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3.1

Numerarul =i instrumentele cu numerar

Activitatea casierului bancar const[, printre altele, ]n primirea de la client a
numerarului =i a instrumentelor cu numerar cum sunt, de exemplu, cecurile
=i alte instrumente (“documente de titlu pentru ]ncasare”) ]n vederea
credit[rii conturilor clientului respectiv.
}n practica bancar[ modern[, numele clientului =i num[rul contului s[u din
banc[ sunt tip[rite pe filele carnetului de cec pentru eliminarea oric[ror
erori care pot ap[rea, precum =i pentru realizarea unei fluen\e a
opera\iunilor de la ghi=eu.
Proceduri1 utilizate de b[nci rom`ne=ti:
•

Casierul trebuie s[ se asigure c[ numele =i num[rul contului clientului
bancar sunt indicate clar;

•

Atunci c`nd clientul pl[te=te la ghi=eu, casierul trebuie s[ verifice
corectitudinea numelui =i a num[rului contului clientului al c[rui cont
urmeaz[ s[ fie creditat;

•

Casierul trebuie s[ numere biletele de banc[ prezentate de c[tre client la
ghi=eu =i s[ le sorteze pe cupiuri;

•

Casierul bifeaz[ fiecare plat[ efectuat[ la ghi=eu =i ]=i a=eaz[ biletele de
banc[ ]n cas[.

Numerarul se compune din:
Bancnote;
Monede;
Instrumente similare cu numerarul, folosite ca mijloc direct de plat[ =i
acceptate pe scar[ larg[ ]n tranzac\ii.
Primele două componente sunt emise de b[ncile centrale sau de guverne.
Acest drept de emisiune al b[ncii centrale sau al guvernului se nume=te
seigniorage.
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Instrumentele de plată similare cu numerarul (“documente de titlu pentru
]ncasare”) sunt următoarele:
Ordine condi\ionate;
Dividende;
Obliga\iuni la purt[tor;
Ordine po=tale;
Cecuri de c[l[torie neutilizate;
Tichete de mas[, cupoane;
Carduri;
Moned[ electronic[.

3.2 Cecul – defini\ie, p[r\ile implicate ]n circuit, girarea, tipuri
de girare
Cecul2 reprezint[, ]n general, un ordin necondi\ionat dat ]n scris de c[tre o
persoan[ (titularul unui cont creditor deschis la banca respectiv[) unei alte
persoane care trebuie s[ fie o banc[, semnat de c[tre persoana care a dat
ordinul =i solicit`nd b[ncii s[ pl[teasc[ la cerere o anumit[ sum[ de bani fie
la ordinul titularului de cont, fie la ordinul unui ter\, fie la ordinul
purt[torului.
Detalii privind cecul:
Persoana care trage cecul se nume=te tr[g[tor;
Banca prin care se trage cecul se nume=te banca tras[ sau banca
pl[titoare;
Persoana asupra c[reia cecul tras este pl[tibil se nume=te tras sau
beneficiar;
}n cazul ]n care tr[g[torul trage un cec pl[tibil ]n favoarea sa, atunci
tr[g[torul =i trasul sunt una =i aceea=i persoan[.
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}n momentul prezent[rii la ghi=eul b[ncii a unui cec, casierul trebuie s[
verifice urm[toarele elemente:
Dac[ data este corect[: Este cecul post-datat sau expirat?
Post-datat: ]nseamn[ c[ cecul a fost prezentat la banc[ ]naintea datei
specificate pe cec.
Expirat: ]nseamn[ c[ cecul a fost prezentat la banc[ dup[ =ase luni de la
data ]nscris[ pe el.
}n ambele situa\ii cecul nu se poate ]ncasa.
Trasul (beneficiarul):
}n cazul ]n care cecul este barat sau barat pentru un anumit cont, atunci
astfel de instruc\iuni trebuie implementate.
Con\inutul instrumentului:
}n cazul ]n care exist[ diferen\e ]ntre suma ]nscris[ ]n cuvinte =i suma
]nscris[ ]n cifre, suma pl[tibil[ este cea me\ionat[ ]n cuvinte. Oricum,
banca este ]mputernicit[ s[ returneze cecul neonorat pe care se ]nscrie
“cuvintele =i cifrele diferite”. Banca pl[titoare are dreptul s[ solicite
clientului s[u s[-=i completeze cecul cu termeni clari =i corec\i.
Semn[tura tr[g[torului:
Semn[tura trebuie =i ea verificat[ pentru ca banca s[ fie sigur[ c[
semn[tura de pe cec corespunde cu cea din specimenul de semn[turi
p[strat cu grij[ de banc[. Semn[tura este una genuin[.
Girarea (vezi Anexa 1):
Girarea instrumentului reprezint[ opera\iunea prin care se transmit, o
dat[ cu remiterea =i toate drepturile rezultate din cec. Girarea reprezint[
o men\iune f[cut[ pe verso-ul cecului ]n favoarea oricui, inclusiv ]n
favoarea tr[g[torului. Noul beneficiar poate, la r`ndul s[u, s[ gireze
cecul.

}n literatura de specialitate englezeasc[3, sunt cunoscute dou[ tipuri de
girare:
1. Girarea ]n alb: ]n cazul ]n care nu este indicat[ nici o persoan[ la
girare. O astfel de girare ]n alb poate transforma ordinul cecului
]ntr-un cec la purt[tor;
2. Girarea special[: este cazul ]n care cel care gireaz[ cecul specific[
=i persoana ]n favoarea c[reia este girat cecul.

3.3

Circuitul cecului ]n baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului,
cu modific[rile =i complet[rile ulterioare

3.3.1 Introducere
Cecul reprezint[ un instrument de plat[ utilizat de titularul contului bancar
cu disponibil corespunz[tor ]n contul respectiv. Fondurile disponibile au
rezultat dintr-un depozit bancar, din opera\iuni de ]ncasari sau din acordarea
unui credit.
Cecul este un instrument de plat[ care pune ]n leg[tur[, ]n procesul cre[rii
sale trei persoane:
Tr[g[torul este persoana care creeaz[ instrumentul (emite cecul), el
fiind titularul contului bancar.
Trasul este ]ntotdeauna banca la care tr[g[torul are un cont bancar
deschis. Trasul va pl[ti cecul prezentat numai dac[ tr[g[torul are
disponibil suficient ]n contul s[u.
Beneficiarul este persoana care va primi banii. Aceast[ persoan[ poate
s[ fie o ter\[ persoan[ sau ]nsu=i tr[g[torul.
Instrumentul este creat de tr[g[tor care, ]n baza unui depozit constituit la
banc[, d[ un ordin necondiţionat acesteia (trasul) s[ pl[teasc[ o sum[
determinat[ unei ter\e p[r\i (sau ]nsu=i tr[g[torului), aflate ]n pozi\ia de
beneficiar.
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Ca urmare, ]n circuitul cecului, cele trei persoane puse ]n leg[tur[ prin cec
efectueaz[ toate opera\iunile legate de acest instrument ]n nume propriu:
tr[g[torul emite cecul, proprietarul legitim ]l ]ncaseaz[, iar trasul ]l pl[te=te.
Pentru ca tr[g[torul s[ poate emite cecuri, banca trebuie s[-i elibereze
clientului s[u un carnet de cec care con\ine formulare de cecuri ]n alb.
Proprietarul carnetului de cecuri completeaz[ formularul, ]l semneaz[ =i
pred[ beneficiarului care ]l va prezenta, la r`ndul s[u, b[ncii sale pentru
]ncasare.
Pentru a fi valabil, cecul trebuie s[ con\in[ urm[toarele me\iuni obligatorii4
(vezi Anexa 1):
denumirea “CEC” ]nscris[ chiar ]n textul instrumentului;
ordinul necondi\ionat de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani;
numele trasului, respectiv numele b[ncii la care tr[g[torul are un cont
deschis;
locul pl[\ii, respectiv localitatea =i adresa b[ncii la care plata urmeaz[ a
fi efectuat[;
data =i locul emiterii instrumentului, respectiv ziua, luna, anul, precum
=i numele localit[\ii;
semn[tura tr[g[torului.

3.3.2 Transmiterea unui cec
Posibilit[\ile de circula\ie5 ale unui cec sunt:
a) Simpla remitere – este cazul cecului la purt[tor care ]n momentul
emiterii, nu indic[ expres beneficiarul sau poart[ men\iunea la
„purt[tor”. Acest cec, urmeaz[ a fi pl[tit fie persoanei desemnate ca
beneficiar, fie de\in[torului instrumentului.
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b) Cesiunea de crean\[ ordinar[ - ]n cazul ]n care un cec este emis pe
numele unei anumite persoane =i con\ine men\iunea „nu la ordin”. }n
acest caz, numai persoana nominalizat[ poate s[-l ]ncaseze.
c) Girarea - opera\iunea prin care se transmit, o dat[ cu remiterea =i toate
drepturile rezultate din cec. Girarea reprezint[ o men\iune f[cut[ pe
verso-ul cecului ]n favoarea oricui, inclusiv ]n favoarea tr[g[torului.
3.3.3 Plata unui cec
Cecul este pl[tibil numai la vedere, adic[ la prezentarea acestuia la banc[.
}n Rom`nia, termenele de prezentare la plat[ a cecurilor emise =i pl[tibile
sunt:
-

8 zile, pentru cecurile pl[tibile chiar ]n localitatea ]n care a fost emis;

-

15 zile, ]n celelalte cazuri.

Aceste termene sunt calculate ]ncep`nd cu ziua urm[toare datei emiterii
cecului.
Prezentarea cecului dup[ expirarea termenului legal are ca efect pierderea
dreptului legal de ac\iune ]mpotriva giran\ilor anteriori ]n cazul ]n care cecul
nu ar fi pl[tit.
Legea cecului stipuleaz[ c[, toate persoanele care ]n orice calitate s-au
obligat prin cec (tr[g[tor, giran\i), sunt responsabile solidar ]n ceea ce
prive=te plata cecului respectiv, cu toate c[ obliga\iile au fost asumate ]n
momente diferite.
3.3.4 Tipuri de cecuri
Cele mai importante tipuri de cecuri utilizate ]n Rom`nia sunt:
a) cecul la purt[tor. Acesta reprezint[ instrumentul care con\ine ]n textul
s[u o men\iune special[ “la purt[tor” sau “pl[tibil la purt[tor” sau nu
con\ine nici o men\iune.
b) cecul barat. Acesta reprezint[ instrumentul pe care tr[g[torul sau
posesorul cecului poate face o barare prin ]nscrierea a dou[ linii
paralele, orizontale sau oblice pe fa\a cecului; aceasta ]nseamn[ c[

beneficiarul
va trebui s[ recurg[ la serviciile unei b[nci pentru ]ncasarea sumei
]nscrise pe cec.
Bararea poate fi:
•

general[ - atunci c`nd nu se specific[ nici o men\iune ]ntre cele dou[
linii;
• special[ - atunci c`nd ]ntre cele dou[ linii se specific[ denumirea unei
b[nci.
Bararea general[ poate fi transformat[ ]n barare special[.
c) cecul certificat – prin acest instrument, banca (trasul) confirm[ pe cec
existen\a disponibilului necesar efectu[rii pl[\ii, iar persoana care a emis
cecul (tr[g[torul) nu mai poate retrage fonduri din contul s[u p`n[ la
expirarea perioadei de prezentare.
d) cecul de c[l[torie – este instrumentul prin care tr[g[torul poate
condi\iona plata acetuia de identitatea dintre semn[tura persoanei care a
primit cecul (posesorul) =i semn[tura persoanei care ]ncaseaz[ cecul
respectiv la prezentare. De fapt, posesorul cecului depune o prim[
semn[tur[ pe cec ]n momentul ]n care ]l cump[r[, iar a doua semn[tur[ o
face ]n momentul ]ncas[rii acetuia, ]n prezen\a func\ionarului bancar de
la ghi=eul b[ncii sau ]n momentul efectu[rii unei pl[\i, ]n prezen\a
beneficiarului. Acest instrument de plat[ este un instrument sigur.
În Anexa 1 se pot observa diverse tipuri de cecuri rom`ne=ti =i de circula\ie
interna\ional[.
3.3.5 Schema circula\iei unui cec (exemplu)
SC “Atlas” SRL cump[r[ de la magazinul SC “Star” SRL produse
electronice ]n sum[ de 5.000.000 lei.
SC “Atlas” SRL de\ine un cont curent deschis la Banca “X” SA, ]n timp ce
SC “Star” SRL de\ine un cont curent deschis la Banca “Y” SA.
}n baza disponibilului din contul s[u curent, Banca “X” SA ]i elibereaz[
SC “Atlas” SRL un carnet de cecuri.

}n momentul ]n care reprezentantul SC “Atlas” SRL cump[r[ m[rfurile, el
completeaz[ cu toate datele necesare, precum =i cu suma care reprezint[
echivalentul valoric al produselor electronice cump[rate, o fil[ din carnetul
de cec, pe care o semneaz[ =i pe care o ]nm`neaz[ reprezentantului
magazinului.
Din acel moment, SC “Atlas” SRL a devenit tr[g[torul, Banca “X” SA
trasul, iar SC “Star” beneficiarul.
SC “Star” SRL prezint[ cecul B[ncii “Y” SA =i ]l transmite B[ncii “X” SA
pentru a fi ]ncasat.
Banca “X” SA achit[ cecul B[ncii “Y” SA.
}n felul acesta, se stinge obliga\ia de plat[ a SC “Atlas” SRL fa\[ de
SC “Star” SRL, lucru pe care pute\i s[ le vede\i ]n Anexa 2.
Rolul b[ncilor
}n momentul ]n care clien\ii unei b[nci (tr[g[torii) emit cecuri, acestea
trebuie s[ fie prezentate la banc[ (banca pl[titoare) pentru a fi ]ncasate.
Banca are obliga\ia de a pl[ti cecul ]n favoarea clien\ilor s[i ]n condi\iile
urm[toare:
• clientul are suficiente fonduri disponibile ]n contul s[u;
• cecul a fost tras corect =i semnat de c[tre client (tr[g[tor);
• nu exist[ nici un alt motiv legal pentru ca banca s[ nu efectueze plata.
Beneficiarul b[ncii are obliga\ia de a colecta cecurile de la propriii s[i
clien\i pentru ]ncasare. Banca va remite cecurile spre plat[.

3.4 Standing order6
Exist[ anumite pl[\i care trebuie s[ se efectueze cu regularitate. }n cazul
neefectu[rii la timp a pl[\ii contravalorii unui bun sau serviciu, pot ap[rea
perturba\ii.
Standing order reprezint[ mijlocul prin care b[ncile pot s[ se asigure c[
anumite pl[\i curente c[tre anumite persoane juridice =i organiza\ii sunt
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efectuate la data scaden\ei. (Aceste pl[\i pot fi efectuate odat[ pe an,
trimestrial, lunar sau oric`nd sunt solicitate).
Acest lucru presupune c[ numai clientul poate s[-=i efectueze pl[\ile
regulate importante. Pentru aceasta, clientul trebuie s[-=i informeze banca
cu privire la detaliile necesare pentru efectuarea pl[\ii, de exemplu: suma de
bani care urmeaz[ a fi pl[tit[, unde =i cum se va efectua plata.
Dup[ primirea acestor detalii, banca va prelua responsabilitatea efectu[rii ]n
termen a pl[\ilor respective:
din contul clientului;
în contul persoanei/organiza\iei numite.
Clientul poate efectua pl[\i prin oric`te standing orders dore=te. Detalii cu
privire la efectuarea fiec[rei pl[\i prin standing order payment apar ]n
extrasul de cont al clientului.
}n Anglia, ]n vederea efectu[rii pl[\ii printr-un standing order, clientul
b[ncii trebuie s[ completeze numai un formular ob\inut de la ghi=eul b[ncii.
Cele mai importante informa\ii pe care clientul trebuie s[ le completeze sunt
urm[toarele:
detalii cu privire la contul clientului;
detalii cu privire la contul bancar al persoanei/organiza\iei c[tre care
clientul efectueaz[ plata;
denumirea persoanei/organiza\iei ]n contul c[reia clientul efectueaz[
plata;
suma fiec[rei pl[\i regulate etc.
}n Rom`nia, Banca Na\ional[ a Rom`nia a adoptat norme-cadru7 pentru
executarea de c[tre banca pl[titorului, la date =i ]n sume fixate ]n prealabil,
de ordine de plat[ ]n favoarea unui ter\, denumite ordine de plat[
programat[, iar conform practicii interna\ionale, STANDING ORDER,
prescurtat OPP.
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Obiectul normelor-cadru amintite ]l constituie executarea ordinelor de plat[
]n cazul ]n care banca destinatar[ difer[ de banca pl[titorului, iar executarea
are loc pe circuit interbancar.
Banca pl[titorului execut[ ordinele de plat[ programat[ numai pe baza
clauzelor contractuale convenite expres ]n acest scop cu pl[titorul prin
contract ]ncheiat cu respectarea legii =i a reglement[rilor B[ncii Na\ionale a
Rom`niei.
Banca pl[titorului semneaz[, ]n baza normelor-cadru, numai contracte care
cuprind urm[toarele date de identificare obligatorii:
a) desemneaz[ tipul contractului cu una dintre denumirile protejate prin
reglement[rile =i activitatea B[ncii Na\ionale a Rom`niei, prin utilizarea
]n titlul =i, ori de c`te ori este necesar, ]n cuprinsul contractului, a men\iunii
„Plata prin OPP” sau plata prin „STANDING ORDER”;
b) numele sau denumirea pl[titorului ca parte a contractului;
c) denumirea b[ncii pl[titorului ca parte a contractului =i ca banc[
ini\iatoare;
d) numele sau denumirea beneficiarului, inclusiv codul fiscal;
e) denumirea b[ncii beneficiarului ca banc[;
f) un cont al pl[titorului deschis la banca pl[titorului, din disponibilul
c[ruia s[ poat[ fi provizionat[ plata, ]n vederea execut[rii fiec[ruia dintre
ordinele de plat[, programat[ de pl[titor;
g) un cont al beneficiarului deschis la banca destinatar[ pentru toate
ordinele de plat[ executabile prin contract.
Banca pl[titorului verific[ ]naintea semn[rii datelor de identificare
obligatorii ale pl[titorului, cele ale beneficiarului fiind declarate pe propria
r[spundere de c[tre pl[titor, inclusiv cele codificate, din punct de vedere al
acurate\ei, actualit[\ii, =i unicit[\ii, pentru limitarea riscurilor generale de
erori de identificare. }n caz de incertitudine asupra unor date, păr\ile pot
conveni prin contract r[spunderi corespunz[toare.
}n vederea limit[rii riscurilor la plat[, banca pl[titorului va accepta, prin
semnarea contractului, numai mandatul pl[titorului care:

a) autorizeaz[ banca pl[titorului ca pentru fiecare dintre pl[\ile la termen
]n favoarea beneficiarului care sunt programate ]n contract, printr-un =ir de
sume =i date calendaristice fixate biunivoc ]n mod obligatoriu:
♦ la o dat[ acoperitoare stabilit[ sau nu ]n contract, banca
pl[titorului s[ provizioneze pe seama pl[titorului resurse b[ne=ti
cel pu\in egale cu cele din programare, ]n scopul execut[rii
ordinului de plat[ corespunz[tor ]n favoarea beneficiarului;
♦ banca pl[titorului s[ execute la r`nd ordine de plat[ numai pentru
sume egale celor programate cu pl[titorul conform contractului =i
la date care s[ permit[ ]ncadrarea ]n obliga\iile asumate fa\[ de
pl[titor;
b) nu condi\ioneaz[ executarea fiec[rui ordin de plat[ de vreun alt
consim\[m`nt al pl[titorului dec`t cel dat prin contract sau de vreo alt[
condi\ie care s[ modifice sumele =i datele programate pentru fiecare plat[,
f[r[ s[ fi fost prev[zute expres astfel de posibilit[\i ]n contract, inclusiv
r[spunderile pl[titorului pentru consecin\e;
c) dispozi\ia de a pl[ti s[ fie formulat[ f[r[ echivoc asupra unor resurse
b[ne=ti =i de timp legale, certe, oportune =i limitate, inclusiv prin referirea
la modalit[\i, intervale de timp =i proceduri pentru notificarea modific[rilor
determinate de p[r\i prin contract sau ]n cazul ]ncet[rii mandatului.
Banca pl[titorului va conveni cu pl[titorul orice clauze asiguratorii care s[
previn[, s[ repartizeze =i s[ limiteze riscurile la plat[ datorate p[r\ilor
contractante, ]n primul r`nd, pe cele ce se pot produce ]n caz de ]ncetare a
mandatului prin efectul schimb[rilor statutare ori al modific[rilor situa\iei
patrimoniale a p[r\ilor.
Banca pl[titorului va ]nregistra ]n mod obligatoriu ]n con\inutul ordinului de
plat[ prin OPP pe care ]l execut[ referin\e care s[ permit[ accesul ulterior la
con\inutul economic al tranzac\iei care a generat plata respectiv[ sau referiri
pentru identificarea contractului, minimum men\iunea „OPP”, precum =i
num[rul =i data ]nregistr[rii contractului la banca pl[titorului dup[ care s[
poat[ fi reg[sit.

3.5 Ordinul de plat[
}n Rom`nia, ]n conformitate cu Norma – cadru8 nr. 15 din 19/08/1994
privind ordinul de plată pe suport hârtie, cu modific[rile ulterioare, pl[\ile ]n
lei se efectueaz[ prin utilizarea ordinului de plat[ irevocabil pe suport hârtie
(vezi Anexa 3).
Ordinul de plat[ pe suport hârtie reprezint[ orice dispozi\ie necondi\ionat[
dat[ în form[ scris[ unei institu\ii de credit de a pl[ti o anumit[ sum[ de
bani, unui beneficiar, care con\ine urm[toarele men\iuni obligatorii:
a. ordinul necondi\ionat de a pl[ti o anumit[ sum[ de bani în cifre =i
litere; ordinul trebuie s[ fie clar =i precis exprimat =i s[ se refere la plata
unei sume de bani exprimat[ în lei;
b. numele sau denumirea pl[titorului, a=a cum figureaz[ în Registrul
Comer\ului sau în actul de identitate =i, dup[ caz, num[rul contului acestuia
la societatea bancar[ ini\iatoare conform codific[rii acesteia;
c. numele sau denumirea beneficiarului, a=a cum figureaz[ în Registrul
Comer\ului sau în actul de identitate =i, dup[ caz, num[rul contului acestuia
deschis la societatea bancar[ destinatar[ conform codific[rii acesteia;
d. denumirea societ[\ii bancare ini\iatoare a=a cum figureaz[ în Registrul
Comer\ului;
e. denumirea societ[\ii bancare receptoare a=a cum figureaz[ în Registrul
Comer\ului;
f. elementul care s[ permit[ autentificarea emitentului de c[tre
societatea bancar[ ini\iatoare este semn[tura emitentului sau a unei
persoane recunoscute de societatea bancar[ receptoare ca împuternicit[ a
emitentului; semn[tura trebuie s[ fie autograf[, manuscris[ =i executat[ cu
cerneal[ sau alte substan\e chimice de culoare albastr[ sau neagr[ care s[ nu
se degradeze înainte de expirarea perioadei de arhivare;
g. denumirea de „ORDIN DE PLAT{„ înscris[ în clar =i la vedere pe
aceea=i fa\[ a formularului OPH pe care se afl[ înscris[ suma;
h. data emiterii, care trebuie s[ fie unic[, posibil[ =i cert[;
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i. informa\ii din care s[ se poat[ reconstitui =irul neîntrerupt al
circula\iei OPH pe parcursul efectu[rii transferului-credit pân[ la finalizarea
acestuia.
În cazul ordinelor de plat[ puse în circula\ie de organiza\iile cooperatiste de
credit autorizate de Banca Na\ional[ a României s[ func\ioneze în
conformitate cu Ordonan\a de urgen\[ a Guvernului nr. 97/2000, aprobat[ =i
modificat[ prin Legea nr. 200/2002, la redactarea OPH se vor avea în
vedere urm[toarele:
pe fa\a OPH:
a) dup[ înscrisul „DE LA BANCA” se va completa denumirea unit[\ii
casei centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea unit[\ii
cooperativei de credit ini\iatoare;
b) dup[ înscrisul „LA ADRESA/BANCA” se va completa denumirea
unit[\ii casei centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea
unit[\ii cooperativei de credit a beneficiarului;
pe versoul OPH:
a) dup[ înscrisul „Banca” se va completa denumirea casei centrale a
cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea cooperativei de credit
intermediare;
b) dup[ înscrisul „Unitatea” se va completa denumirea unit[\ii casei
centrale a cooperativelor de credit sau, dup[ caz, denumirea unit[\ii
cooperativei de credit intermediare.
3.6 SWIFT
Ini\iale SWIFT provin de la numele societ[\ii pe ac\iuni, cu scop nelucrativ
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, societate
]nfiin\at[ la data de 3 mai 1973, cu sediul la Bruxelles, guvernat[ de legea
belgian[. Societatea a fost creat[ pentru a accelera transferul de fonduri =i
mesaje ]ntre b[ncile membre. B[ncile ac\ionare (239) erau americane,
canadiene =i europene. Societatea =i-a propus, de la bun ]nceput,

modernizarea =i ]mbun[t[\irea sistemelor de pl[\i interna\ionale, a rela\iilor
bancare, ]n general, prin implementarea programelor informatizate.
}n prezent, SWIFT-ul func\ioneaz[ sub forma unei re\ele private de
teletransmisiune, ]nchiriat[ administra\iilor care de\in monopolul
telecomunica\iilor.
Sistemul func\ioneaz[ prin intermediul leg[turilor de telecomunica\ii dintre
calculatoarele b[ncilor care permit o transmitere rapid[ a mesajelor.
Sistemul este folosit at`t pentru a executa transferuri telegrafice transmise,
anterior, prin cablu sau telegraf, c`t =i pentru transmiterea ordinelor
interna\ionale de plat[ ale b[ncii f[c`ndu-se posibil[ o transmitere mai
rapid[ a instruc\iunilor clien\ilor b[ncii. Atunci c`nd instruc\iunile sunt
transmise ]n acest fel, se spune c[ banca a transmis un mesaj SWIFT, iar
pentru transferurile telegrafice fraza utilizat[ este un mesaj SWIFT urgent.
Ast[zi, gama opera\iunilor ce se pot efectua prin re\eaua SWIFT s-a extins.
Astfel, pe l`ng[ opera\iunile amintite, se pot realiza opera\iuni de
portofoliu, confirm[ri de tranzac\ii, opera\iuni de schimb monetar,
deschidere de credite documentare, ordine deplat[, precum =i o serie de
mesaje cu privire la avizele de credit =i extrasele de cont.
SWIFT9-ul prelucreaz[ informa\iile (de exemplu date, texte sau comenzi)
sub forma mesajelor. Din punctul de vedere al utilizatorului, mesajele sunt
transmise fie:
de la un utilizator c[tre un alt utilizator (mesaje bancare normale cum ar
fi, de exemplu, transferul unui client); sau
de la un utilizator c[tre sistem (de exemplu: solicitarea unor
informa\ii); sau
de la sistem c[tre un utilizator (de exemplu: r[spunsuri la solicit[rile de
informa\ii).
Un mesaj poate con\ine: unul sau mai multe antete ]n care se dau informa\ii
cu privire la mesaje, corpul mesajului care este de fapt textul acestuia =i una
sau mai multe chei de control.
Mesajele sunt privite din punctul de vedere al sistemului SWIFT. Toate
mesajele introduse ]n sistem de c[tre un utilizator sunt mesaje input
(de intrare); toate mesajele pe care sistemul le furnizeaz[ unui utilizator sunt
mesaje output (de ie=ire).
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Exist[ 9 categorii de mesaje transmise de la un utilizator la altul, cunoscute
sub numele de categoriile de la 1-9. }n plus, mai exist[ o categorie separat[
pentru mesajele care se schimb[ ]ntre un utilizator =i sistem, numit[
categoria 0.
Securitatea sistemului SWIFT ]ndepline=te patru obiective, =i anume:
Confiden\ialitate – informa\ia este dezv[luit[ la loca\ii autorizate =i
numai persoanelor autorizate;
Integritate – informa\ia transmis[ este o informa\ie complet[, exact[ =i
valabil[;
Disponibilitate – informa\ia, precum =i serviciile asociate sunt accesibile
=i pot fi folosite atunci c`nd este necesar;
Responsabilitate – fiecare persoan[ autorizat[ s[ utilizeze sistemul
trebuie s[ fie responsabil[.
Confiden\ialitatea =i integritatea sunt asigurate prin securitatea
mijloacelor de transmsie, de livrare =i stocare a mesajului; prin
validarea mesajelor =i prin autentificarea utilizatorilor.
}n prezent, pe plan interna\ional exist[ un ISO Bank Identifier Code (BIC)10
care identific[ institu\iile financiare. Primele 8 caractere ale codului BIC
reprezint[ destina\ia =i sunt constituite dup[ cum urmeaz[:
Codul b[ncii (institu\iei financiare)

4 caractere

Codul \[rii

2 caractere

Codul localit[\ii

2 caractere

Codul b[ncii, al \[rii =i cel al localit[\ii sunt componente obligatorii ale
codului BIC. }n plus, se poate utiliza =i un cod de 3 caractere pentru o
sucursal[ op\ional[ a institu\iei utilizatoare.
Sunt cunoscute 3 tipuri importante de mesaje SWIFT11:
•

System Messages12 (MT categoria 0) – care se refer[ la primirea sau
trimiterea mesajelor;

•

User-to-User Messages13 (MT categoriile 1-9) – mesaje care ]l
]mputernicesc pe utilizator s[ efectueze tranzac\iile financiare;
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•

Service Messages (or Control Messages)14 – care se refer[ la comenzile
sistemului.

SWIFT ofer[ ]n lumea ]ntreag[ sprijin clien\ilor s[i, acoperind toate
problemele tehnice, opera\ionale =i administrative. Ajutorul acordat
este disponibil 24 de ore pe zi, =apte zile pe s[pt[m`n[ =i ]n mai multe
limbi str[ine.
Avantajele re\elei constau ]n:
confiden\ialitatea mesajelor – aceasta este garantat[ prin procedura de
codificare, ceea ce ]mpiedic[ orice posibilitate de decriptare sau
scurgere frauduloas[;
durata de transmitere a mesajelor este redus[ ]n cazul ]n care
destinatarul este liber s[ le primeasc[;
arhivarea mesajelor ]n cadrul centrelor de comutare na\ionale permite
aderen\ilor s[ ob\in[ copii, ]n caz de necesitate;
costul transmisiunilor nu depinde de distan\[.

13
14
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Teste

1. Enumera\i c`teva instrumente de plată similare numerarului.
2. Ce este un cec?
3. Care sunt principalele elemente verificate de c[tre un casier bancar la
primirea cecului?
4. Defini\i girarea =i men\iona\i cele dou[ tipuri de girare prev[zute de
legisla\ia rom`neasc[.
5. Care sunt cele trei p[r\i implicate ]n derularea cecului?
6. Enumera\i principalele men\iuni obligatorii ale cecului.
7. Descrie\i procesul transmiterii cecului ]n baza Legii nr. 59/1934.
8. Enumera\i =i defini\i cele mai importante tipuri de cecuri ]n baza Legii
nr. 59/1934.
9. Enumera\i principalele posibilit[\i de circula\ie ale cecului.
10. Ce este poli\a bancherului sau Standing order?
11. Care sunt datele de identificare obligatorii ale ordinului de plat[
programat[ conform Normelor-cadru nr. 9/1996?

12. Defini\i ordinul de plat[ pe suport h`rtie =i enumera\i principalele
men\iuni obligatorii conform Normelor-cadru nr. 15/1994.
13. }n ce const[ un mesaj SWIFT?
14. Enumera\i cele trei tipuri de mesaje SWIFT.
15. Ce reprezint[ SWIFT-ul?

ANEXA 1

TIPURI DE CECURI
Cecul barat – modelul rom`nesc:

Diverse tipuri de cecuri utilizate pe plan interna\ional:

ANEXA 2

SCHEMA CIRCULA|IEI UNUI CEC

SC
“Atlas” SRL
- trăgător -

1

2
4
8

3

Banca “X” SA
-tras-

SC
“Star” SRL
- beneficiar -

5

6
7

Banca “Y” SA
-banca beneficiarului-

Explica\ii:
1. Emiterea carnetului de cec;
2. }ncheierea contractului de v`nzare-cump[rare;
3. SC “Atlas” SRL trage un cec asupra B[ncii “X” SA;
4. Aceasta remite cecul tras asupra B[ncii “X” SA;
5. Aceasta prezint[ cecul B[ncii “Y” SA;
6. Aceasta prezint[ cecul la plat[;
7. Datoria este stins[;
8. Banca achit[ cecul.

ANEXA 3

ORDINUL DE PLAT{

