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5.1 Transferul electronic al fondurilor – EFT1
Dezvoltarea =i utilizarea monedei electronice (“e-money”) =i a unor forme
de servicii bancare electronice (“e-banking”) sunt înc[ într-o faz[ incipient[
]n \ara noastr[. Luând în considerare gradul ridicat de incertitudine al
viitorului tehnologic =i al dezvolt[rii pie\elor pentru banca electronic[ =i
pentru bani electronici, autorit[\ile care supravegheaz[ aceste activit[\i au
recunoscut faptul c[, pe lâng[ beneficiile pe care le aduc aceste activit[\i,
exist[ =i multe riscuri pentru b[nci. De aceea, autorit[\ile trebuie s[ dezvolte
]mpreun[ cu b[ncile metode prin care s[ se identifice, administreze =i
controleze riscurile asociate activit[\ilor de bancă electronic[ =i bani
electronici.
Dar, pentru a analiza riscurile care decurg din aceste activit[\i trebuie mai
întâi s[ le definim.
Transferul electronic al fondurilor reprezint[ o metod[ electronic[ de
plat[ foarte simpl[ prin care se realizeaz[ una dintre cele mai vechi func\ii
ale b[ncii, transferul de bani.
Transferul electronic al fondurilor reprezint[, practic, o facilitate la
dispozi\ia clien\ilor pentru efectuarea de pl[\i, f[r[ a apela la numerar sau
cecuri. Fondurile sunt transferate electronic din contul clientului, via
terminalul unui calculator, ]n contul v`nz[torului.
Principalele metode utilizate pentru efectuarea transferului electronic al
fondurilor sunt:







Transferul electronic al fondurilor la locul v`nz[rii – EFT-POS;
Cardurile;
Distribuitoarele automate de numerar – ATM2;
Schimbul electronic de date – EDI3;
Banca la domiciliu =i serviciile bancare prin telefon (telephone
banking);
Internetul.

Transferul electronic al fondurilor la locul v`nz[rii – EFT-POS
reprezint[ un sistem care permite clientului s[ efectueze ]n mod electronic
plata pentru m[rfuri =i servicii procurate la momentul =i ]n locul ]n care
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acesta efectueaz[ cump[rarea. }n felul acesta, fondurile sunt transferate
]n mod electronic din contul clientului ]n cel al v`nz[torului prin
intermediul computerului.
}n cazul transferului electronic al fondurilor la locul v`nz[rii, plata se
efectueaz[:
 electronic;
 instantaneu;
 f[r[ h`rtie.
“Cheia” prin care se realizeaz[ orice tranzac\ie de transfer electronic al
fondurilor la locul v`nz[rii este cardul de plastic care ]mbrac[ mai multe
forme, cum ar fi:
•

•

•

Cardul de credit – permite efectuarea de pl[\i peste nivelul
fondurilor disponibile ]n cont, credit`nd contul clientului p`n[ la
o anumit[ limit[ stabilit[. Clientul ]=i poate achita datoria fa\[ de
banc[ par\ial sau ]n ]ntregime p`n[ la data convenit[;
Smart cardul (“cardul inteligent”) – acest card con\ine ]n plus
fa\[ de celelalte carduri un microprocesor, având un calculator
mic ]ncorporat, lucru care ]i permite cardului s[ ]nmagazineze
mai mult[ informa\ie dec`t un card obi=nuit;
Cardul de debit – acesta presupune existen\a ]n contul clientului
a fondurilor necesare acoperirii valorii tranzac\iilor etc.

}n Regatul Unit al Marii Britanii, EFT-POS este un sistem na\ional care a
fost ]nfiin\at de 13 b[nci =i societ[\i de construc\ii sub auspiciile B[ncii
Angliei. Obiectivul principal al EFT-POS este s[ opereze ]n re\eaua
na\ional[ de tranzac\ii, re\ea care este securizat[ =i utilizeaz[ un echipament
standard.
Principalele conexiuni ale lan\ului EFT-POS sunt:
1.
2.
3.
4.

Cardurile de plastic ale clien\ilor. Informa\iile despre client, num[rul
contului s[u, precum =i alte detalii sunt incluse ]n format electronic ]n
banda magnetic[ de pe spatele cardului.
V`nz[torul comercial (prin intermediul terminalului);
Banca v`nz[torului;
Banca clientului;

5.
6.

Punctul central de control al EFT-POS care controleaz[ fluxul de
mesaje electronice din cadrul sistemului =i asigur[ decontarea
centralizat[ a tuturor tranzac\iilor.
O “re\ea” automat[ care transport[ mesajele =i une=te ]ntregul sistem.

Procedura prin care se efectueaz[ plata este una foarte simpl[, aceasta
parcurg`nd următorii pa=i4:
♦ De\in[torul cardului solicit[ s[ pl[teasc[ m[rfurile prin card de plastic;
♦ Cardul este introdus prin terminal;
♦ De pe banda magnetic[ a cardului de plastic sunt captate urm[toarele
informa\ii:
- Codul b[ncii;
- Num[rul de cont al de\in[torului de card;
- Data de expirare a cardului;
- Num[rul cardului emis.
♦ Cheia opera\iunii o reprezint[ valoarea m[rfurilor cump[rate;
♦ Informa\iile de mai sus, ]mpreun[ cu num[rul special de identificare al
v`nz[torului, se codific[ =i apoi se transmit computer-ului central al
EFT-POS;
♦ Din detaliile furnizate de b[nci, EFT-POS din Marea Britanie recunoa=te
banca de destina\ie =i transmite mesajul electronic prin sistemul de
calculatoare al b[ncii de\in[torului de card pentru autorizare;
♦ Banca decodific[ mesajul, verific[ cardul pe baza datelor proprii,
verific[ soldul contului =i returneaz[ v`nz[torului aprobarea prin
terminalul EFT-POS UK ]ntr-o form[ codificat[;
♦ Atunci c`nd EFT-POS UK Central Computer Switch prime=te
aprobarea, el transmite mesajul v`nz[torului terminal ]n a=a fel ]nc`t
tranzac\ia s[ poat[ fi efectuat[;
♦ }n acela=i timp, acesta trimite un mesaj prin sistemul de computere al
b[ncii v`nz[torului, notific`nd banca s[ crediteze contul v`nz[torului;
♦ La terminalul v`nz[torului, de\in[torul cardului =i casierul sunt
]n=tiin\a\i de aprobare, iar de\in[torului cardului i se cere s[ semneze
nota de ]n=tiin\are;
♦ Dac[ Num[rul Personal de Identificare (PIN) =i semn[tura sunt ]n
regul[, casierul poate finaliza tranzac\ia;
4
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♦

La sf`r=itul zilei, toate tranzac\iile de\in[torului de carduri sunt str`nse,
iar b[ncile trebuie s[ efectueze pl[\ile scadente. Acest lucru se
realizeaz[ prin intermediul conturilor de\inute de fiecare banc[ la Banca
Angliei.

Ca o concluzie, se poate men\iona c[ termenul EFT-POS se compune din
doi termeni separa\i:
Transferul electronic de fonduri – EFT şi
Punctele de v`nzare – Pos, cu alte cuvinte locul unde bunurile =i serviciile
pot fi cump[rate.
Distribuitorul automat de numerar – ATM reprezint[ mijlocul prin care se
presteaz[ mai multe servicii clientului, servicii care pot include:
o Distribuirea numerarului (suma solicitat[ este verificat[ pentru a
nu se dep[=i plafonul zilei sau s[pt[m`nii);
o Solicitarea soldului (solicitarea este transmis[ computerului central
prin re\eaua de comunica\ii a b[ncii; este accesat discul care de\ine
informa\iile cu privire la cont; r[spunsul este transmis ]napoi la
ATM prin intermediul sistemului);
o Solicitarea extrasului de cont;
o Solicitarea carnetului de cec.
Clientul de\ine un card pe care se afl[ o band[ magnetic[ ]n care sunt
]nmagazinate detaliile privitoare la contul lui, cum ar fi:
• Num[rul contului;
• Num[rul b[ncii/sucursalei;
• Limita de numerar (s[pt[m`nal[/zilnic[) – aceasta este decis[ de
c[tre directorul b[ncii;
• Garan\ie;
• Orice alte informa\ii relevante.

Utilizarea cardului prin distribuitorul automat de numerar – ATM presupune
parcurgerea urm[toarelor etape:
 Clientul introduce cardul ]n distribuitorul automat de numerar;
 Acesta cite=te banda magnetic[ =i confirm[ dac[ banca accept[
cardul;
 Clientul introduce PIN-ul =i se verific[ dac[ acesta este compatibil
cu cel ]nmagazinat ]n card;
 Clientul ]=i alege serviciul pe care l-a solicitat;
 Distribuitorul automat de numerar furnizeaz[ computerului central
toate informa\iile cu privire la tranzac\ii de mai multe ori pe zi.
Informa\iile sunt procesate, iar cu fiecare retragere de numerar este
debitat contul clientului.
 }n cazul ]n care clientul utilizeaz[ un PIN gre=it, atunci:
-

i se cere s[ repete opera\iunea, sau

-

cardul este re\inut de c[tre distribuitorul automat de numerar, sau

-

se ]ntrerupe orice retragere de numerar p`n[ c`nd banca =i
clientul ]=i clarific[ situa\ia.

5.2 Definirea conceptelor din categoria serviciilor bancare electronice
Comitetul de Supraveghere Bancar[ cu sediul la Basle define=te activitatea
de banc[ electronic[ drept activitatea de distribuire a serviciilor =i
produselor bancare de valori diferite prin intermediul canalelor electronice.
Aceste produse =i servicii bancare (vezi Anexa 1) pot include urm[toarele
opera\iuni:






atragerea depozitelor bancare,
acordarea împrumuturilor,
managementul contabil,
acordarea de consultan\[ financiar[, precum =i
furnizarea altor servicii =i produse de plat[ electronic[, precum
moneda electronică.

În mod obi=nuit, cele mai la îndemân[ procedee prin care se distribuie
consumatorilor produse =i servicii bancare electronice sunt:
 terminalul POS (point of sale terminals),








ATM-urile (automatic teller machine),
telefoanele mobile,
calculatoarele personale,
terminalul la distan\[,
Video Kiosk,
Internet-ul.

Prin intermediul Internet-ului, o persoan[ poate avea acces 24 de ore/7 zile
pe s[pt[mân[ la conturile sale =i poate realiza tranzac\ii, fiindu-i necesar
pentru aceasta doar un calculator conectat la Internet =i un browser.
Serviciile bancare prin Internet pot fi accesate, de asemenea, prin
dispozitivele mobile =i cu ajutorul WAP. Datorit[ extinderii sale rapide,
Internet-ul aduce noi oportunit[\i pentru industria bancar[.
Din punctul de vedere al b[ncilor, segmentele de clien\i c[rora li se
adreseaz[ aceste servicii sunt:



clien\ii individuali (în SUA se estimeaz[ c[ pân[ la sfâr=itul anului
2003 vor exista în jur de 18,5 milioane de utilizatori casnici);
clien\ii institu\ionali (corporaţiile).

Utilizarea Internet-ului pentru furnizarea produselor =i serviciilor bancare
prezint[ avantaje at`t pentru b[nci, c`t =i pentru clien\i, a=a dup[ cum reiese
din tabelul de mai jos:

Client individual

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Client institu\ional

¾
¾
¾
¾

Banca

¾

imagine bun[ pe pia\[;
costuri reduse ale tranzac\iilor;
r[spuns rapid la cerin\ele pie\ei;
cre=terea veniturilor;
cre=terea num[rului de clien\i.
costuri reduse pentru accesul =i folosirea
diferitelor produse;
comoditate;
vitez[;
administrarea fondurilor.
costuri reduse pentru accesarea =i utilizarea
produselor;
administrarea lichidit[\ilor.

Moneda electronică reprezint[ banii depozita\i prin mijloace electronice în
vederea efectu[rii unor pl[\i via terminalul POS, transferuri directe, sau
re\eaua calculatoarelor, a=a cum este Internet-ul.
Produsul (cardul) cu valoare înmagazinat[ include două elemente:
 “hardware” sau dispozitive care se bazeaz[ pe cartele (numite
“portofele electronice”);
 “software” sau programe care se bazeaz[ pe re\ea (numite “digital
cash”).
Cartelele cu valoare înmagazinat[ pot s[ aib[ “o singur[ destina\ie”
(“single-purpose”), a=a cum este cartela telefonic[. Acestea pot fi utilizate
pentru cump[rarea unui singur tip de marf[ sau serviciu de la un singur
vânz[tor. Exist[ =i cartele cu “mai multe destina\ii”(“multi-purpose”) care
pot fi utilizate pentru mai multe cump[r[ri de la mai mul\i vânz[tori.
Moneda electronică îmbrac[ mai multe forme:
1. “Debit cards” (carduri de debit) – prin utilizarea acestora,
consumatorul este împuternicit s[ cumpere m[rfuri prin efectuarea unui
transfer electronic al fondurilor direct din conturile lui personale de la
banc[ în conturile comerciantului.
2. “Stored-Value Card” (carduri cu valoare ]nmagazinat[) – sunt carduri
care se aseam[n[ cu cardurile de debit =i de credit, dar se disting prin
faptul c[ trebuie să con\ină o sum[ fix[ de “digital cash”. Un tip
sofisticat de stored-value card îl reprezint[ cardul inteligent (“smart
card”).
3. “Electronic cash” (“numerar electronic”) reprezint[ un exemplu din
lumea real[ a sistemelor electronice de pl[\i, care folose=te po=ta
electronic[ sau Web-ul. “Numerarul electronic” se utilizeaz[ pe
Internet pentru cump[rarea de bunuri =i servicii. Un consumator poate
ob\ine “numerar electronic” prin deschiderea unui cont la o banc[ ce
este racordat[ la Internet. Apoi, “numerarul electronic” este transferat
pe calculatorul lui. Atunci când un client dore=te s[ cumpere o marf[ cu
“numerar electronic”, el navigheaz[ pe Internet, caut[ un magazin =i
selecteaz[ op\iunea de cump[rare a unui anumit articol, dup[ care
“numerarul electronic” este transferat automat de pe calculatorul
clientului pe cel al comerciantului.

B[ncile pot participa în circuitul monedei electronice:
 în calitate de emiten\i,
 dar pot îndeplini =i alte func\ii cum ar fi: distribuirea monedei
electronice emise de alte entit[\i, procesarea =i decontarea
tranzac\iilor efectuate cu ajutorul monedei electronice,
 precum =i înregistrarea în contabilitate a tranzac\iilor respective.
4.

“Electronic Checks” (“cecuri electronice”) – acestea permit
utilizatorilor Internet-ului s[-=i achite facturile direct prin Internet f[r[
s[ mai transmit[ fila de cec. Utilizatorul calculatorului scrie valoarea
echivalent[ a cecului, dup[ care transmite cecul electronic celeilalte
p[r\i, care la rândul ei îl transmite b[ncii sale.

5.3 Cardurile
Cardul reprezint[ un instrument de plat[ bazat pe mijloace electronice.
}n conformitate cu legisla\ia rom`neasc[ ]n domeniu, cardul este un
instrument de plat[ electronic[, respectiv un suport de informa\ie
standardizat, securizat =i individualizat, care permite de\in[torului s[u s[
utilizeze disponibilit[\ile b[ne=ti proprii dintr-un cont deschis pe numele s[u
la emitentul cardului ori s[ utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon
stabilit în prealabil, deschis[ de emitent în favoarea de\in[torului cardului,
în vederea efectu[rii, cumulativ sau nu, a urm[toarelor opera\iuni:
a) retragerea de numerar, respectiv înc[rcarea =i desc[rcarea unit[\ilor
valorice în cazul unui instrument de plat[ de tip moned[ electronic[, de la
terminale precum distribuitoarele de numerar =i ATM, de la ghi=eele
emitentului/b[ncii acceptante sau de la sediul unei institu\ii, obligat[ prin
contract s[ accepte instrumentul de plat[ electronic[;
b) plata bunurilor sau a serviciilor achizi\ionate de la comercian\ii
acceptan\i =i plata obliga\iilor c[tre autorit[\ile administra\iei publice,
reprezentând impozite, taxe, amenzi, penalit[\i etc., prin intermediul
imprinterelor, terminalelor POS sau prin alte medii electronice;
c) transferurile de fonduri între conturi, altele decât cele ordonate =i
executate de institu\iile financiare, efectuate prin intermediul instrumentului
de plat[ electronic[.

Cardul prezint[ urm[toarele tr[s[turi generale:
¾ Elementele de identificare ale emitentului:
o

Numele =i marca institu\iei financiar-bancare emitente a
cardului,

o

Însemnele =i m[rcile organiza\iei interna\ionale de plat[ prin
card a c[rei membru este banca emitent[;

o

Elemente de identificare ale tipului de card.

¾ Elementele de personalizare:
o

Numele =i prenumele posesorului autorizat;

o

Num[rul de cod al cardului care con\ine num[rul de identificare
al emitentului =i al posesorului.

¾ Elementele de securitate:
o

Holograma;

o

Simbolul tipului de card;

o

Datele privind termenul de valabilitate al cardului;

o

Banda magnetic[ de pe spatele cardului, care con\ine elemente
codificate de individualizare a cardurilor;

o

Specimenul de semn[tur[ al posesorului autorizat;

o

Alte caractere imprimate în relief.

}n Rom`nia, cardul prezint[, ]n baza reglement[rilor sprcifice, caracteristici
generale, dup[ cum urmeaz[:
•

cardul con\ine elemente de securizare care s[ protejeze corpul
material al acestuia;
• cardul prezint[ tr[s[turi de personalizare încorporate pe
suprafa\a sa; =i, dup[ caz,
• alte componente inserate în corpul material al acestuia, inclusiv
banda magnetic[ =i/sau microprocesorul (circuit integrat
specializat), astfel încât s[ se asigure urm[toarele caracteristici
comune:
a) fabricarea din material plastic cu acelea=i dimensiuni, indiferent de
emitent, în strict[ conformitate cu standardele ISO 7810 =i ISO 7813;

b) prezentarea pe avers a urm[toarelor elemente:
b1) elemente confec\ionate în relief, necesare folosirii cardului la
imprinter (în situa\ia în care cardul nu este destinat numai efectu[rii de
opera\iuni în mediu electronic), care s[ permit[ luarea unei amprente clare
=i distincte =i care vor include:
◙ num[rul cardului, redactat cu cifre arabe;
◙ numele, prenumele =i orice alte elemente care s[ permit[ evitarea
confuziilor referitoare la identitatea de\in[torului, într-o redactare cu
caractere latine =i fonturi vizibile;
◙ data calendaristic[ a expir[rii valabilit[\ii cardului (LL/AA),
conform calendarului gregorian;
◙ spa\iul geografic de utilizare (card cu circula\ie interna\ional[ sau
domestic card), acolo unde este cazul;
b2) elemente destinate inform[rii prin recunoa=tere vizual[, efectuate prin
gravare laser (recomandat) =i/sau embosare:
◙ sigla proprietarului de marc[, în situa\ia în care cardul este emis
în cadrul unui sistem interna\ional de pl[\i prin carduri sub licen\a unui
proprietar de marc[;
◙ denumirea =i/sau sigla emitentului, astfel încât s[ nu induc[ în
eroare comerciantul acceptant =i s[ nu furnizeze informa\ii insuficiente sau
false despre emitent;
◙ eventual, o hologram[ vizibil[ la lumin[ natural[;
c) prezentarea pe verso a urm[toarelor elemente:
c1) o band[ magnetic[ înregistrabil[ pe cel pu\in trei piste, care respect[
prevederile standardelor ISO 7811/2, ISO 7814/4, ISO 7811/5 =i ISO 7813,
=i/sau un microprocesor integrat (chip) care poate fi inserat =i pe avers;
c2) un panel de semn[tur[ cu fundal de culoare deschis[, rezistent la
uzur[ =i având elemente de siguran\[ în desen, care s[ îngr[deasc[
posibilitatea =tergerii sau modific[rii semn[turii;
d) pentru asigurarea compatibilit[\ii =i interoperabilit[\ii sistemelor de
pl[\i electronice cu carduri emiten\ii vor urm[ri adoptarea numai a
standardelor EMV (Europay/Mastercard/VISA).
În prezent, exist[ o mare varietate de carduri emise de b[nci, institu\ii de
credit, comercian\i, prestatori de servicii etc. Acestea ofer[ multiple avantaje
de\in[torilor, cel mai evident fiind substituirea pl[\ilor tradi\ionale efectuate

în numerar sau prin cecuri. În plus, indiferent de emitent, cardurile ofer[
ast[zi consumatorilor multiple facilit[\i:
3 posibilitatea de a-=i m[ri garan\iile privind m[rfurile;
3 posibilitatea de a subscrie la diferite variante de asigurare;
3 posibilitatea de a participa la programe pentru cump[r[tori fideli.
Tipuri de carduri
Cardurile se clasific[ dup[ anumite criterii, astfel:
A.
Din punct de vedere al caracteristicilor tehnologice, cardurile se pot
clasifica ]n:
 carduri magnetice;
 carduri cu microprocesor.
Cardurile magnetice sunt confec\ionate din material plastic =i au aceea=i
m[rime standardizat[ de ISO5. Pe fa\a cardului, se afl[ simbolul emitentului
=i denominarea, precum =i o hologram[ tri-dimensional[, ]n timp ce pe
spatele cardului, se g[se=te banda magnetic[ =i semn[tura.
Cardurile cu microprocesor sunt numite =i “Carduri Smart”.
B.
Din punct de vedere al func\iilor specifice pe care le ]ndeplinesc,
cardurile se pot clasifica ]n:
 Cardul de credit – ]n calitate de instrumet de plat[, acesta atest[
posesorul ei c[ i s-a deschis o linie de credit pe o anumit[ perioadă
de timp =i c[ pe baza acesteia, el poate face pl[\i =i retrageri de
numerar p`n[ la un anumit plafon prestabilit.
 Cardul de debit – acesta permite posesorului s[ ob\in[ bunuri sau
servicii prin debitarea direct[ a contului personal. Prin acest card,
numerarul poate fi retras la nivel na\ional sau interna\ional =i
permite reglarea tranzac\iilor f[cute de comercian\ii afilia\i la
re\ea.
5
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 Cardul de garantare – este un instrument care garanteaz[
solvabilitatea posesorului. }n cazul ]n care posesorul cardului
nu de\ine ]n cont disponibilit[\ile necesare onor[rii obliga\iilor de
plat[ rezultate din utilizarea cardului, emitentul se oblig[, solidar
cu posesorul cardului, s[ ramburseze obliga\iile de plat[
respective.
 Cardul multifunc\ional;
 Cardul utilizat ]n locul v`nz[rii.
Din acest punct de vedere, putem distinge urm[toarele func\ii ale cardurilor
de plat[:
a. Func\ia de retragere de fonduri, care permite utilizarea cardului pentru
retragere de numerar, fie de la distribuitoarele automate de numerar, fie
de la casieriile b[ncilor.
b. Func\ia de plat[, prin care se ofer[ posesorului posibilitatea de a stinge
o obliga\ie de plat[.
c. Func\ia de credit, prin care se ofer[ posesorului posibilitatea utiliz[rii
unui card pe baza deschiderii unei linii de credit de c[tre o banc[.
d. Func\ia de garantare. Cardul constituie o garan\ie de solvabilitate a
posesorului ]n rela\iile cu comercian\ii, ace=tia fiind asigura\i c[ vor fi
plati\i de emitentul cardului.
e. Func\ii multiple ale cardului. Majoritatea cardurilor ]ndeplinesc func\ii
multiple de retragere de fonduri, credit =i garan\ii.
C. Tipuri de carduri clasificate în funcţie de calitatea emitentului:
a. carduri bancare;
b. carduri private;
c. carduri emise de alte institu\ii sau organiza\ii.
Aceste tipuri de carduri se prezint[ dup[ cum urmeaz[:
a. Cardurile bancare – sunt instrumente de plat[ =i de retragere a
numerarului, autorizate =i propuse de b[nci, care, la r`ndul lor pot fi
clasificate ]n:
♦ Cardurile pentru retragere de numerar care ofer[ posesorului
posibilitatea de a-=i verifica disponibilit[\ile din cont =i opera\iunile
efectuate. Ele sunt emise contra cost ]n limita unui plafon variabil ]n
func\ie de banca emitent[.

♦ Cardurile na\ionale subadministrate prin acorduri interbancare,
supun`ndu-se unor dispozi\ii comune. Acest tip de carduri de plat[
permite reglarea pl[\ilor ]n cazul achizi\iei de bunuri de la
comercian\ii afilia\i. Cardurile na\ionale pot fi personale sau
profesionale =i ofer[ dou[ op\iuni: debitare rapid[ =i debitare
ulterioar[. }n primul caz, contul de\in[torului este debitat ]n
momentul efectu[rii tranzac\iei ]n termeni asem[n[tori cu cei ai
]ncas[rii unui cec. În cel de-al doilea caz, contul de\inatorului se
debiteaz[ lunar, cu o dat[ stabilit[ pentru un termen ce poate atinge
4-5 s[pt[m`ni.
♦ Cardurile interna\ionale prezint[ o importan\[ asem[n[toare cu cele
na\ionale, dar folosirea lor este extins[ =i ]n str[inatate, pentru
efectuarea de pl[\i.
b. Cardurile private sunt emise de ]ntreprinderi comerciale pentru a
efectua pl[\ile cump[r[torilor din magazine =i eventual pentru a le oferi
facilit[\i de creditare.
Caracteristici
Acest tip de card de plată prezint[ dou[ posibilit[\i de reglare a pl[\ii:
 plata este imediat[;
 respectivul client prime=te ]n fiecare lun[ extrasul de cont detaliat cu
cheltuielile sale.
Creditul
¾ De\in[torul acestui tip de card de plat[ poate prefera plata pe credit =i
]n fiecare lun[ prime=te un extras de cont.
Retrageri de numerar
Acest serviciu ]mbrac[ dou[ forme:
1) din disponibilit[\i;
2) pe credit.
Alte servicii
Comercian\ii dau dovad[ de o mare creativitate ]n materie de servicii anexe,
ata=ate ]n special cardurilor private, =i anume:
• reduceri speciale de 5% p`n[ la 25% acordate de\in[torilor de carduri;

•
•
•
•

asigurarea ma=inii =i a locuin\ei;
asigurarea pentru r[spundere civil[;
dreptul la o prim[ de fidelitate p`n[ la sf`r=itul anului calculat[ la
nivelul m[rfurilor cump[rate, sub form[ de credit;
beneficierea de servicii de livrare (parking gratuit) sau de acces,
exclusiv la serviciile de club ale emitentului.

Codificarea informaţiilor
Structural, banda magnetic[ are trei piste (codificarea difer[ ]n fucn\ie de
format):
Π pista 1 (read only) con\ine: codul emitentului, numele de\in[torului =i
data expir[rii;
Π pista 2 (read only) con\ine: num[rul contului primar PAN (Primary
Account Number), codul \[rii emitente =i data de expirare.
Π pista 3 (read-write) con\ine: PAN, codul \[rii, PIN PAN (offset pin),
codul valutei, suma maxim[ autorizat[, num[rul de ]ncerc[ri PIN.
Emiterea cardurilor de plat[
Cardurile de plat[ sunt emise de c[tre o banc[ sau de c[tre o alt[ institu\ie
financiar[.
}n momentul ]n care o banc[ emite un card de plat[, ea deschide titularilor,
persoane fizice sau juridice, conturi. Banca are obliga\ia s[ asigure acestor
titulari (persoanelor fizice =i juridice pentru activitatea de emitere =i
persoanelor juridice pentru activitatea de acceptare a cardurilor de plat[)
extrase de cont lunare care con\in urm[toarele detalii:
6 sumele aferente opera\iunilor efectuate;
6 spezele =i comisioanele b[ncii;
6 dob`nzile bonificate la depozitele colaterale;
6 dob`nzile bancare percepute pentru creditele acordate;
6 data efectu[rii opera\iunilor;
6 denumirea comercian\ilor =i locul de desf[=urare al opera\iunilor
respective.
Deschiderea conturilor personale are loc dup[ semnarea contractului de
emitere a cardurilor de plat[. }nchiderea conturilor se face la cererea
posesorului cardului sau din ini\iativa b[ncii, ]n cazul ]n care nu au fost
respectate clauzele prev[zute ]n contractul de emitere.

Pentru persoanele juridice care au calitatea de acceptan\i de carduri de
plat[, deschiderea contului se face la cererea acestora, dup[ ce a fost semnat
contractul de acceptare.
Opera\iunile de ]ncas[ri =i pl[\i se fac cu consim\[m`ntul clien\ilor bancii =i
potrivit clauzelor contractuale.
Banca crediteaz[ contul comerciantului cu contravaloarea tuturor
documentelor de v`nzare-cump[rare primite spre decontare, dup[
deducerea comisioanelor =i spezelor bancare.
}n activitatea de emitere a cardurilor bancare se ]nt`lnesc urm[toarele
opera\iuni:
a. prezentarea persoanelor fizice la unit[\ile b[ncii =i efectuarea
următoarelor opera\iuni:
- completarea cererii de emitere a cardului de plat[ (pe un formular
tipizat);
- semnarea contractului de emitere;
- depunerea documentelor necesare aprob[rii cererii de emitere.
b. verificarea de c[tre banc[ a cererilor de emitere =i deschidere a
contului.
}n baza documentelor primite, banca determin[ elementele de personalizare
necesare emiterii cardului =i codificarea datelor personale.
c. eliberarea cardurilor de c[tre posesorii autoriza\i.
Acest proces are loc la ghi=eele b[ncilor, dup[ depunerea sumelor
reprezent`nd taxa de emitere, taxa anual[ de utilizare a cardului =i
constituirea plafonului minim lunar al disponibilit[\ilor ]n contul personal.
La primirea cardului, titularul semneaz[ pe verso, ]n spa\iul special destinat.
Codul personal de identificare aferent unui card, prescurtat conform
practicii interna\ionale – PIN (Personal Identification Number), abreviere
utilizat[ =i ]n limba român[, este atribuit de emitentul unui de\in[tor de
card, cod pe care utilizatorul poate fi pus în situa\ia de a-l reproduce, ]n
vederea verific[rii identit[\ii de\in[torului, ]n cazul unei pl[\i prin card
deservit[ de un automat programabil.
}n cazul ]n care plata se face prin transfer electronic, PIN-ul poate fi
considerat ca echivalentul electronic al semn[turii de\in[torului.

d. utilizarea cardurilor de plat[ pentru achitarea m[rfurilor achizi\ionate
de la comercian\ii accepta\i ai acestui tip de instrument de plat[ pentru
retragere de numerar de la ghi=eele b[ncii =i ATM.
Posesorii cardurilor de plat[ procedeaz[ dup[ cum urmeaz[: cardul este
prezentat la comerciantul acceptant, se completeaz[ =i se semneaz[
documentele care atest[ ]nchiderea tranzac\iilor.
e. organizarea =i func\ionarea de c[tre banca emitent[ a unui centru de
procesare =i autorizare care s[ verifice validitatea opera\iunilor
efectuate.
f. decontarea documentelor care atest[ realizarea opera\iunilor de c[tre
banc[, opera\iuni care se fac dup[ primirea acestora de la comercia\i.
Acceptarea cardurilor de plat[ se realizeaz[ prin re\eaua de
distribuitoare automate de numerar (ATM-uri) care este destinat[
eliber[rii de numerar din conturile de card. ATM-urile pot fi utilizate de
orice utilizator de card, indiferent de banca emitent[ a acestuia, 24 de ore
din 24, respectiv 7 zile pe s[pt[m`nă.
Distribuitorul automat de numerar este un dispozitiv electromagnetic
care permite unui utilizator de card accesul la dreptul de\in[torului de a
retrage disponibil din cont sub form[ de bancnote =i, uneori, de monede
metalice.
Re\eaua de imprintere =i POS-uri (Point of Sale) este format[ din aparate
manuale =i respectiv electronice, puse gratuit la dispozitia comercian\ilor,
clien\i ai unei b[nci, pentru acceptarea la plat[ a cardurilor, pentru bunuri =i
servicii.
Aceste aparate sunt utilizate =i ]n teritoriu pentru eliberarea de numerar de
la ghi=eele b[ncilor, acolo unde nu există ATM-uri.
Condi\iile de utilizare ale cardului reglementeaz[ reguli generale pe care
un posesor trebuie s[ le respecte pe durata cardului emis de banc[, cu
privire la: modul de utilizare a cardului, func\ionarea contului de card
(alimentarea de cont, ]nregistrarea pl[\ilor ]n cont), dob`nzi, comisioane =i
alte speze percepute de banc[, p[strarea cardului =i num[rul de identificare
personal alocat de banc[ (PIN), refuzul de plat[ =i modific[ri ale datelor
declarate, suspendarea cardului =i terminarea rela\iilor dintre banc[ =i
posesorul cardului.

Condi\iile de utilizare sunt specifice fiec[rui tip de card emis de banc[,
fiind prezentate =i incluse, de regul[, pe verso-ul cererii de emitere a
cardului.
Prin semnarea cererii de emitere, posesorul se angajeaz[ s[ respecte
necondi\ionat condi\iile de utilizare, iar cererea de emitere =i condi\iile de
utilizare ale cardului vor prezenta contractul de emitere al cardului ]ncheiat
]ntre banc[ =i solicitant.
5.4 Identificarea =i analizarea riscurilor
Datorit[ schimb[rilor rapide intervenite în tehnologia informatic[, b[ncile
se confrunt[ cu riscuri specifice activit[\ilor de banc[ electronic[ =i moned[
electronic[, riscuri prezentate în continuare. La acest nivel, se pare c[ riscul
opera\ional, riscul reputa\ional =i riscul juridic reprezint[ cele mai
importante categorii de riscuri, în special pentru b[ncile interna\ionale.


Riscul opera\ional apare dintr-o poten\ial[ pierdere datorat[ unor
deficien\e semnificative în integritatea =i viabilitatea sistemului.
Considerentele de securitate sunt supreme, dac[ b[ncile sunt subiecte de
atac extern sau intern asupra produselor =i sistemelor lor. Riscul
opera\ional poate ap[rea din neutilizarea corect[ a sistemelor de bani
electronici sau banc[ electronic[, precum =i din realizarea sau
implementarea neadecvat[ a acestor sisteme. În aceast[ categorie se
încadreaz[ urm[toarele riscuri:



Riscul de securitate. Controlarea accesului la sistemele b[ncii a devenit
din ce în ce mai complex[, datorit[ capacit[\ilor dezvoltate ale
calculatorului, dispers[rii geografice a punctelor de acces =i utiliz[rii
variatelor c[i de comunica\ii, incluzând re\elele publice cum ar fi
Internet-ul. Accesul neautorizat la re\ea ar putea conduce la pierderi
directe, ad[ugarea unor datorii clien\ilor etc. Ar putea avea loc, de
asemenea, o varietate de probleme de autentificare =i acces specific. De
exemplu, controalele neadecvate ar putea conduce la atacuri reu=ite ale
hacker-ilor care opereaz[ prin Internet, care ar putea accesa, salva =i
utiliza informa\ii confiden\iale despre clien\i. În lipsa unor controale
adecvate, o ter\[ persoan[ ar putea avea acces la sistemul computerizat
al b[ncii =i ar putea s[-l viruseze. Pe lâng[ atacurile externe asupra
sistemelor b[ncii electronice =i banilor electronici, b[ncile sunt expuse
riscului opera\ional în ceea ce prive=te frauda angaja\ilor. Angaja\ii ar
putea achizi\iona clandestin date legate de autentificare în vederea

acces[rii conturilor clien\ilor sau pentru furarea cardurilor cu valoare
înmagazinat[. Erorile datorate angaja\ilor ar putea, de asemenea,
compromite sistemele b[ncii. O importan\[ deosebit[ pentru autorit[\ile
de supraveghere o prezint[ riscul contrafacerii banilor electronici, fapt[
care, potrivit codului penal, reprezint[ infrac\iune. Acest risc poate fi
m[rit dac[ b[ncile e=ueaz[ în incorporarea m[surilor adecvate pentru
descoperirea =i împiedicarea contrafacerilor. O banc[ se confrunt[ cu
riscul opera\ional din falsific[ri =i devine datoare cu suma soldului
banilor electronici falsifica\i. Mai pot ap[rea, de asemenea, =i costuri
datorate repara\iilor unui sistem compromis.


Riscuri legate de proiectarea, implementarea =i între\inerea sistemelor.
O banc[ este expus[ riscului unei întreruperi sau încetiniri a sistemelor
sale, dac[ banca electronic[ sau banii electronici ale=i de banc[ nu sunt
compatibile cu cerin\ele utilizatorului.



Riscuri care apar datorit[ folosirii necorespunz[toare de c[tre clien\i
a produselor =i serviciilor bancare. Riscul este m[rit atunci când o
banc[ nu î=i educ[ în mod corespunz[tor clien\ii cu privire la precau\iile
de securitate. În plus, în lipsa existen\ei unor m[suri adecvate de
verificare a tranzac\iilor, clien\ii ar putea s[ resping[ tranzac\iile pe care
le-au autorizat în trecut, creându-i astfel b[ncii numeroase pierderi
financiare. Clien\ii care folosesc informa\ii personale (informa\ii de
autentificare, numere de c[r\i de credit etc.) într-o transmitere
electronic[ neasigurat[ facilitează persoanelor r[u inten\ionate accesul
la conturile clien\ilor. Ca urmare, banca poate suferi pierderi financiare
din cauza tranzac\iilor neautorizate. Sp[larea banilor poate fi o alt[ surs[
de îngrijorare.



Riscul reputa\ional este riscul datorat unei opinii publice negative
semnificative care const[ într-o piedere critic[ a fondurilor sau clien\ilor
b[ncii. Riscul reputa\ional poate apare atunci când ac\iunile b[ncii
produc o piedere major[ a încrederii publicului în abilitatea b[ncii de a
îndeplini func\ii critice pentru a-=i continua activitatea. (de exemplu,
cazul B[ncii Turco-Rom`n[). Riscul reputa\ional este important nu
numai pentru o singur[ banc[, ci pentru întreg sistemul bancar.



Riscul juridic apare prin violarea sau neconformarea cu legile, regulile,
reglement[rile sau practicile prescrise, sau atunci când drepturile =i
obliga\iile legale ale p[r\ilor participante la o tranzac\ie nu sunt stabilite
corect. B[ncile angajate în activit[\ile de “e-banking” sau “e-money” se

pot confrunta cu riscuri juridice referitoare la dezv[luirea unor
informa\ii privind clien\ii =i la protec\ia secretului bancar.


Alte riscuri. Riscurile bancare tradi\ionale cum sunt riscul de credit,
riscul de lichiditate, riscul ratei dobânzii =i riscul de pia\[ sunt riscuri
care pot ap[rea =i în activitatea b[ncii electronice. Riscul de credit
reprezint[ riscul care apare datorit[ neachit[rii în întregime a unei
obliga\ii de plat[, fie la termenul stabilit, fie în orice moment stabilit
dup[ aceea. B[ncile care desf[=oar[ activitatea de banc[ electronic[ pot
s[-=i extind[ creditul prin canale netradi\ionale =i s[-=i extind[ pia\a
dincolo de grani\ele geografice tradi\ionale. Procedurile neadecvate prin
care se determin[ credibilitatea debitorilor, care solicit[ credite prin
canale electronice, pot determina riscurile de credit pentru b[ncile
respective. Riscul de lichiditate reprezint[ riscul care apare datorit[
incapacit[\ii b[ncii de a-=i îndeplini obliga\iile la scaden\ă. Riscul ratei
dobânzii se refer[ la expunerea situa\iei financiare a b[ncii la mi=c[rile
nedorite ale ratelor dobânzii. Riscul de pia\[ este riscul piederilor
înregistrate atât în pozi\iile din interiorul bilan\ului, cât =i în cele din
afara acestuia, pierderi care apar datorit[ mi=c[rilor pre\urilor de pia\[,
incluz[ndu-se =i cursurile de schimb valutar.



Riscul de management. Un proces de administrare a riscurilor care
include cele trei elemente de baz[ – evaluarea riscului, controlul
expunerii la risc =i monitorizarea riscurilor – va ajuta b[ncile =i
supraveghetorii s[ ating[ aceste obiective. Este esen\ial ca b[ncile s[
aib[ o gestionare transparent[ a riscurilor, iar atunci când sunt
identificate noi riscuri în aceste activit[\i, consiliul de administra\ie =i
conducerea executiv[ trebuie informate.

5.5 Stabilirea, gestionarea =i controlul riscurilor
Stabilirea riscurilor este un proces continuu, care presupune realizarea
urm[toarelor trei etape:
¾ Banca se angajeaz[ într-un proces analitic de identificare a
riscurilor =i acolo unde este posibil, de comensurare a acestora. În
cazul în care riscurile nu pot fi comensurate, conducerea b[ncii
stabile=te riscurile poten\iale care pot ap[rea =i pa=ii de urmat,
stabilind apoi impactul pe care îl pot avea asupra b[ncii.

¾ Stabilirea riscului înseamn[ determinarea toleran\ei de risc a
b[ncii, lucru care presupune stabilirea pierderilor pe care banca =i
le poate permite în cazul apari\iei unor evenimente neprev[zute.
¾ Conducerea b[ncii poate compara toleran\a riscului cu
magnitudinea stabilit[ pentru un anumit risc, pentru a se stabili
dac[ riscul respectiv se înscrie în limitele toleran\ei.
Gestionarea =i controlul riscurilor
Dup[ stabilirea riscurilor =i a toleran\elor acestora, conducerea b[ncii
trebuie s[ le gestioneze =i s[ le controleze. Aceast[ etap[ a gestion[rii
riscului include activit[\i precum:


coordonarea comunic[rii interne,



implementarea m[surilor de protec\ie împotriva riscurilor din
exterior,



controlul =i gestionarea lor,



instruirea clien\ilor în utilizarea serviciilor etc.

B[ncile î=i m[resc abilitatea în controlul =i gestionarea riscurilor (inerente în
orice activitate), atunci când sunt stabilite proceduri specifice la îndemâna
întregului personal.
Procesul de gestionare =i control al riscurilor include:
• Politici =i m[suri de securitate. Securitatea reprezint[ o combina\ie
de sisteme, aplica\ii practice =i control intern utilizate pentru a pune
la ad[post integritatea, autenticitatea =i confiden\ialitatea datelor =i
procedeelor de operare. Politica de securitate enun\[ inten\iile
managementului firmei de a sus\ine securitatea informa\iilor, d[ o
explica\ie cu privire la organizarea securit[\ii unei b[nci, precizeaz[
direc\iile principale care definesc toleran\a riscului de securitate al
unei b[nci. Politica contureaz[ responsabilit[\ile pentru modelarea,
implementarea =i înt[rirea m[surilor de securitate a informa\iei, ea
mai poate stabili procedurile pentru evaluarea rezultatelor politicii,
pentru înt[rirea m[surilor disciplinare =i pentru raportarea viol[rii
securit[\ii. M[surile de securitate includ criptarea, parolarea,
depistarea viru=ilor, ş.a.
• Comunicarea intern[. Conducerea trebuie s[ comunice personalului
cheie cum pot susţine scopurile generale ale b[ncii prevederile
sistemelor de banc[ electronic[ =i bani elecronici. În acela=i timp,

personalul tehnic trebuie s[ comunice clar conducerii cum sunt
proiectate s[ func\ioneze sistemele, care sunt punctele tari =i cele
slabe ale sistemului. Pentru asigurarea unei comunic[ri interne
adecvate, toate procedurile trebuie prev[zute în scris. În scopul
limit[rii riscului opera\ional, conducerea trebuie s[ adopte o politic[
de educare continu[ a cuno=tin\elor personalului cu nout[\ile
tehnologice.
• Evaluarea produselor =i serviciilor înainte ca ele s[ fie introduse
pe o scar[ larg[ poate limita riscurile opera\ionale =i de reputa\ie.
Testarea valideaz[ faptul c[ echipamentul =i sistemele func\ioneaz[
=i produc rezultatele dorite. Programele pilot sau prototipurile pot fi,
de asemenea, de ajutor în dezvoltarea unor aplica\ii informatice noi.
În vederea reducerii riscurilor enumerate este necesar[ reglementarea
tuturor activit[\ilor “e”, stabilirea unei infrastructuri adecvate, precum =i
precizarea persoanelor care trebuie s[ autorizeze =i să supravegheze
aceste activit[\i.
Ca orice opera\iune comercial[, comer\ul electronic are nevoie de o
infrastructur[ specific[. Aceasta se compune din trei elemente:
infrastructura tehnic[, interfa\a cu componentele comerciale clasice =i
sistemul juridic specific.


Infrastructura tehnic[ este constituit[ din sistemele hardware,
software-ul aferent =i re\eaua de comunica\ii. Aceasta constituie de
fapt =i componenta care a determinat apari\ia =i dezvoltarea
comer\ului electronic.



Este, de asemenea, necesar[ o interfa\[ major[ cu sistemele clasice
de comer\. Elementul cheie îl reprezint[ banca, întrucât orice
opera\iune comercial[ este mijlocit[ de bani. Inserarea unei b[nci în
sistemul de comer\ electronic presupune o conexiune securizat[ între
banc[ =i utilizator prin intermediul c[reia s[ se poat[ efectua
opera\iunile în timp real.



În vederea cre[rii cadrului legal pentru \[rile membre ale
Comunit[\ii Europene, Parlamentul European a adoptat Directivele
nr. 1999/93/EC din 13 decembrie 1999 cu privire la crearea cadrului
legal pentru semn[tura electronic[, precum =i nr. 2000/31/EC din
8 iunie 2000 cu privire la comer\ul electronic.

Semn[tura electronic[ reprezint[ o informa\ie ata=at[ unui document
electronic care identific[ în mod unic semnatarul, fiind realizat[ cu mijloace

aflate exclusiv în posesia acestuia, ea identificând documentul =i semnalând
orice modificare ulterioar[ adus[ acestuia.
Intrarea în vigoare a Legii nr. 365/07.06.2002 privind comerţul electronic şi
emiterea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.4/2002 privind
tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică şi
relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii au contribuit la creerea unui
cadru legislativ complet şi coerent în domeniu. Având în vedere aceste
premise, este explicabil interesul pe care băncile l-au manifestat în anul 2002
pentru acest tip de produse şi servicii. Astfel, în această perioadă a continuat
trendul ascendent al pieţei cardurilor, atât ca urmare a diversificării gamei
oferite de băncile deja autorizate în acest sens, dar şi ca urmare a pătrunderii
pe această piaţă de noi operatori (bănci). De asemenea, sectorul bancar
rom`nesc s-a apropiat tot mai mult de tendinţele internaţionale în domeniu
prin autorizarea unui număr important de bănci pentru emiterea de
instrumente de plată cu acces la distanţă, reprezentând aplicaţii Internetbanking şi home-banking.
Ca urmare, b[ncile române=ti (cele afiliate la Romcard: Banca Comercial[
Român[ SA, Banca Român[ pentru Dezvoltare SA, Banca Comercial[
Ion Ţiriac SA) au lansat produse din categoria cardurilor, Raiffeisen Bank
SA =i b[ncile olandeze au lansat “mulţi cash-ul”, un fel de home banking
services, iar Banca Comercial[ a Greciei SA a lansat serviciul de Internetbanking.
Conform ultimilor statistici6, ponderea cea mai mare ]n domeniul cardurilor
o de\in trei b[nci =i anume: Banca Comercial[ Rom`n[ SA, Banc Post SA =i
Banca Rom`n[ pentru Dezvoltare SA (aceste b[nci administreaz[ 82% din
totalul conturilor de card opera\ionale).

*
*
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}n Rom`nia, domeniul serviciilor bancare electronice =i al pl[\ilor prin
carduri este reglementat prin Regulamentul nr. 4/13.06.20027 privind
tranzac\iile efectuate prin intermediul instrumentelor de plat[ electronic[ =i
rela\iile dintre participan\ii la aceste tranzac\ii. Regulamentul se aplic[
b[ncilor, persoane juridice rom`ne, precum =i sucursalelor din Rom`nia ale
b[ncilor, persoane juridice str[ine =i are ca obiect stabilirea principiilor
privind emiterea =i utilizarea instrumentelor de plat[ electronic[ pe teritoriul
Rom`niei, ]n special a cardurilor =i a condi\iilor care trebuie ]ndeplinite de
c[tre b[nci =i al\i participan\i la desf[=urarea activit[\ii de pl[\i cu
instrumente de plat[ electronic[, indiferent de moneda ]n care sunt
emise/denominate acestea.
}n conformitate cu prevederile regulamentului amintit, b[ncile trebuie s[
pun[ ]n circula\ie numai instrumente de plat[ electronic[ autorizate ]n
prealabil de c[tre Banca Na\ional[ a Rom`niei.
}n vederea ob\inerii autoriza\iei pentru emiterea instrumentelor de plat[
electronic[, solicitantul trebuie s[ prezinte B[ncii Na\ionale a Rom`niei
documentele men\ionate de prevederile regulamentului sus-men\ionat.
Dup[ analizarea documenta\iei prezentate, ]n cazul ]n care decizia este
favorabil[, Banca Na\ional[ a Rom`niei va emite solicitantului o autoriza\ie
provizorie, valabil[ 90 de zile, perioad[ ]n care solicitantul se va afla sub
monitorizarea special[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei.
Principalele obiective urm[rite ]n perioada de monitorizare sunt:
a) derularea zilnic[ a opera\iunilor;
b) analizarea s[pt[m`nal[ a statisticilor rezultate din utilizarea
instrumentelor de plat[ electronic[, ]n scopul prevenirii unor
poten\iale probleme;
c) analizarea desfăşurării activităţii serviciului de gestiune a riscului
(dacă există);
d) analizarea modului de decontare a operaţiunilor;
e) elaborarea de rapoarte saptămânale de monitorizare.
}n situaţia în care rezultatele obţinute în perioada de monitorizare
îndeplinesc condiţiile prevăzute în regulamentul amintit, Banca Natională a
României va emite solicitantului autorizaţia definitivă pentru tipul de
instrument de plată electronică precizat în cererea de autorizare.
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Conform ultimilor statistici8, ]n Rom`nia, Ministerul comunica\iilor =i
tehnologiei informa\iei a acordat avizul pentru furnizarea instrumentelor de
plat[ cu acces la distan\[, de tipul aplica\iilor Internet banking sau home
banking. Astfel, principalele produse bancare de acest fel sunt:






Home Banking System (HBS) de tip electronic-banking furnizat de
RoBank SA. Acest produs implic[ instalarea de c[tre banc[ a unei
aplica\ii software specializate pe calculatorul clientului.
AlphaLines este un produs de tip home banking, bazat pe conexiunea
dial-up (telefonie fix[) furnizat de Alpha Bank Rom`nia. Prin
intermediul acestui produs, clien\ii institu\ionali sau individuali
beneficiaz[ de conectare online de la propriile sedii la server-ul b[ncii.
eBank furnizat de BancPost. Acest produs este de tip Internet banking =i
permite persoanelor fizice sau juridice efectuarea de pl[\i, respectiv
vizualizarea tranzac\iilor efectuate prin acest serviciu sau de la ghi=eele
b[ncii at`t pentru conturile deschise la sucursal[, c`t =i pentru conturile
de card. Acest produs se poate utiliza online =i offline.

}n plus, ]n cursul anului 2003, Ministerul comunica\iilor =i tehnologiei
informa\iei a acordat avize pentru furnizarea instrumentelor de plat[ cu
acces la distan\[ pentru 10 b[nci, printre care se num[r[: UniCredit
Rom`nia, Libra Bank, Romexterra, Banque Franco-Roumaine, Frankfurt
Bukarest Bank, ING Bank, Banca Rom`n[ pentru Dezvoltare.
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Teste

1. Ce reprezint[ banca electronic[?
2. Prin ce procedee se distribuie consumatorilor produsele =i serviciile
bancare electronice?
3. Enumera\i principalele avantaje ale b[ncilor rezultate din utilizarea
Internet-ului.
4. Enumera\i principalele avantaje pentru clien\i rezultate din utilizarea
Internet-ului.
5. Care sunt formele pe care le ]mbrac[ moneda electronic[?
6. Enumera\i principalele riscuri specifice activit[\ii de banc[ electronic[ =i
moned[ electronic[.
7. Care sunt principalele etape ]n stabilirea acestor riscuri?
8. Care sunt componentele infrastructurii ]n cazul comer\ului electronic?
9. Descrie\i pe scurt con\inutul Regulamentului nr. 4/2002 privind
tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor de plată electronică
şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii.
10. Care sunt principalele documente prezentate B[ncii Na\ionale a
Rom`niei ]n vederea ob\inerii autoriza\iei pentru emiterea
instrumentelor de plat[?

