riscul unei decontari intarziate, neinregistrarii unor tranzactii, al alterarii sau distrugerii 

unor inregistrari, intreruperii de comunicatii sau energie electrica sau alte probleme operationale 

care pot intrerupe sau perturba procesul de compensare si decontare. 
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Cap. 4. CONCURENTA 

 

Mediul concurenţial 

 

Creşterea ofertei de produse şi servicii, a potenţialului de servire, cresterea segmentării 

clientelei si complexităţii pieţei în general, experimentarea, rafinarea şi nuanţarea pretenţiilor 

beneficiarilor determina ca si in domeniul serviciilor financiar-bancare concurenţa sa fie din ce 

în ce mai mare, ceea ce amplifică nevoia de marketing, inclusiv sub aspectul raportarii firmei la 

rivalii ei pe piaţă.  

Concurenţii nu sunt insa numai agenţii economici de acelaşi fel (care au simtitor aceeasi 

ofertă sau de acelaşi tip), ci trebuie ţinut seama şi de posibilitatile de substituire a unor servicii cu 

altele (diferite) sau cu unele produse.  

Pe lângă elementele concurenţiale directe şi indirecte, mediul economic conţine şi alţi factori 

ce funcţionează în calitate de context general, precum inflaţia, şomajul şi alte fenomene critice, 

starile de depresiune pe piaţă afectand activitatea economică în ansablu, iar prin natura şi 

manifestările lor concrete lovesc în anumite activităţi în mod deosebit, în funcţie şi de situarea 

lor pe scara nevoilor umane (individuale şi sociale). 

In general, pentru sectorul terţiar este benefică dezvoltarea economică, în vreme ce 

restrângerea vieţii de afaceri are efecte negative. Impactul asupra firmelor de servicii este şi în 

funcţie de aria locală, regională, naţională sau internaţionala de manifestare a factorului 

economic sau politicilor de acţiune ale marilor agenţi economici, ale administraţiilor locale şi 

guvernelor. 

Condiţii date de piaţă, care inflluienţeaza afacerile, sunt şi reglementările legale şi normative, 

serviciile fiind în mod deosebit afectate, mai mult decat ramurile producţiei materiale, din cauza 

normativelor ce se impun unor activitaţi imateriale, mai greu de verificat. 

Cadrul social şi cultural are un impact deosebit, indeosebi în tranzacţiile internaţionale cu 

servicii. Ele accentuează complexitatea şi variabilitatea afacerilor în servicii, înşişi consumatorii 

fiind afectaţi de schimbările sociale şi culturale. 

Factorii mediului de afaceri (exterior firmei) sunt evenimente mai presus de controlul direct 

al managerului de marketing. Ei sunt elemente cu pondere hotarâtoare asupra succesului 
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marketingului alături de factorii strategici de marketing – marketingul mix, care insă sunt la 

îndemâna deciziei firmei.  

Managerii pot influienţa actiunile firmelor concurente, însă nu le pot controla, aşa cum nu pot 

controla numarul şi amploarea campaniilor concurenţiale sau efectele acestora. E usor de lansat o 

măsură radicală pe piaţă, dar când ea declanşează un lanţ de reacţii, cu contraraspuns un veritabil 

razboi economic, e greu de prevazut cum se va termina totul. 

Pe langa reglementari privind concurenta (ex. Legea Concurentei), exista un cod nescris al 

conduitei profesionale în ramură, care descurajează multe idei ce îi contravin, dar nici o firma nu 

trebuie sa fie linistita ca il vor respecta şi concurenţii săi pe piaţă. Astfel se practica masuri de 

descurajare a clientelei de a mai apela la serviciile concurenţilor – se poate face contrareclama 

concurenţei, se pot organiza veritabile campanii de criticare sau denigrare a concurenţilor. Pot fi 

publicate mici anunturi sau chiar articole în paginile principale din cotidiene de renume ori de 

mare tiraj care defăimează sau întunecă imaginea competitorilor. În domeniul financiar bancar 

astfel de practici sunt folosite prin insinuarea voalata sau mai clara a existentei unor defecte ale 

programelor informatice care nu sunt capabile sa asigure confidentialitatea şi integritatea 

situatiilor financiare ale clienţilor, prin raspandirea unor zvonuri de iminenta prabusire financiara 

a instituţiei, prin alaturarea numelui unei firme cu cel al unei alte firme sau a unei persoane cu 

deficienţe de imagine. 

Desigur, competiţia de bază este cea care poate avea loc şi pe calea “ortodoxă” a calităţilor şi 

înnoirii, structurii prestaţiei, combinării sau conectării superioare cu alte servicii, un domeniu în 

care au loc modificări continue fiind cel legat de tehnologie şi tehnici de servire. Nivelurile 

tehnologice atinse intr-un domeniu sau altul constituie încă un factor definitoriual mediului de 

afaceri, alaturi de cadrul reglementativ, mediul economic, contextul social şi cultural, 

obiectivelke şi resursele organizaţiei şi cadrul concurenţial. Firmele îşi pot mari competitivitatea 

prin folosirea unor tehnologii noi. Toate acestea ţin şi de capacitatea financiară a firmei şi de alte 

aspecte de forţă economică, regasindu-se şi în preţuri. 

Trebuie însă luate în calcul şi reacţiile concurenţilor in domeniu, atât în privinţa preţurilor, 

cât şi în evoluţiile tehnice (amploare, moment, nivel) şi modificările pretenţiilor consumatorilor, 

îndeosebi în probleme de tehnicitate, calitate etc. 
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Atunci când se vizează câstigarea comenzilor unor grupuri asemanatoare de clienţi are loc o 

competiţie directă între cei în cauză, dar o concurenţa indirectă pot face şi firmele şi organizaţiile 

non-profit. O formă de competiţie specială este cea cu agenţi economici din alte ramuri.  

 

Analiza concurenţei 

 

Pentru a elabora o strategie de marketing eficientă, firma trebuie să studieze atât 

concurenţa, cat şi cererea actuală şi potenţială. Acest lucru este imperios necesar mai ales pe 

pieţele pe care vânzarile nu pot creşte decât prin atragerea clienţilor concurenţilor firmei. 

Trebuie urmăriţi cu atenţie concurenţii direcţi ai firmei, cei care urmăresc să satisfacă 

aceleaşi nevoi ale aceloraşi consumatori, oferind mproduse similare. În acelaşi timp e necesar a 

se acorda atenţie concurenţei potenţiale care poate oferi noi mijloace de satisfacere a aceloraşi 

nevoi.  

O companie trebuie să culeaga informaţii despre strategiile, obiectivele, punctele tari şi 

slabe ale concurenţilor şi despre modul în care aceştia reacţionează la atacurile împotriva lor. 

Firma trebuie să cunoască strategiile concurenţilor pentru a şti care sunt adversarii săi direcţi şi 

pentru a lua maşurile corespunzătoare. Ea trebuie să le cunoască obiectivele pentru a anticipa 

mişcăruile şi reacţiile lor viitoare. Cunoaşterea puctelor tari şi slabe ale concurenţilor permite 

firmei să-şi perfecţioneze strategia, în aşa fel încât să profite de “neputinţele´acestora şi să evite 

lupta acolo unde concurenţii sunt mai puternici. Cunoaşterea modului de reacţie a concurenţilor 

ajută firma să aleagă la momentul oportun mişcările cele mai potrivite.  

 

Clasificarea formelor de concurenţă 

 

Trebuie acceptată înfruntarea cu toate formele de competiţii şi cu toate categoriile de 

concurenţi, iar un prim pas în gasirea celor mai bune strategii prin care sa o firma sa-şi asigure 

poziţia pe piaţa este cunoasterea tuturor acestor surse de concurenţă.  

 

 

 

 



66 

 

Concurenţa în funcţie de gradul de substituire al produsului 

 

O clasificare a nivelurilor concurenţei bazată pe gradul de substituire al produsului 

ar fi urmatoarea: 

1. Concurenţa de marcă – este data de firmele care se adresează aceleiaşi categorii de 

consumatori cu produse sau servicii asemănatoare, la preţuri similare. Pe partea de 

retail naking, BCR este concurată astfel de BRD, Banca Transilvania, Banc Post etc. 

2. Concurenţa la nivel de industrie – va fi formată de toate firmele care oferă acelaşi 

produs sau clasă de produse. Concurenţa va fi formată din toate bancile, cooperativele 

de credit. 

3. Concurenţa formală – cuprinde toate frmele care oferă produse menite să satisfacă 

aceleaşi nevoi. In domeniul serviciilor financiare, acest tip de concurenţă începe sa 

aibă o dinamică din ce în ce mai mare, numeroşi actori fiind prezenţi pe piaţă: 

societaţile de leasing, societăţile financiare ne-bancare, cum ar fi Euroline Retail 

Services, BRD Finance Credite de Consum, Estima Finance, Cetelem Romania, dar si 

marile magazine, dintre care se remarca în special cele pentru electrocasnice – Altex, 

Media Galaxy, Flanco, dar si cele tip supermarket ce cuceresc piaţa românească in 

ultima vreme (Carrefour, Praktiker , Rombiz etc).  

4. Concurenţa generica – sunt considerate concurente toate firmele care luptă pentru 

aceleaşi venituri ale consumatorilor. Constituirea de depozite bancare ar putea fi astfel 

concurată de investirea in acţiuni, obligaţiuni sau fonduri, investiţiile imobiliare, 

vacanţele în străinătate. 

 

Concurenta in funcţie de structura industriei 

Manualele de economie prezinta cinci tipuri de structuri industriale: 

1. Monopol pur – apare atunci când o singura firma furnizeaza un anumit produs sau 

serviciu într-o anumită ţară sau zonă (compania de electriciate, de distributie a gazului 

metan etc). El poate fi rezultatul unei hotarâri guvernamentale, al unui patent, al unei 

licenţe, al unor economii de scară sau al altor factori. Un monopol neregulat care caută 
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să maximizeze profiturile arc ere un preţ mare, ar face foarte puţină publicitate şi ar 

oferi servicii minime deoarece consumatorii sunt obligaţi să cumpere produsul oferit 

de firma respectivă, în lipsa altor variante. Dacă există însă produse sistituibilesau se 

anunţă pericolul unei concurenţe, monopolistul pur ar putea investi în servicii de 

calitate şi tehnologie care ara cţiona ca bariere de intrare pentru concurenţă. Un 

monopol regulat, pe de lată parte, ar fi obligat să reducă preţul şi să furnizeze servicii 

mai bune – ca o chestiune de interes public. 

2. Oligopolul pur – este compus din câteva firme care produc aceeaşi marfă. Î n acest 

caz, o companie ar gasi dificil să ceară mai mult decât preţul pieţei dacă nu îşi 

diferenţiază serviciile oferite. Dacă concurenţii îşi egalizează serviciile, atunci singura 

cale de a câştiga un avantaj în faţa concurenţei este scaderea costurilor. Acest lucru 

este obţinut prin aplicarea unei strategii de creştere a producţiei. 

3. Oligopolul diferenţiat – este compus din câteva firme care oferă produse parţial 

diferenţiate. Diferenţa constă în calitate, modele sau servicii oferite.Fiecare concurrent 

va căuta să obţină întâietatea pe unul din aceste attribute, să atragă consumatorii care 

acordă importanţa cea mai mare acelui atribut şi să ceară un supliment de preţ pentru 

acel atribut. 

4. Concurenţa monopolistă – apare atunci când există mai mulţi concurenţi capabili sa-

şi diferenţieze oferta, în parte sau în întregime. Mulţi dintre concurenţi îşi vor 

concentra atenţia pe segmente de consumatori cărora pot să le satisfacă nevoile la un 

nivel superior şi vor cere pentru aceasta un preţ mai mare. 

5. Concurenta pură – apare atunci când există mai mulţi concurenţi care oferă acelaşi 

produs sau serviciu (piaţa titlurilor de valoare, piaţa marfurilor). Pentru că nu există 

criteriu de diferenţiere, preţul practicat va fi acelaşi. Nici unul dintre concurenţi nu va 

face publicitate decât daă aceasta ar putea genera diferenţieri psihologice. Vânzătorii 

vor obţine rate de profit diferite în masura în care ei au costuri de producţie sau 

distribuţie mai mici. 
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Strategii concurenţiale 

Oricât de puternică ar fi o firmă, ea nu-şi poate propune să lupte la un moment dat cu toţi 

concurenţii deoarece şansele de a-i înlătura sunt reduse şi efortul cerut este prea mare. De aceea 

este foarte important ca firmele să fie conştiente de potenţialul de care dispun şi de poziţia 

concurenţială pe care o ocupă pe piaţă: 

- Poziţie dominantă – firma controlează comportamentul altor concurenţi şi dispune de un mare 

număr de alternative strategice; 

- Poziţie puternică – beneficiază de o anumită independenţă de acţiune, iar situaţia ei pe termen 

lung nu depinde de acţiunile concurenţilor; 

- Poziţie favorabilă – dispune de o forţă competiţinală care-I oferă posibilitatea să-şi amelioreze, 

în perspectivă poziţia pe piaţă; 

- Poziţie durabilă – firma funcţionează satisfăcător pentru a I se garanta continuitatea in 

domeniul respective,dar ea este oarecum tolerată de firma aflată pe poziţia dominantă şi dispune 

de posibilităţi mai mici pentru a-şi îmbunătăţi poziţia; 

- Poziţie slabă – rezultatele sunt nesatisfăcătoare, dar are unele şanse de relansare; 

- Poziţie iremediabilă – rezultatele sunt slabe şi nu sunt şanse de îmbunătăţire. 

Fiecare dintre aceste poziţii permite adoptarea unor strategii de marketing specifice: 

Strategiile liderului 

Pentru a-şi menţine poziţia dominantă, un lider de piaţă poate adopta trei strategii sau căi 

de acţiune: mărirea cererii primare, menţinerea pieţei proprii prin acţiuni offensive sau defensive, 

marirea cotei proprii de piaţă. 

1) Stimularea cererii primare 
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Beneficiind de o piaţă în extindere, liderul are tot interesul de a găsi mijloacele de stimulate a 

cererii, ceea ce se poate realize pe trei căi: 

- Atragerea de noi utilizatori – este pima strategie pe care o poate urma un lider în vederea 

asigurării creşterii cererii din bunul pe care-l produce. Noii consumatori provin din rândul celor 

potenţiali, din ţară sau din străinătate; 

- Gasirea de noi utilizări pentru acelaşi produs – este o strategie de extindere a cererii posibil de 

adoptat doar în cazul anumitor produse. Găsirea unor astfel de noi utilizări conduce, de regulă, la 

modificarea imaginii pe care consumatorii o au despre produsul în cauză, întărindu-I poziţia pe 

piaţă. Deşi această soluţie este urmărită cu precădere de către producători, nu de puţine ori 

utilizatorii sunt cei care reuşesc acest lucru; 

- Mărirea nivelului consumului pe o persoană – este cea de a treia strategie care poate fi adoptată 

în scopul stimulării cererii. 

2) Menţinerea pieţei proprii 

Poziţia de lider pe o piaţă concurenţială este freu de dobândit, dar şi mai greu de menţinut, ea 

fiind tot mai puternic atacată de challenger şi de celelalte firme cu pondere semnificativă pe 

piaţă. Pentru a face faţăunor astfel de asalturi, stategia cea mai eficientă care stă la dispoziunor 

astfel de asalturi, stategia cea mai eficientă care stă la dispoziţia unui lider este cea a inovării, 

care constă  în refuzul statu-quo-ului şi aducerea pe piaţă a unor noi produse materiale, servicii 

sau sisteme de distribuţie, prin care concurenţa este discurajată, aceasta find o strategie ofensivă. 

Dacă strategia ofensivă se dovedeşte a fi prea costisitoare, liderul poate adopta unele strategii 

defensive, menite să-l pună la adăpost de atacurile din toate părţile care constau în: extinderea 

varietăţii produselor (în ceea ce priveşte dimensiunile, condiţiile de prezentare, culorile etc), 

menţinerea preţurilor la nivelul cel mai acceptat de cumpărători, continuarea campaniei 

publicitare de susţinere a produsului si altele. 

 

3) Extinderea pieţei 

Deoarece unul dintre principalii indicatori care reflectă forţa de care o firmă dispune este 

ponderea deţinută de ea pe piaţă, pentru orice firmă individuală, inclusiv cele din categoria 
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liderilor, este normal să se ocupe în permanenţă de extinderea pieţei proprii, între cota pieţei 

proprii şi rentabilitate existând un raport direct proporţional. 

Strategiile de extindere a pieţei sunt strategii ofensive, de atac, constând în perfecţionarea 

produselor, reducerea preţurilor, îmbunătăţirea reţelei de distribuţie, intensificarea acţiunilor 

publicitare etc. 

Dat find faptul că, de regulă, concurenţii reacţionează violent la măsurile prin care un 

lider le ia pentru a-şi extinde piaţa, uneori acestea se pot solda cu efecte negative, motiv pentru 

care se pune problema determinării cotei optime de piaţă, care-i asigură liderului obţinerea 

profitului maxim. 

 

Strategiile challengerului 

 

Rolul de challenger este jucat de toate firmele care ocupă, ca pondere, locurile doi sau 

trei pe piaţa unui produs şi care au intenţia de a-şi consolida sau îmbunătăţi poziţia în detrimentul 

altora. Prima problemă cu care sunt confruntate aceste firme este cea a alegerii concurenţilor 

strategici, în faţa lor existând trei alternative: 

a) atacarea liderului; 

b) atacarea unui concurrent de aceeaşi talie, aflat intr-o situaţie dificilă; 

c) atacarea concurenţilor mai slabi. 

Pot fi puse in evidenţă următoarele tipuri de strategii concurenţiale pe care challengerii, dar şi 

alte firme, le au la dispoziţie: 

 

1) Strategia discountului – constă în oferirea pe piaţă a aceluiaşi produs ca al liderului, dar la un 

preţ mai mic, ea fiind eficientă numai dacă: 

- diferenţa de preţ este sufficient de mare pentru a zdruncina fidelitatea clienţilor faţă de lider; 

- consumatorii pot fi convinşi de faptul că produsul challengerului este la fel de bun ca cel oferit 

de lider; 

- liderul nu se hotărăşte şi el să reducă preţul produsului. 

 

2) Strategia produselor simplificate – presupune lansarea pe piaţă a unor produse cu o 

construcţie simplificată şi o calitate medie, care se vând la preţuri mult mai mici decât produsul 
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concurat, fiind recomandată în cazul în care circuitele de distribuţie sunt diversificate , iar cea 

mai mare parte a consumatorilor este sensibila la reducerea preţurilor. 

 

3) Strategia asigurării prestigiului – este opusă celei precedente, punând accentual pe 

produsele de foarte bună calitate, care se vând la preţuri ridicate. De regulă, ea presupune o 

politică selectivă în ce priveşte imaginea despre fimă sau marcă. 

 

4) Strategia proliferării produselor – challengerul atacă liderul prin multiplicarea versiunilor 

produsului existent pe piaţă.  

 

5) Strategia inovării – se bazează pe avantajele conferite challengerilor de inovaţiile tehnice şi 

comerciale pe care sunt în măsură să le promoveze, succesul ei depinzând de receptivitatea faţă 

de nou a pieţei. 

 

6) Strategia îmbunătăţirii serviciilor – produsul se oferă la preţul folosit de lider, dar împreună 

cu anumite servicii gratuite. 

 

7) Strategia reducerii costurilor – are amenirea de a sprijini strategia discountului, constituind, 

totodată şi calea pe care se pot obţine sumele necesare perfecţionării produsului sau intensificării 

acţiunilor promotionale. 

 

8) Strategia inovării modului de distribuire – challengerul îşi poate extinde piaţa numai pe 

seama modernizării reţelei de distribuţie. 

 

9) Strategia investiţiilor publicitare – este recomandată numai în cazurile în care produsul 

challengerului prezintă un anumit avantaj faţă de cel al liderului, care va fi scos în evidenţă prin 

acţiuni publicitare speciale. 
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Strategiile imitatorilor 

 

Una dintre cele mai cunoscute strategii de imitare este contrafacera, urmată de acţiuni 

prin care se urmăreşte provocarea unor confuzii între produsul veritabil şi cel falsificat. Ea este 

însă combătută prin legislaţia în vigoare din toate ţările din lume. 

 

Strategiile specialiştilor 

 

Există nenumărate cazuri in care o firmă poate supravieţui şi desfăşura o activitate chiar 

rentabilă pe o anumită piată fără a deţine o cotă însemnată din aceasta, cu o condiţie: să 

beneficieze de o anumită specificitate, prin intermedil căreia să-şi creeze o nişă particulară. De 

aceea, multe firme, şi în primul rand cele de dimensiuni mici, darn u numai, manifestă tendinta 

de a se specialize atât de mult în ceva încât să fie în măsură să-şi apropie nişte avantaje specifice. 

Pentru ca o astfel de strategies ă se dovedească rentabilă, firma care o promovează trebuie: 

1) să posede o putere de cumpărare sufficient de mare; 

2) să dispună de un potenţial de cresştere semnificativ; 

3) să fie ignorată de concurenţi; 

4) să aibă suficientă capacitate de apărare în cazul unui atac. 

Foarte frecvent, aceste strategii necesită cheltuieli de publicitate relative mari, adoptarea lor 

având loc mai cu seamă în cazurile în care resursele disponibile nu le permit firmelor ocuparea 

unor poziţii de lider, colider sau Challenge şi când caracteristicile produsului permit firmei să fie 

totuşi competitivă pe anumite segmente particulare de piaţă. 
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Cap. 5. TRANZACITIONAREA FINANCIARA PRIN BANCILE 

OFFSHORE 

 
 

Ce este o companie offshore? 

 

Termenul englez "offshore" în traducere libera înseamna „îndepartat de tarm”.  O 

companie offshore este, deci, o societate înregistrata într-o tara (sau pe un teritoriu dependent al 

unei tari cu legislatie autonoma) dar care nu desfasoara activitati economice pe teritoriul 

respectiv.  

     Prin termenul de offshore* (Potrivit dictionarului anual al revistei The Economist, 

companiile offshore sunt firme inregistrate in anumite tari sau jurisdictii care au o legislatie 

fiscala fie fara impozite, fie cu impozite foarte scazute atât timp cât societatea nu desfasoara 

activitati pe teritoriul tarii unde sunt inregistrate.) limbajul de specialitate britanic desemneaza 

teritoriul situat dincolo de tarm. In jargonul economic american, prin offshore sunt denumite 

activitatile economice si firmele care isi desfasoara activitatea in afara teritoriului national al 

statului in care acestea sunt rezidenti. 

     Cu alte cuvinte este vorba despre intreprinderi care nu desfasoara activitati comerciale in 

tara in care au fost inregistrate si care, din punct de vedere al actelor comerciale savârsite, sunt 

considerate ca fiind firme straine. O companie offshore nu realizeaza venituri in tara in care a 

fost inmatriculata. 

     Teoretic, companii offshore se pot infiinta in orice tara din lume, dar nu peste tot se pot 

obtine si avantaje fiscale. 

     Tax heaven (engl.) - in traducere libera inseamna port fiscal, refugiu fiscal, paradis fiscal. 

Cu acest termen sunt desemnate acele unitati teritorial-administrative care asigura conditii 

deosebit de favorabile pentru dezvoltarea capitalului si pentru functionarea companiilor 

offshore. 

     O companie offshore este o societate inregistrata intr-o tara (sau pe un teitoriu dependent al 

unei tari cu legislatie autonoma) dar care nu desfasoara activitati economice pe teritoriul 

respectiv. Cu alte cuvinte, o companie cu asemenea statut nu-si obtine veniturile din tara unde 

a fost inregistrata ci din afara granitelor acelui stat. Teoretic, in orice tara pot exista companii 

offshore, dar acest statut nu asigura, in mod obligatoriu, avantaje fiscale.  
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     Trebuie subliniat faptul ca, prin neplata impozitului compania nu incalca legea, din contra, 

conform legii este scutita, partial sau total, de plata impozitelor. 

 

  Multe companii mari din Romania au drept actionari principali companii de tipul offshore. 

Transferul de actiuni din Romania catre companiile offshore s-a intensificat anul trecut, odata cu 

cresterea taxelor de la 10% la 16%. 

 Mai mult, aceste companii sunt active pe piata bursiera locala si incep sa domine afacerile 

locale, titreaza o analiza realizata de saptamanalul de afaceri in limba engleza Business 

Reviw  

In prezent, exista mai mult de un milion de companii offshore inregistrate la nivel 

international, in tari care practica un sistem de taxe mai flexibil si ofera confidentialitate 

actionarilor sau structurile tranzactionale. Pentru cei care doresc sa-si infiinteze o companie 

offshore, destinatiile preferate sunt Cipru, Insulele Seychelles, Belize, Britosh Virgin Islands, 

Insulele Cayman, Delaware, Madeira. Laveco Ltd., o firma care inregistreaza companii offshore 

pentru clientii sai, a declarat Business Review ca realizeaza 600 de inregistrari pe an, dintre care 

80% sunt clienti romani.  

Ceilalti clienti sunt din Maria Britanie, Republia Modlova, Ucraina, Rusia, Germania, Elvetia, 

Suedia si India. Investitia initiala pentru a infiinta o companie offshore poate varia intre 1790 

dolari, in Sychelles, si 3950 dolari, in Cipru. In insulele Seychelles, taxele sunt de 100 dolari pe 

an, iar in British Virgin Islands taxele sunt de 350 dolari pe an. Pe lang aceste facilitati, firmele 

din Romania prefera sa recurga la companii-mama de tipul offshore datorita numarului scazut de 

documentatie obligatorie ( nu se cer actele de identificare ale directorului/proprietarului, nici 

prezenta fizica a companiei in tara respectiva  

 

 Ce inseamna un paradis fiscal? 

 
 În limbajul curent, cuvântul "paradis fiscal" denota un teritoriu care ofera  o gama larga de 

avantaje fiscale companiilor offshore înregistrate pe acest  teritoriu. (termenul original englez 

- „tax haven" - înseamna refugiu fiscal). O companie offshore poate functiona sub conditii de 

impozitare favorabile, numai daca este înregistrata într-un paradis fiscal. În concordanta cu 

principiul afirmat mai sus, compania trebuie, bineînteles, sa functioneze în afara teritoriului 

de înregistrare. 
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 În paradisurile fiscale traditionale functionarea companiilor este sustinuta de un mecanism 

legislativ extrem de bine organizat, aceasta însemnând ca, în tara respectiva, legea asigura 

conditii de impozitare favorabile companiilor offshore. Trebuie subliniat faptul ca, prin 

neplata impozitului compania nu încalca legea, din contra, conform legii este scutita, partial 

sau total, de plata impozitelor.  

 Societati comerciale offshore pot fi folosite pentru a reduce profitul societatilor-mama situate 

în zone de fiscalitate mare si pentru a transfera aceste profituri unei companii offshore. De 

exemplu, compania-mama vinde companiei offshore anumite bunuri la un pret minim, iar 

compania offshore finalizeaza contracte pentru vânzarea acestor bunuri la un pret mai ridicat. 

Societatea-mama, datorita pretului minim, va avea un profit mai mic si ca urmare si 

impozitul pe profit se va micsora considerabil. Prin aceste tranzactii compania offshore va 

realiza un profit serios.  

 Utilizarea companiilor offshore de investitii asigura mai multe optiuni în alegerea 

obiectivelor de investitii, ceea ce permite investitorului sa se concentreze la cele mai 

avantajoase proiecte sau sa selecteze domeniile care ofera venituri potentiale ridicate. Mai 

mult decât atât, garanteaza pastrarea confidentialitatii tranzactiilor finalizate între companie 

si clientii sai. Facând investitii în conditii avantajoase pentru o companie offshore, se asigura 

posibilitatea de a transfera resursele de valuta disponibile fara a încalca legile circulatiei 

monetare si cele fiscale. 

 Calitatea de proprietar a unei companii offshore de credit ofera posibilitatea de a duce o 

politica de credit avantajoasa, minimalizând taxele pe creditele acordate si fondurile 

împrumutate si de a îmbunatatii serviciile financiare si de credit oferite clientilor. În plus, 

prin intermediul unei companii offshore se pot acorda credite cu dobânzi mari unei firme 

situate într-o zona cu impozite mai mari, permitând astfel transferul resurselor de valuta într-

o a treia tara, fara încalcarea legilor fiscale si de circulatie monetara, si reducerea sau chiar 

scutirea de la plata impozitului pe profitul obtinut într-o tara cu fiscalitate mare. 

 Companiile offshore pot fi utilizate pentru minimalizarea impozitelor societatilor mixte. În 

acest caz, acelasi cetatean este proprietarul si administratorul ambelor companii (offshore), 

una locala si una aflata în strainatate, care înfiinteaza împreuna societatea mixta. Astfel se 

creaza posibilitatea de a transfera, într-o a treia tara, profitul companiei straine sub forma de 
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dividende neimpozabile. Mai târziu, banii pot fi returnati în tara în care societatea     mixta 

este înregistrata (sub forma de investitii si credite privilegiate).  

  Un holding offshore poate fi utilizat pentru finantarea activitatilor filialelor sale aflate sub 

diverse jurisdictii, oferindu-le astfel posibilitatea unei reduceri a impozitelor aferente 

dobânzii pe creditele acordate de compania-mama. În acest caz, holdingul se constituie într-o 

zona offshore, unde nu va plati nici impozit pe profit, nici alte tipuri de impozite. Profitul 

realizat prin metoda mentionata mai sus poate fi folosit pentru finantarea altor activitati     

efectuate de holding sau pentru reinvestitii cu alte scopuri. Societatile de asigurare offshore, 

constituite de catre o companie înregistrata într-o tara cu fiscalitate ridicata sau de catre un 

grup de asemenea companii, pot fi folosite pentru asigurarea riscurilor firmei mama sau a 

unui  

 grup de firme mama în conditii mai avantajoase decât cele oferite de obicei de societatile de 

asigurare. Formula de societate de reasigurare offshore poate fi folosita de catre societatile de 

asigurare pentru asigurarea propriilor riscuri si pentru realizarea unei planificari fiscale 

eficiente. Societatile bancare offshore cu autorizatie de tip limitat sau nelimitat pot fi 

înfiintate  

 de catre banci, cu scopul acumularii de profit în tari cu impozite reduse sau "zero", precum si 

de catre grupuri de companii cu scopul unificarii resurselor financiare si facilitarii circulatiei 

monetare în interiorul grupului. O banca offshore poate fi utilizata si pentru finantarea 

operatiunilor internationale efectuate de fondatorii bancii respective, în scopul evitarii 

problemelor legate de limitari valutare. Companiile offshore formate pentru a fi proprietar a 

unor bunuri: Aceste companii ofera posibilitatea reducerii sau chiar eliminarii taxelor de 

mostenire si a taxelor pentru sporul de valoare. În plus, se simplifica considerabil procesul de 

vânzare a unei proprietati daca proprietarul este o companie. În acest caz doar actiunile 

companiei sunt vândute si transferate noului proprietar, dar compania ramâne proprietarul 

bunului respectiv. Astfel, daca o proprietate se vinde sau se doneaza, nu este necesara plata 

impozitelor si taxelor aferente.  

 Persoanele fizice si societatile, care obtin un venit mare ca urmare a unor activitati 

desfasurate în domeniul prestarilor de servicii, îsi pot reduce substantial impozitele prin 

cedarea dreptului de a fi platit pentru activitatea prestata, în favoarea unei companii offshore. 
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În viitor, retributia sau o parte a acesteia va fi platita unui consultant pe lânga o companie 

offshore, dar platile vor fi structurate în asa fel încât impozitele sa fie minimalizate. 

 Companiile offshore care se ocupa de recrutare de personal sunt folosite de patroni cu scopul 

de a reduce impozitul pe salariile angajatilor. În acest caz banii ce urmeaza sa fie utilizati 

pentru salariile angajatilor sunt transferati în conturile companiei offshore în care lucreaza de 

fapt angajatii. Astfel suma poate fi mult mai mare decât cea platita personalului în tara de 

origine. Diferenta se acumuleaza în conturile offshore ale angajatilor, deci nu se     percepe 

nici un impozit pe venitul lor real.  

 Companiile offshore formate pentru a detine o proprietate intelectuala (patente, copyright-uri, 

tehnici, marci de fabricatie, etc.) pot achizitiona orice proprietate intelectuala sau industriala 

de la proprietarul initial. O companie offshore poate breveta o proprietate sau poate încheia 

contracte pentru punerea acesteia în folosinta, obtinând astfel profit neimpozabil.  

    

 Înregistrari de nave pe numele unei companii offshore se realizeaza cu scopul de a reduce 

impozitele platite de proprietarii de vapoare pentru activitatile de transport maritim. Aceasta 

reducere se realizeaza prin achizitionarea sau închirierea de vapoare, profitul obtinut din 

activitatile acestora fiind acumulat în zone cu impozite reduse. Fonduri private offshore 

pentru detinerea si administrarea confidentiala a unei proprietati private pot fi constituite în 

Liechtenstein si Panama. Utilizarea fondurilor asigura reducerea totala sau partiala a 

impozitului pe profit, capital sau mostenire. În afara de aceasta, este garantata distributia    

venitului obtinut din exploatarea proprietatatii respective în conformitate cu dorinta 

proprietarului. 

 Fondurile de investitii offshore sunt recunoscute de comunitatea internationala a 

investitorilor. De obicei acestea nu platesc nici impozit pe profit nici taxe legale si 

organizatorice extrem de ridicate. În plus, dividendele si dobânzile sunt impozitate la un 

nivel foarte scazut sau sunt scutite de impozite. Reunirea micilor investitori în fonduri ofera 

posibilitatea de a participa la proiecte mai îndraznete si de a face economii în domeniile 

studiului pietii, comisioanelor si cheltuielilor manageriale. Fondatorul (manager) este cel     

care se bucura de cele mai mari avantaje. El are flexibilitatea de a desfasura activitati peste 

hotare, deoarece atrage investitori dintr-un numar mare de jurisdictii prin vânzarea nelimitata 
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a actiunilor. De asemenea, managerul poate investi în multe jurisdictii fara sa plateasca 

impozit si poate desfasura activitati comerciale. 

 

 

Compania offshore - intre suspiciune si avantaje fiscale 

 

 In Romania, cele mai multe companii offshore activeaza in domenii precum industria 

lemnului, agricultura, chimie, constructii, consultanta, metalurgie, comert 

 

 Impozit pe profit zero sau foarte mic, declaratii fiscale anuale relativ simple sau chiar deloc, 

costuri mici de infiintare si intretinere si impozit pe dividende scazut sau chiar nul - sunt doar 

cateva dintre avantajele pe care le ofera o companie offshore. Desi in tara noastra activeaza 

multe offshore-uri, date despre numarul si activitatea acestora nu se centralizeaza nicaieri. Ca 

urmare, sunt imposibil de estimat sumele de bani care intra sau ies din Romania via firme 

offshore. Reprezentantii firmelor care intermediaza infiintarea unor astfel de societati in asa-

numitele paradisuri fiscale sustin ca se constata o crestere a numarului de offshore-uri nou 

infiintate, cu activitate in Romania, in ultimii ani. "Tot mai multi oameni de afaceri romani 

isi dau seama ca apelarea la o restructurare a afacerilor pe care le desfasoara este necesara 

pentru a-si mentine competitivitatea atat pe piata interna (cazul operatiunilor de import de 

produse), cat si pe piata internationala (cazul operatiunilor de export de produse, know-how, 

consultanta). De asemenea, sunt oameni de afaceri care activeaza in domenii in care lupta cu 

concurenta este acerba si pentru care pastrarea confidentialitatii asupra furnizorilor lor 

externi reprezinta continuitatea afacerii lor. Pentru aceasta, ei apeleaza la unele structuri 

avansate de «pierdere» a furnizorilor reali - angajatii lor raman in legatura doar cu prima 

companie de la care se face importul, neavand astfel acces la furnizorul real", explica Bogdan 

Minoiu, director general Direct TradePoint Romania, care reprezinta OCRA Worldwide in 

tara noastra. Potrivit acestuia, in anul care a trecut a existat o usoara stagnare in crearea de 

companii offshore datorita faptului ca din 2007 Romania devenea membra a UE, iar oamenii 

de afaceri au preferat sa astepte acest moment pentru a afla daca acest eveniment le poate 

afecta afacerile sau nu si ce modificari pot aparea. Potrivit acelorasi surse, in tara noastra cele 

mai multe offshore-uri activeaza in domenii precum industria lemnului, agricultura, chimie, 
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constructii, consultanta, metalurgie, comert. In ce priveste infiintarea unei companii offshore, 

aceasta poate dura intre cateva ore si cateva luni, in functie de jurisdictia aleasa. De regula, 

nu sunt necesare prea multe acte, in multe cazuri o simpla o copie de pasaport fiind 

suficienta. Taxele anuale pentru un offshore depind de asemenea de locatia aleasa, variind 

intre 1.000 si 3.000 dolari. Pe cat de repede se poate infiinta un offshore, pe atat de rapid se 

poate si scapa de el. "Fiecare jurisdictie are proceduri specifice. In mod normal, inchiderea 

unei companii poate dura pana la 3-4 luni", sustine Athos Fouttis - director general Oxford 

Management Limited - Cyprus. Trebuie tinut cont si de taxele care se platesc pentru 

renuntarea la o firma offshore. De exemplu, OCRA Worldwide percepe o suma de 500 lire 

sterline, care acopera cheltuielile, taxele pentru autoritati si onorariul. Multinationalele 

prefera sa vina prin firme offshore Chiar si unele multinationale au venit in Romania prin 

firme offshore, nu prin compania-mama. Avantajul - realizarea unor profituri frumoase. De 

exemplu, compania offshore poate cumpara de la compania-mama bunuri la un pret ridicol, 

iar compania offshore finalizeaza contracte pentru vanzarea acestor bunuri la un pret mai 

ridicat. Astfel, compania-mama va avea un profit mai mic si, ca urmare, si impozitul pe profit 

va scadea. In final, profitul companiei offshore va salta. De asemenea, firmele infiintate in 

"paradisuri fiscale" pot transfera intr-o a treia tara, fara a incalca vreo lege, profitul 

companiei straine, sub forma de dividende neimpozabile. Pot fi "controlate" offshore-urile? 

Statul poate cere informatii despre offshore-uri doar daca are dovezi de activitati ilegale. 

Autoritatile fiecarei tari pot pune la dispozitie anumite informatii autoritatilor romane. "In 

cazul in care autoritatile romane furnizeaza dovezi clare despre o anumita companie care 

desfasoara activitati criminale - precum trafic de persoane, droguri, arme, terorism, spalare de 

bani - atunci autoritatile jurisdictiei respective, precum si bancile locale isi dau concursul 

pentru tragerea la raspundere a celor implicati. In cazul in care activitatile companiei 

respective sunt activitati legale, nu au de ce sa faca acest lucru", conchide Bogdan Minoiu. 

Tipuri de jurisdictii: cu reputatie buna - de exemplu: Insula Man, Malta, Cipru (care incepand 

din 2003 nu mai este jurisdictie offshore - este onshore deoarece are impozitul pe profit de 

10% in loc de 4,25%), Luxemburg; - aceste jurisdictii au reguli relativ stricte in anumite 

privinte legate de: infiintarea companiei, administrarea ei, evidenta contabila anuala, relatiile 

cu autoritatile locale, monitorizare; cu reputatie medie: - de exemplu: SUA, Hong Kong, 

Singapore - impozite reduse sau 0, costuri de infiintare mici, control mediu (de exemplu, 
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declararea cifrei de afaceri si a profitului) din partea autoritatilor - exceptie facand cazurile de 

terorism, trafic de droguri, arme etc; cu reputatie redusa - paradisuri fiscale: - de exemplu: 

Bahamas, Belize, Vanuatu, Cayman Islands - impozite de regula 0 si lipsa unui control 

minim din partea autoritatilor - exceptie facand cazurile de terorism, trafic de droguri, arme. 

 

 Pe cat de repede se poate infiinta un offshore, pe atat de rapid se poate si scapa de el.  

 

   "Aparitia paradisurilor fiscale a fost determinata in unele cazuri de lipsa resurselor interne, 

compensata de autoritati prin asigurarea de facilitati fiscale firmelor si institutiilor financiare 

interesate, in scopul atragerii lor in teritoriu" . Adoptarea legislatiei offshore duce de regula 

la aparitia unor filiale ale bancilor mari de pe continent, a firmelor de consultanta si a altor 

profesionisti necesari lumii afacerilor: brokeri, avocati, manageri, contabili, auditori.Acest 

aflux de populatie de buna calitate are nevoie de locuinte, transport, telecomunicatii, 

distractii si celelalte elemente de confort, la aceleasi standarde ca in tarile lor de 

origine.Astfel, bastinasilor li se ofera locuri de munca si ocazia unor afaceri avantajoase. In 

ultimii 20 de ani afacerile offshore au cunoscut o dezvoltare in progresie geometrica; 

specialistii considera ca jumatate din fluxul financiar mondial se se deruleaza prin canale 

offshore: banci, societati de asigurari, fonduri mutuale fundatii si holding-uri. 

Cum ii poate deveni util unui om de afaceri sau chiar individului obisnuit, cu venituri 

confortabile? In esenta, mecanismele offshore constau in stabilirea si domicilierea unei 

entitati juridice oarecare (corporatie, fundatie, holding, etc) prin intermediul careia sunt 

derulate afaceri cu alte entitati, domiciliate in afara statului respectiv . Aceste entitati sunt 

denumite generic "firme offshore" , si ofera scutiri de la plata impozitelor pe profit, pe 

cresterile de capital, pe dividende distribiuite sau dobanzi, etc.Incorporarea si intretinerea 

unei asemenea firme costa intre 2 si 4 mii de dolari anual, in aceasta suma fiind incluse 

datoriile catre autoritatile locale, cheltuielile pentru mentinerea prezentei fizice in teritoriu 

(adresa, posta, telefonfax, telex), retributia directorilor si a secretarului, deschiderea 

contului..bancar. .  

Modul in care functioneaza o firma offshore este simplu.  

✓ Sa presupunem ca firma este folosita de un exportator. Presupunem ca marfa exportata ar 

produce un profit brut de 50 000 $. Conform reglementarilor fiscale romanesti, in cazul in 
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care acest profit este retras ca dividende, 38% din el se va vira la bugetul statului impozit 

pe profit, iar din diferenta se va plati in continuare un impozit pe dividende de 10%. Un 

calcul simplu ne arata ca profitul initial se reduce de la 50 000 la mai putin de 30 000 de 

dolari. Daca exportatorul "intermediaza" tranzactia printr-o forma offshore proprie, poate 

inregistra intreg profitul in contul acesteia, in, dolari, in afara tarii. In acest caz nu sunt 

datorate nici impozit pe profit, si nici impozite pe dividende. Profitul poate fi folosit la 

finantarea altor afaceri, sau reinvestit. Conform legislatiei romanesti, daca profitul este 

repatriat, beneficiarul acestuia este obligat sa-l declare si sa-si achite datoriile fiscale. 

Totusi, aceste profituri se pot reintoarce la beneficiar sub multe alte forme (cheltuieli de 

reprezentare, retributii, sponsorizari, investitii...) 

 

Clasificarea tranzacţiilor care se fac în zonele offshore: (conform Raportului Gordon) 

1. Tranzacţii fără impact fiscal sunt tranzacţii care nu au nici un impact asupra impozitului 

plătit în statul de rezidenţă. De exemplu, o bancă ar putea deschide o filială într-un paradis 

fiscal pentru a evita cerinţele băncii naţionale cu privire la constituirea rezervelor egale. O 

altă companie ar putea folosi o filială înmatriculată într-un paradis fiscal pentru a evita 

controlul valutei sau alte reglementări impuse de ţara în care face afaceri. Un paradis -scai 

poate fi folosit pentru a reduce riscurile de expropriere care însoţesc afacerile desfăşurate în 

majoritatea ţărilor din lumea a treia. O persoană publică poate folosi un paradis fiscal sau un 

cont deschis în numele altei persoane pentru a-şi apăra activele de inamicii lui politici etc. 

2. Tranzacţii cu impact fiscal, dar în conformitate cu litera şi sprijinul legii - câteva exemple 

de astfel de tranzacţii sunt: 

• utilizarea pavilioanelor de complezenţă cu scopul de a obţine beneficii fiscale 

(minimizarea/evitarea impozitelor directe şi indirecte asupra activităţilor de transport naval 

internaţional; 

• operaţiunile de creditare intragrup (care amână impozitul asupra dobânzilor rezultate din 

împrumuturile acordate entităţilor grupului); 

• tranzacţii între filiale ale unor companii diferite (care sunt create pentru a evita TVA şi 

pentru efectuarea anumitor tranzacţii ce profită de portiţele cadrului legislativ). 

3. Operaţiuni de planificare fiscală agresivă - acestea sunt tranzacţii de reducere 

a sarcinilor fiscale prin „forţarea" secţiunilor vulnerabile ale cadrului legislativ, de exemplu 
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înfiinţarea de companii de asigurări captive, companii de investiţii, construcţii şi de prestare a 

unor servicii, ce sunt dirijate prin intermediul unor reprezentanţi din jurisdicţii offshore. 

 Un alt exemplu ar putea fi înfiinţarea unei companii de servicii într-un paradis fiscal 

pentru a furniza servicii altei filiale ale aceleiaşi companii localizate într-o a treia ţară. O metodă 

utilizată pe scară largă de companiile multinaţionale este reprezentată de utilizarea preţurilor de 

transfer, ce constau în evaluarea denaturată a unor tranzacţii internaţionale în scopul transferării 

totale/parţiale într-un paradis fiscal a profiturilor obţinute în zonele cu fiscalitate ridicată. 

 Adesea, părţile sunt conştiente de faptul că la o verificare amănunţită a tranzacţiei ar 

putea fi făcute ajustări importante, însă ele se bazează pe dificultăţile implicate de culegerea 

datelor specifice, schimbul internaţional de informaţii şi pe caracterul complex al tranzacţiilor. 

4. Fraude şi evaziuni fiscale - acestea sunt reprezentate de acţiunile prin care contribuabilul 

încearcă prin proceduri frauduloase să evite obligaţiile legale. Aceasta ar putea genera din 

simpla omitere de a declara venitul obţinut sau prin încercarea de a crea deduceri fiscale în 

exces. 

Evitarea taxelor, evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor licite sau 

ilicite cu ajutorul cărora cei interesaţi sustrag în total sau în parte materia lor impozabilă 

obligaţiunilor stabilite prin legile fiscale. 

Maurice Duverger afirma că „există evaziune fiscală, în sensul propriu al termenului, când 

cel care ar trebui să plătească impozitul, nu îl plăteşte, fără ca obligaţia acestuia să fie transmisă 

asupra unui terţ".  

Domeniul de manifestare a evaziunii fiscale este atât de întins pe cât este de larg şi variat 

câmpul de aplicare a impozitelor.  

 

 Domeniile de utilizare a companiilor offshore 

 

Comerţ internaţional: prin înfiinţarea unei companii offshore de import-export într-un 

paradis fiscal este posibilă reducerea impozitării profitului. Compania offshore are rol de 

intermediar între compania producătoare şi client. Cumpără mărfurile de la producător la un preţ 

foarte mic (apropiat de preţul de fabricaţie) şi le vinde clientului la preţul de piaţă, iar marfa este 

livrată direct de la societatea producătoare clientului, trecerea mărfurilor prin societatea offshore 

este doar scriptică. Binenţeles că în cele mai multe cazuri proprietarul companiei offshore este şi 
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proprietarul companiei producătoare. În felul acesta compania offshore (situată în paradis fiscal) 

colectează profit substanţial care nu va fi impozitat, iar societatea producătoare înregistrată într-

un „infern fiscal” obţine un profit scăzut sau deloc. 

Investiţii: companiile offshore de investiţii se pot folosi pentru realizarea unor investiţii 

care vor produce profituri mari. Astfel, aceste profituri vor fi puse la adăpost de impozitele mari. 

Cu ajutorul companiilor offshore de investiţii se poate asigura anonimatul adevăratului investitor. 

Un alt avantaj îl constituie faptul că în conturile companiei se pot păstra devize fără îngrădire, 

eliminând astfel pierderile datorate diferenţelor de curs. 

Tranzacţii imobiliare: dacă o companie offshore este proprietara unui imobil, la 

înstrăinarea acestuia se pot economisi importante sume din taxe. De aceea, este de preferat ca cei 

care au proprietăţi să le deţină prin intermediul unei companii offshore. Există o serie de avantaje 

precum şi evitarea taxelor succesorale, a impozitelor rezultate din vânzarea investiţiilor de 

capital. 

Servicii profesionale: prin plata contravalorii unor servicii de consultanţă se pot transfera 

în conturile firmei offshore sume importante fără să se plătească  impozit pe profit. În special 

persoane individuale precum designeri, consultanţi, autori, artişti, sportivi semnează contracte cu 

o companie offshore pentru dreptul de a primi onorariile prin intermediul acesteia, evitându-se 

astfel plata unor impozite care ar diminua semnificativ aceste onorarii. 

Operaţiuni bursiere: dacă operaţiunile la bursă se efectuează prin intermediul unei 

companii offshore, atunci profitul realizat nu este supus impozitării. 

Operaţiuni de lohn: compania offshore este mijlocul cel  mai răspândit prin care se 

reduce impozitul pe profit realizat în urma executării contractului de lohn. 

Proprietate intelectuală: o companie offshore poate cumpăra sau poate fi mandatată 

pentru dreptul de a folosi un patent, drepturi de autor, licenţă, know-how de la sau de către 

deţinătorii originali cu drept de sublicenţă. Odată achiziţionat dreptul de proprietate intelectuală 

de către o companie offshore, aceasta poate furniza drepturile de proprietate în sublicenţă în 

întreaga lume, exploatând drepturile de proprietate în diverse ţări. 

Shipping: folosirea unei companii offshore de shipping poate elimina impozitarea directă 

sau indirectă. Fără îndoială că în ultimii ani s-au produs mari transferuri de nave comerciale 

înregistrate în zone tradiţionale ca Marea Britanie, Norvegia sau Grecia, către jurisdicţii navale 

offshore precum Panama, Liberia, Isle of Man, Cipru şi Gibraltar. 
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Recrutare de personal: companiile offshore pot fi folosite de către patroni cu scopul de a 

reduce impozitul pe salariile angajaţilor. În acest caz banii ce urmează să fie utilizaţi pentru 

salariile angajaţilor sunt transferaţi în conturile companiei offshore în care lucrează de fapt 

angajaţii. 

Asigurări: societăţi de asigurare offshore captive sunt constituite de către o companie 

înregistrată într-o ţară cu fiscalitate ridicată sau de către un grup de asemenea companii şi pot fi 

folosite pentru asigurarea riscurilor firmei mamă în condiţii mai avantajoase decât cele oferite de 

obicei de societatea de asigurare. 

Dicţionarul Webster defineşte aceste societăţi captive astfel: "societăţi deţinute sau 

controlate de către o altă societate sau întreprindere, al cărei obiectiv este, în primul rând 

acoperirea necesarului de asigurări, şi în al doilea rând, efectuarea de operaţii pe piaţă". 

Societăţile captive de asigurări au fost create de companii multinaţionale pentru a asigura 

şi reasigura riscurile filialelor şi a companiilor afiliate. Captivele sunt potrivite în special pentru 

industria de shipping şi industria petrolieră. 

Societăţile captive offshore sunt societăţi de drept străine şi îşi desfăşoară activitatea în 

alte ţări în conformitate cu legislaţia din ţara gazdă. Ele constituie majoritatea covârşitoare a 

societăţilor captive, respectiv 85% din total. Cele mai multe societăţi captive "offshore" îşi au 

sediul în: Insulele Bermude (1336), Insulele Cayman (500), Guernsey (300), Bahamas, 

Seychelles, care deţin împreună circa 75% din totalul societăţilor captive din toată lumea. 

Celelalte sunt situate în Caraibe, Gibraltar, Insula Man, Channel Islands, Insulele Virgine 

Britanice, Nauru, Singapore, Vanuatu, Barbados. 

Operaţiuni bancare: o bancă offshore poate fi utilizată şi pentru finanţarea operaţiunilor 

internaţionale efectuate de fondatorii băncii respective, în scopul evitării problemelor legate de 

limitări valutare. În ultimii ani din ce în ce mai multe instituţii bancare s-au stabilit în paradisuri 

fiscale precum: Anguilla, Antilele Olandeze, Bahamas, Bahrein, Barbados, Insulele Cayman, 

Costa Rica, Emiratele Arabe Unite, Guernsey, Hong Kong, Liban, Luxemburg, Insula Man, 

Panama, Saint Vincent, Seychelles, Singapore, care au devenit adevărate centre financiare 

internaţionale. 

 

În paradisurile fiscale se pot constitui două tipuri de societăţi bancare: 
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• bănci de tip A sau de tip unrestricted, sau cu autorizaţie de funcţionare nerestrânsă, care pot 

opera atât pe piaţa naţională cât şi pe cea externă 

• bănci de tip B sau de tip restricted, sau cu autorizare de funcţionare restrânsă, care nu pot 

interveni pe piaţa bancară internă, naţională, pot efectua tranzacţii doar cu nerezidenţi, deci 

altfel spus acest tip de bănci pot opera doar în afara statului în care s-au înmatriculat 

 

      Motive pentru a infiinta o companie offshore 

 

     Pentru a ne da seama de ce este avantajos sa infiintam o companie offshore pentru a ne putea 

conduce mai bine afacerile este suficient sa studiem avantajele pe care le au aceste companii. 

Aceste avantaje sunt: 

   - anonimitate si confidentialitate;  

  - suporta taxe reduse si ajuta la o mai buna planificare internationala a taxelor;  

  - lipsa controalelor valutare;  

  - opereaza intr-un sistem economic si politic stabil;  

  - opereaza intr-un sistem bancar bine organizat si dezvoltat;  

  - posibilitatea diversificarii obiectului de activitate fara nici o restrictie;  

  - regulamente lejere;  

  - posibilitatea de expansiune mult mai buna;  

  - ascunderea provenientei marfurilor prin prelucrarea in zonele libere adiacente altor centre 

financiare offshore; 

    

  Anonimitate si confidentialitate 

   Anonimatul si confidentialitatea sunt invocate ca principale avantaje ale companiilor offshore, 

dupa taxele scazute sau chiar lipsa acestora. Printre motivele care determina o asemenea alegere 

se numara: 

  -in cele mai multe cazuri compania offshore este folosita ca o a treia parte desfasurând 

tranzactii pe piata locala. In acest caz, cele 2 companii nu trebuie sa aiba acelasi (aceiasi) 

director(i) intrucât aceeasi persoana nu poate semna un acord intre 2 companii in calitate de 

director al amândurora;  

  -in multe tari obligativitatea de a plati taxe este legata de locatia administratiei companiei. Daca 

este evident ca directorii si actionarii unei companii straine sunt inregistrati pe piata locala, 
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veniturile companiei straine vor fi considerate ca venituri ale unor proprietari locali si vor fi, in 

consecinta, taxabile;  

  -oamenii de afaceri doresc sa mentina anonimatul in ceea ce priveste activitatile desfasurate, 

profiturile acumulate, investitiile;  

  -anonimatul nu poate fi obtinut odata ce compania a fost inregistrata cu detinatorii ei reali, iar 

documentele in care sunt consemnati actionarii si directorii sunt indosariate. In contrast, când 

compania este inregistrata ca anonima, iar proprietarii, la un moment dat, nu mai doresc acest 

lucru, structura nu poate fi oricând schimbata;  

  -publicul are acces la dosarele ce contin certificatele de actionar, documentele de constituire ale 

unei companii etc.  

     Pe plan mondial peste 95% din detinatorii de companii offshore folosesc o structura de 

anonimat, restul preferând o structura deschisa. 

     Angajatii sunt obligati prin juramânt sa pastreze secrete numele beneficiarilor nerezidenti. 

Doar datele generale sunt prezentate din când in când pentru a informa guvernul si publicul cu 

privire la evolutia in acest domeniu. In functie de dorinta beneficiarului companiei, identitatea 

acestuia poate fi cunoscuta doar de cei cu care lucreaza in mod direct, cum ar fi directorul 

general si adjunctul. 

 

       Suporta taxe reduse si ajuta la o mai buna planificare internationala a taxelor 

     Jurisdictiile fiscale existente pe plan mondial se impart in doua categorii: cele caracterizate de 

un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe 

municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) si cele care nu percep taxe deloc sau acestea 

sunt foarte mici. In jurisdictiile care nu percep taxe, cum ar fi Bahamas, Gibraltar nici una din 

taxele mentionate mai sus nu este perceputa. O companie inregistrata intr-o astfel de jurisdictie 

nu plateste nici o astfel de taxa. 

     Daca luam in considerare o jurisdictie cu taxe scazute, vom vorbi de taxa pe profitul 

companiei. O jurisdictie cu astfel de taxe este Ciprul, unde se aplica o taxa de 4,25% pe profit 

brut. Profitul brut este calculat prin scaderea din venit a tuturor cheltuielilor facute de o 

companie pentru desfasurarea afacerilor. Aceasta include costul bunurilor vândute, salariile, 

cheltuielile de calatorie, cazare si protocol, taxe profesionale, comisioane si asa mai departe. Nu 

exista limite in ceea ce priveste aceste cheltuieli decât bunul simt. Mai mult, salariile nu sunt 
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taxabile. Totusi, alte jurisdictii, de exemplu Insula Man, impun o taxa fixa (750 lire sterline, sau 

1200$ in cazul Insulei Man) oricarei companii, indiferent de profiturile sau pierderile acesteia. 

     Cât despre planificarea internationala a taxelor, companiile internationale folosesc entitatile 

offshore pentru a-si dirija profiturile catre acestea si pentru a-si desfasura activitatea astfel incât 

sa plateasca cât mai putine taxe. Nu este de mirare ca mii de oameni de afaceri si companii 

folosesc companii offshore pentru planificarea internationala a taxelor, printe acestea 

numarându-se firme renumite in intreaga lume precum Pepsi Cola, Tetra Pak, Barclays RJR 

Nabisco si altele. Existenta unor tratate de evitare a dublei impuneri internationale impreuna cu 

taxele scazute ofera posibilitati imense pentru planificarea taxelor. 

 

       Lipsa controalelor valutare 

     Multi oameni de afaceri incearca sa evite stabilirea unei baze straine acolo unde exista 

controale valutare sau sunt intentionat complicate formalitatile ce privesc aceste operatiuni. 

     Companiile offshore nu sunt supuse controalelor valutare de nici un fel. Ele pot primi fonduri 

fie in cash, fie sub alta forma, in orice tip de valuta si de asemenea pot face plati catre orice 

persoana in orice tara, sau pot face retrageri de fonduri fara nici o explicatie sau documente 

cerute de banca. Astfel, compania opereaza intr-un sistem bancar nerestrictiv. 

     Companiile offshore pot mentine conturi in orice tip de valuta, sub forma de conturi curente, 

conturi cu preaviz, sau depuneri la termen fix, iar dobânzile platite sunt similare cu cele 

practicate la nivel international. Fondurile din aceste conturi pot fi transferate in strainatate fara 

nici un fel de restrictie si fara solicitarea unor documente sau a unor permise. 

 

       Opereaza intr-un sistem economic si politic stabil 

     Orice om de afaceri, orice investitor isi doreste sa isi desfasoare activitatea intr-o tara ce are 

aceste caracteristici. Nimeni nu doreste sa isi vada banii pierduti din cauza schimbarii 

guvernelor, sistemului de guvernare sau din cauza instabilitatii economice ce poate aduce cu ea 

inflatie regresie economica si multe alte probleme. 

     Dupa aparitia noilor state independente din fostul bloc sovietic procesul de restructurare 

economica a dus inevitabil la crize financiare (falimente bancare, jocuri piramidale etc.) care au 

insemnat pentru populatie pierderea economiilor. 
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     Unul din cele mai mari avantaje ale Ciprului, ca centru offshore este stabilitatea economica si 

politica intr-o regiune vulnerabila in aceasta privinta. Razboiul civil din Liban i-a conferit 

Ciprului primul avantaj in 1970, urmata de Razboiul din Golf din 1990 si colapsul Iugoslaviei. 

Multe companii care au venit pentru un refugiu temporar au ramas atunci când au vazut ca 

aceasta tara le ofera mai mult de atât. 

 

       Opereaza intr-un sistem bancar bine organizat si dezvoltat 

     Aceasta este una din prioritatile pe care orice centru financiar offshore le are de indeplinit. La 

aceasta au contribuit si marile banci ale lumii ce si-au stabilit centre de operare in aceste zone si 

au ridicat astfel standardul de desfasurare al acestei activitati. 

     Având in vedere modul in care se desfasoara afacerile astazi este de neconceput ca un centru 

financiar offshore sa nu aiba un sistem bancar bine dezvoltat. 

     Aceasta problema va fi prezentata mai larg in urmatorul subcapitol. 

 

       Posibilitatea diversificarii obiectului de activitate fara nici o restrictie 

     Centrele financiare offshore permit in mod frecvent diversificarea obiectului de activitate al 

unei companii, operatie care nu este posibila in tara de origine a investitorului. Companii cu 

impuneri si restrictii dureroase in tara lor de origine pot gasi nenumarate solutii comerciale in 

centre offshore, scapând astfel de multe din probleme. De exemplu, bancile japoneze sau 

americane nu se pot angaja in unele chestiuni legate de titlurile de valoare prohibite de lege in 

tarile lor, intra pe acest delicat domeniu cu ajutorul entitatilor offshore. Trebuie mentionat si 

faptul ca formalitatile de diversificare a activitatii unei companii sunt indeplinite fara prea multa 

birocratie. 

 

       Regulamente lejere 

     Frica de regulamente excesive este o atractie majora spre acest domeniu si este motivul pentru 

care inregistrarea de banci, societati de asigurari sau societati de transport maritim a devenit un 

pilon important al industriei offshore. Un nou val de instrumente financiare se deplaseaza spre 

domeniul offshore pentru acelasi motiv. Acest val include fonduri de investitii inchise, 

instrumente de plata, comertul cu Eurodolari. 
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   Posibilitate de expansiune mult mai buna 

     Marile corporatii vad centrele offshore ca pe ceva indispensabil pentru expansiunea lor pe noi 

piete la costuri competitive. De exemplu, centrele financiare offshore domina câteva activitati 

internationale cum ar fi: shippingul, transportul aerian, domeniul financiar si al societatilor de 

asigurari captive. In ultimul timp au fost inregistrate, aproximativ un milion de companii 

offshore in toata lumea, iar multe din corporatiile de rasunet de pe piata mondiala opereaza prin 

aceste centre. Am amintit aici IBM si Microsoft in Dublin, Orient Express si American Airlines 

in Bermude, De Burs in Insula Man, GE si CNN in Cipru. 

     Astfel o firma va putea intra mai usor pe o piata sau isi va putea deschide o filiala sau o 

sucursala intr-o anumita tara pentru ca va fi privita ca o firma straina si va putea beneficia de 

facilitati acordate de guvernul tarii respective. Putem da aici ca exemplu de tara România care 

acorda facilitati investitorilor straini ce isi plaseaza banii in tara noastra.  

 

       Ascunderea provenientei marfurilor prin prelucrarea acestora in zonele libere 

adiacente altor centre offshore 

     Oamenii de afaceri pot ascunde provenientei marfurilor pe care le comercializeaza cu ajutorul 

zonelor libere. Astfel, ei pot introduce marfurile in zonele libere unde le pot schimba ambalajul, 

le pot prelucra si le pot ascunde provenienta pentru ca marfurile vor avea ca provenienta apoi 

zona libera, si implicit tara care a organizat aceasta zona libera si astfel marfurile pot fi mai usor 

alese de consumatori. 

     

     Unde sa infiintam o companie offshore? 

     In prezent, in lume, exista mai mult de 40 de regiuni care ofera companiilor offshore avantaje 

considerabile. Aceste paradisuri fiscale traditionale sunt situate pe arshipeleaguri (ex. Insulele 

Virgine Britanice), in republici insulare (ex. Republica Nauru) sau tari mici (ex. Panama, 

Letonia). Legislatia independenta a acestor tari sau teritorii incurajeaza investitorii straini in 

infiintarea companiilor pe teritoriul respectiv.  
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      Exemplu: 

        DESCHIDEREA DE CONTURI IN LETONIA  

     Conform noilor reglementari bancile din Romania vor raporta lunar Ministerului Finantelor 

numele, adresele si numarul de cont al tuturor deponentilor din sistemul bancar. Mai exact, din 

2004, bancile trebuie sa întocmeasca o uriasa lista cu toate conturile deschise în centrala si în 

sucursalele bancii.  

     Dupa ce va fi terminat acest fisier al conturilor bancare, raportarile lunare catre Ministerul 

Finantelor vor contine doar informatii despre închiderea sau deschiderea unui anumit cont bancar 

de catre unul dintre clienti.  

     Executarea unui cont bancar va atrage dupa sine executarea tuturor conturilor din Romania 

ale unui client. 

       De ce Letonia ?  

• pentru ca secretul bancar este respectat  

• de la 1 mai 2004 Letonia a devenit membra UE - dar a negociat mentinerea secretului bancar  

• pentru ca bancile din Letonia ofera un performant serviciu de e-banking contul poate fi 

administrat din biroul dvs din Romania sau din orice loc unde exista un calculator si o conexiune 

internet 

       Pentru cine deschidem aceste conturi bancare?  

• pentru persoane fizice române si strãine  

• pentru companii offshore 

       Trebuie sa calatoriti in Riga pentru deschiderea contului?  

• Nu. Specimenele de semnãtura si copiile documentelor necesare vor fi legalizate în Bucuresti 

de catre reprezentantul imputernicit al bancii.  

 

       Ce depozit este necesar pentru deschiderea contului ?  

• Contul se va activa dupa transferul a 100 USD, ceea ce reprezinta costul de administrare al 

contului pentru primul an de functionare.  

       Cum se administreaza contul?  

• Contul se va administra prin internet cu ajutorul softurilor de criptare pe care le veti primi în 

momentul deschiderii contului. 

       Cat costa deschiderea unui cont ?  
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• Deschiderea contului costa 700 USD. Acest cost include legalizarea specimenelor de 

semnatura, legalizarea copiilor actelor constitutive ale persoanelor juridice si a pasaportului 

persoanelor fizice, precum si costul curierului Bucuresti - Riga.  

       Cum trebuie sa procedati daca doriti deschiderea unui cont în Riga? 

• Trebuie sa contactati FIRMA la telefon ! 

 

Operaţiunile şi mecanismele offshore 

Printre formele de evitarea a plăţii impozitelor se află şi aranjamentele financiare, 

precum împrumutul între firme, care plasează venitul brut (de impozitat) în jurisdicţia cu taxele 

cele mai mici. 

În plus, firmele sunt deseori capabile de a-şi "ajusta" preţul la care filialele localizate în 

diferite ţări îşi vând bunuri şi servicii. În general guvernele cer ca firmele să folosească preţuri 

recomandate/fixe pentru tranzacţiile dintre părţile afiliate, la nivelul preţurilor care ar fi folosite 

şi de terţi într-o tranzacţie asemănătoare, încercând să limiteze raza de acţiune a preţurilor de 

transfer motivate de urmărirea eficienţei fiscale. În practică însă, dificultatea aprecierii unor 

preţuri corecte pentru bunuri şi servicii, mai ales pentru elementele intangibile sau pentru care nu 

se pot găsi tranzacţii similare, lasă suficient spaţiu de manevră pentru companiile multinaţionale. 

În consecinţă, firmele descoperă adesea că tranzacţiile cu filialele aflate în paradisuri fiscale pot 

fi folosite pentru a reloca venitul din locaţiile cu taxe ridicate către zone mai "prietenoase" din 

punct de vedere fiscal. 

 

Metodele convenţionale a fraudei fiscale internaţionale constau în special în două tehnici: 

• transferul profiturilor către o ţară cu impozite reduse, prin manipularea preţurilor tranzacţiilor 

• nerepatrierea veniturilor încasate în străinătate, prin manipularea remuneraţiilor 

 

1. Tehnica transferului profiturilor pune una din cele mai clasice probleme ale dreptului 

fiscal internaţional. Problema manipulării preţurilor de transfer apare între relaţiile dintre 

societăţile-mamă şi filialele acesteia, membrii unui grup având în realitate, o autonomie foarte 

limitată în raport cu societatea-mamă care-i conduce. Tranzacţiile comerciale care au loc între 
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diferitele societăţi de grup, dau loc la preţuri fixate nu atât în funcţie de adevărul economic 

(preţul pieţei) cât de o stratagemă fiscală utilizând portiţele şi breşele oferite de diferitele 

legislaţii fiscale. 

O formă a strategiei fiscale internaţionale (international tax planning) o constituie 

"treaty shopping " şi constă în compararea avantajelor şi inconvenientelor convenţiilor 

utilizabile. Va fi reţinută convenţia (dintre state) care facilitează recurgerea la structuri juridice 

de natură să reducă sarcina fiscală fără să comită totuşi ilegalităţi. Termenul treaty shopping e de 

origine engleză sau americană, dar practica nu este specifică numai societăţilor din aceste ţări. 

Această tehnică în sine nu este ilegală: ea relevă o strategie fiscală care permite să se obţină cel 

mai bun avantaj de pe urma convenţiilor fiscale existente. Totuşi treaty shopping este considerată 

o formă abuzivă a planificării fiscale, constând în crearea în mod artificial a condiţiilor de a 

beneficia de avantajul fiscal convenţional, permiţând astfel creşterea beneficiului net prin 

micşorarea costului fiscal. 

Ostilitatea guvernelor faţă de treaty shopping se explică prin aceea că ţara-sursă pierde 

din încasări fiscale pentru că va aplica o rată de reţinere la sursă mai mică. Pe de altă parte, 

practica treaty shopping încurajează multiplicarea tranzacţiilor care nu au, în general, consistenţă 

economică. În acelaşi timp ea riscă să micşoreze încrederea contribuabililor în propriul lor sistem 

fiscal. Nu în ultimul rând, recurgerea la treaty shopping reduce puterea de negociere a ţării în 

care se află sursa de venit atunci când aceasta caută să obţină pentru proprii săi rezidenţi avantaje 

de ordin fiscal de la statul străin cocontractant. Toate aceste motive justifică măsurile anti-treaty 

shopping pe care statele încearcă să le ia. Multiplicarea convenţiilor bilaterale privind evitarea 

dublei impuneri a creat obligaţii referitoare la asistenţă, implicând schimbul de informaţii în 

legătură cu veniturile sau patrimoniile. Cooperarea multilaterală în materie de luptă împotriva 

fraudei şi evaziunii fiscale a fost de asemenea dezvoltată odată cu crearea "grupului celor patru" 

în 1970, materializată prin întâlniri anuale ale directorilor generali ai administraţiilor financiare 

din Franţa, Germania, Marea Britanie şi SUA. 

Prin transfer se înţelege, în sens larg, orice ieşire de valori constatată în conturile unei 

întreprinderi care corespunde unei intrări de aceeaşi valoare în conturile unei alte întreprinderi. 

Pentru ca administraţia fiscală să poată stabili prezumţia de transfer indirect de beneficii în 

străinătate trebuiesc reunite două condiţii: 

• existenţa simultană de legături de dependenţă între societăţi 
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• existenţa unui avantaj anormal 

 În mod concret, frauda fiscală are loc prin majorarea preţurilor de cumpărare sau 

micşorarea preţurilor de vânzare. 

Majorarea preţurilor de cumpărare funcţionează la import, în timp ce micşorarea 

preţurilor de vânzare operează la export. "De exemplu, o firmă multinaţională dintr-o ţară 

exportă mărfuri în altă ţară utilizând în acest scop serviciul a două filiale ale sale: cea din 

Bermuda şi cea din ţara importatoare. Societatea-mamă din ţara exportatoare exportă iniţial 

filialei din Bermuda, stabilind în mod artificial un preţ de transfer scăzut, astfel încât profiturile 

operaţiunii apar nu în ţara exportatoare ci la filiala din Bermuda. La rândul ei, filiala din 

Bermuda exportă mărfurile filialei din ţara importatoare la un preţ de transfer artificial ridicat, 

astfel încât, şi de această dată, profiturile apar în bilanţul filialei din Bermuda. Scopul acestor 

operaţii este transferarea celei mai mari părţi din profit în Bermuda, unde impozitele pe venit 

sunt deosebit de scăzute. Mărfurile nu ajung niciodată în Bermuda. Totul este făcut numai 

scriptic." 

 

Ex.1. Presupunem că o companie petrolieră din România, pentru simplificare o denumim 

„A” exportă produse petroliere unei societăţi din Austria „B”. Astfel că livrează un lot de bunuri 

a cărui preţ de vânzare este 300.000$ şi înregistrează un cost total pentru lot de 200.000$. Există 

două posibilităţi: să se facă vânzarea direct - cazul a) şi prin intermediul unei filiale (firmă 

offshore din Cipru – „C”- cazul b). 

Societatea „A” înregistrează următoarele situaţii: 

a) Vânzare directă 

 VÂNZARE DIRECTĂ 

Cost total de producţie 200.000$ 

Preţ de vânzare 300.000$ 

Profit brut 100.000$ 

Impozit pe profit datorat în 

România 

16%x100.000=16.000$ 

Rezultat net 300.000-200.000-16.000=84.000$ 
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b) Vânzarea prin intermediul unei filiale offshore din Cipru, care refacturează marfa firmei 

din Austria, înregistrând un cost suplimentar de refacturare de 1.000$ 

 VÂNZARE PRIN 

INTERMEDIUL FILIALEI 

OFFSHORE 

Cost total de producţie 200.000$ 

Preţ de vânzare către filiala din Cipru 210.000$ 

Profit brut 10.000$ 

Impozit pe profit datorat în România 1.600$ 

Cost de refacturare pentru revânzare  1.000$ 

Preţ de revânzare  300.000$ 

Profit brut înregistrat de filiala din Cipru 300.000-210.000-1.000=89.000$ 

Impozit datorat în Cipru 10%x89.000$ = 8.900$ 

Impozit total înregistrat la nivelul 

grupului 

1.600$+8.900$=10.500$ 

Economie de impozit 16.000$-10.500$=5.500$ 

Rezultat net consolidat la nivel de 

grup 

300.000-201.000-10.500=88.500$ 

 

Ca urmare se observă că se înregistrează o economie de impozit de 5.500$ iar rezultatul 

net consolidat este mai mare cu 4.500$. Dar situaţia este şi mai avantajoasă în cazul în care 

impozitul este zero pentru filiala offshore (cazul altor jurisdicţii) sau când cifra de afaceri este 

mult mai importantă. 

Însă administraţiile fiscale încearcă eliminarea unor astfel de practici prin stabilirea 

preţului de tranzacţionare "normal". Şi în acest sens există mai multe metode. 

OECD recomandă folosirea preţurilor pentru tranzacţiile obişnuite pe piaţa respectivelor bunuri 

şi servicii, respectiv tranzacţii care au loc între întreprinderi independente. Dar este destul de 

greu din punct de vedere practic pentru că asta înseamnă să existe pe piaţă tranzacţii 

comparabile, produse identice în condiţii de tranzacţionare identice ceea ce nu este totdeauna 

posibil. 
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O altă metodă face referire la preţul de vânzare către un terţ independent: preţul real 

pentru un bun cumpărat de la o altă componentă a grupului este stabilit pe baza preţului de 

vânzare către o firmă independentă (din afara grupului) din care se scade o cotă normală de 

adaos aplicat de vânzător, costul eventual al finanţării stocului, avându-se în vedere şi riscul pe 

care şi-l asumă acesta. 

Tranzacţiile intra-grup se pot referi atât la bunuri, cât şi la servicii sau tehnologii ori 

mărci comerciale. Pentru acestea din urmă, controlul fiscului este îngreunat mai ales din cauza 

naturii lor necorporale. Plata unui astfel de transfer îmbracă forma unei redevenţe care acoperă 

costul unei licenţe de exploatare sau chiar asistenţă tehnică. De multe ori în jurisdicţii offshore se 

înfiinţează filiale care îmbracă forma unor laboratoare sau centre de cercetare mai mult fictive (în 

special în domeniul farmaceutic) astfel încât serviciile prestate de aceste filiale pot îmbrăca 

valori foarte dificil de cuantificat la un preţ real.  

O altă schemă poate implica delocalizarea angajaţilor unui departament de cercetare-

dezvoltare dintr-o ţară cu fiscalitate ridicată, într-un paradis fiscal. În ciuda costurilor 

suplimentare care apar per ansamblul grupului se pot obţine economii substanţiale de impozit. 

Avansuri şi împrumuturi intra-grup 

Atunci când una din componentele grupului are dificultăţi de trezorerie o alta poate să îi 

ofere sprijin financiar acordându-i un împrumut.  

 

Ex. 2. Presupunem un grup format din trei societăţi (A, B, C), situate în trei ţări diferite în 

care impozitul pe profit este 35%, 1% şi 30%. Societatea dominantă este C. Dacă grupul doreşte 

să facă o investiţie masivă de 1.000.000$, sub formă de împrumut acordat lui A, atunci creditul 

poate veni direct de la C la A, cu o dobândă de 10% pe an. Câştigul realizat (fără a considera alte 

cheltuieli) al societăţii C este 10%x1.000.000=100.000$, pentru care ar plăti un impozit de 

30%x100.000=33.000$. 

Dar dacă operaţiunea se face prin intermediul lui B, C împrumută pe B cu 1.000.000$ cu o 

dobândă de 1% şi B împrumută, la rândul lui, pe A, cu aceeaşi sumă, cu o dobândă de 10%. 

Situaţia se prezintă astfel: 

La soc. A: Cheltuieli de 10% x 1.000.000=100.000$; 

La soc. B: Cheltuieli cu dobânda de 1% x 1.000.000=10.000$ 

                  Venituri din dobânzi 10% x 1.000.000=100.000 
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                  Rezultat brut 90.000$ 

                  Impozit pe profit 1% x 90.000=900$ 

La soc. C: Venituri din dobânzi 1% x 1.000.000=10.000$ 

                  Impozit pe profit 30% x 10.000=3.000$ 

Impozit total la nivelul grupului: 900 + 3.000=3.900$, faţă de 33.000$ cât ar fi trebuit să 

plătească fără intermediarul offshore. 

 

În acest fel societatea-mamă îşi diminuează baza impozabilă şi obligaţiile către bugetul 

de stat. Administraţia poate să stânjenească metoda transferurilor de beneficii rezultate din 

micşorarea preţului de vânzare sau majorării preţului de cumpărare prin impunerea respectării 

principiului preţului just (arm's length prices) fără a ţine seama de legăturile de dependenţă 

dintre societăţile în cauză. 

Un avantaj anormal poate rezulta din împrumuturi sau avansuri consimţite de către o 

întreprindere în favoarea alteia, cu scutire de plată a dobânzilor sau cu dobânzi reduse. Au loc în 

acest caz operaţii financiare anormale care conduc la evaziune sau fraudă fiscală. 

 

2. Metoda manipulării remuneraţiilor serviciilor în străinătate constă în nerepatrierea 

veniturilor încasate. Evaziunea, dacă nu frauda, este adesea permisă prin societăţile de bază sau 

societăţile fictive care primesc remuneraţiile, pentru serviciile datorate unui contribuabil dintr-o 

ţară puternic fiscalizată. Procedeul este frecvent întâlnit în cazul profesiunilor artistice şi 

sportive. Acest procedeu a fost descoperit în anii '60 şi este cunoscut sub numele "rent a star 

company" (societate care închiriază serviciile unei vedete). El a permis mai multor artişti şi 

sportivi francezi să scape o mare parte a veniturilor să nu fie impozitate. 

Procedeul "rent a star company" a fost întrebuinţat pentru prima oară în SUA de către 

membrii show-business care au implementat societăţile fictive în insulele Caraibe, situate în 

apropierea Floridei. Actorul sau sportivul profesionist primeşte o remuneraţie fixă vărsată de 

către societatea pe care el o controlează şi mult inferioară onorariilor vărsate de către societăţile 

producătoare sau organizatorii de întreceri sportive. Sunt cunoscute în acest sens afacerile 

Johanson, boxer suedez care şi-a creat o societate în Elveţia, şi Nat King Cole, "regele" jazz-ului 

anilor 1960 care era salariat al unei societăţi panameze ale cărei acţiuni aparţineau în ultimă 

instanţă unui trust din Bahamas al cărui beneficiar era soţia sa. Există o multitudine de căi pentru 
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evitare impozitelor, în funcţie de tipul şi locaţia afacerilor, strategia investiţională, strategia 

fiscală, etc. 

 

Subcapitalizarea unei filiale (thin capitalisation) 

O societate mamă îşi constituie o filială într-un paradis fiscal, dar subscrie un capital mult 

inferior celui necesar, iar restul i-l pune la dispoziţie sub formă de împrumuturi pentru care 

urmează a primi dobânzi (desigur împrumutul se face prin intermediul unei filiale localizate 

optim). Această modalitate este preferată subscrierii de capital, pentru că pentru dobânzi se 

beneficiază de deducere (când apar ca şi cheltuială), iar când sunt un venit pentru un nerezident 

nu sunt impozitate, pe când dividendele care se primesc ca urmare a participării la capital sunt 

impozabile şi cu o cotă destul de ridicată. 

 

 Utilizarea paradisurilor fiscale prin intermediul schemelor offshore 

 

*Societatea ecran sau societatea releu este aceea societate care nu are o existenţă fizică şi cel mai 

ades se rezumă la o simplă cutie de scrisori, având doar o existenţă fictivă şi care permite 

"transferul de fonduri", adică un circuit financiar stabil care permite reciclarea banilor. Cel mai 

adesea sunt societăţi de import-export, însă de asemenea pot fi companii aeriene, firme de 

asigurări sau societăţi bancare, filiale ale companiilor multinaţionale.  

Schemele offshore constau în stabilirea şi domicilierea unei entităţi juridice (corporaţie, 

holding, fundaţie) prin intermediul căreia se derulează afaceri cu alte entităţi domiciliate în afara 

statului respectiv şi care oferă scutire de la plata impozitelor pe profit, pe creşterile de capital, pe 

dividende, pe dobânzi, etc  

 Companiile offshore, sub diferitele forme pe care le îmbracă, cunosc o extindere din ce 

în ce mai amplă (în special în ultimile două decenii) şi aceasta se datorează în principal 

dezvoltării paradisurilor fiscale, dezvoltare care poate fi analizată atât sub aspect cantitativ, dar 

mai ales calitativ.  

  Un alt factor de importanţă majoră în extinderea companiilor offshore este şi dezvotarea 

accelerată a înaltei tehnologii de comunicaţie care practic permite în câteva secunde îndepărtarea 

oricăror bariere fizico-geografice dintre ţări. 
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În privinţa tipurilor de firme care aleg să-şi desfăşoare activitatea prin intermediul 

paradisurilor fiscale se poate aprecia că în principal companiile multinaţionale sunt cele care 

preferă operarea prin intermediul unei filiale offshore (economia de impozite realizată este mult 

mai mare pentru ele şi costul folosirii unui paradis fiscal are o pondere mult mai scăzută decât 

pentru alte firme cu o cifră de afceri mai redusă) dar şi acele firme care desfăşoară activităţi 

intense de cercetare-dezvoltare (în special înaltă tehnologie). 
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