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“Băncile centrale au avut dintotdeauna un interes direct în promovarea
siguranţei şi eficienţei sistemelor de plăţi şi sistemelor de decontare. Una
dintre principalele responsabilităţi ale băncilor centrale este aceea de a
fi apărătorul încrederii publicului în monedă, iar această încredere
depinde, în mod esenţial, de capacitatea agenţilor economici
de a transfera fonduri şi instrumente financiare, într‐o manieră sigură şi
fără incidente, prin
intermediul sistemelor de plăţi şi de decontare.”
(T. Padoa Schioppa, 2005)
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Obiectivele principale ale Băncii Naţionale
a României în domeniul monitorizării
 Menţinerea stabilităţii financiare;
 Asigurarea unui canal adecvat de transmitere
a politicii monetare;
 Asigurarea eficienţei sistemelor de plăţi;
 Respectarea de către operatorii de sisteme de
plăţi a cadrului legal;
 Menţinerea încrederii publicului în sistemele
de plăţi, în instrumentele de plată şi în
moneda naţională.
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Arhitectura pieţei plăţilor
 Prestatori de servicii de plată (PSP):
 instituţii de credit
 furnizori de servicii poştale giro – care prestează servicii de plată
 instituţii emitente de monedă electronică
 instituţii de plată
 bănci centrale naţionale , BCE – nu acţionează în calitate de autorităţi
monetare / în altă calitate ce implică exerciţiul autorităţii publice
 statele membre / autorităţile lor regionale/locale – nu acţionează în
calitatea lor de autorităţi publice
 furnizori de servicii de iniţiere a plăţii – PSD2
 furnizori de servicii de informare cu privire la cont – PSD2
 Mecanisme care asigură transferul de fonduri:
 sisteme de plăţi (de mică şi mare valoare în lei/euro)
 aranjamente de plată: conturi de corespondent și convenţii interbancare
 scheme de plată: carduri, debitare directă, monedă electronică
 Instrumente de plată
 Uilizatori de servicii de plată: agenţi economici + persoane fizice + instituţii +
…
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Legislaţie aplicabilă instrumentelor de plată
• Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare
• Lege nr. 127 /2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
• Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare
• Ordonanţa de urgenţă nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările
şi completările ulterioare (cashback)
• Regulamentul BNR nr. 2/2016 privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă
• Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi
relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente, cu modificările ulterioare
• Norma BNR nr. 7/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cecuri, cu modificările şi
completările ulterioare
• Norma BNR nr. 6/1994 privind comerţul făcut de instituţiile de credit cu cambii şi bilete la ordin, cu
modificările şi completările ulterioare
• Norma tehnică BNR nr. 4/2008 privind cecul, cu modificările ulterioare
• Norma tehnică BNR nr. 9/1994 privind cecul, cu modificările şi completările ulterioare
• Norma tehnică BNR nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, cu modificările ulterioare
• Norma tehnică BNR nr. 10/1994 privind cambia şi biletul la ordin, cu modificările ulterioare
• Regulamentul BNR nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România, cu modificările şi
completările ulterioare
• Legea nr. 231/2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.
260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice
şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 924/2009 ‐ SEPA
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Terminologie plăţi
 autentificare ‐ procedură care permite prestatorului de servicii de plată să
verifice modul de utilizare a unui anumit instrument de plată, inclusiv
elementele de securitate personalizate ale acestuia;
 autorizare operaţiune de plată ‐ exprimare a consimţământului plătitorului,
în condiţiile art. 120‐122, pentru executarea operaţiunii de plată;
 beneficiar al plăţii ‐ destinatar preconizat al fondurilor care au făcut obiectul
unei operaţiuni de plată;
 cod unic de identificare ‐ combinaţie de litere, cifre sau simboluri
comunicată utilizatorului serviciilor de plată de către prestatorul de servicii
de plată şi care urmează să fie furnizată de utilizatorul serviciilor de plată în
scopul identificării cu precizie a celuilalt utilizator al serviciilor de plată şi/sau
a contului de plăţi al acestuia pentru o operaţiune de plată;
 cont de plăţi ‐ cont ţinut în numele unuia sau al mai multor utilizatori de
servicii de plată şi utilizat pentru executarea operaţiunilor de plată;
 fonduri ‐ bancnote şi monede, bani scripturali şi monedă electronică, astfel
cum aceasta este definită la art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
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Terminologie plăţi (cont.)
 remitere de bani ‐ serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la
plătitor, fără crearea unui cont de plăţi pe numele plătitorului sau al
beneficiarului plăţii, cu scopul unic de a transfera o sumă echivalentă
beneficiarului plăţii sau unui alt prestator de servicii de plată care acţionează
în numele beneficiarului plăţii, şi/sau prin care fondurile sunt primite în
numele beneficiarului plăţii şi sunt puse la dispoziţia acestuia;
 sistem de plăţi ‐ sistem de transfer de fonduri, având aranjamente formale şi
standardizate şi reguli comune pentru procesarea, compensarea şi/sau
decontarea operaţiunilor de plată;
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Ce reprezintă autentificarea strictă?
1. Cel puţin unul dintre elementele de autentificare trebuie să
fie:
• De unică folosinţă
• Să nu poată fi replicat (cu excepţia inerenţei)
• Să nu poată fi furat clandestin prin intermediul internetului.

Se aplică plăţilor iniţiate pe
internet, plăţilor efectuate cu
cardul virtual, înregistrării datelor
de plată cu cardul pentru
utilizarea „portofelelor digitale”,
accesului la date sensibile privind
plăţile.

Ghid EBA
‐> Definiţia este similară
‐> Există două diferenţe între PSD 2 şi Ghidul EBA referitoare la elementele de autentificare
Se aplică în cazul accesării conturilor
de plăţi online, iniţierea tranzacţiei
electronice de plată, orice acţiune
de la distanţă care poate implica
riscuri de fraudă a plăţii sau alte
abuzuri.

PSD 2

2. PSD 2 stabileşte măsuri mai restrictive – autentificarea
tranzacţiilor prin coduri dinamice ‐ pentru serviciile de plată
oferite prin intermediul internetului sau a altor canale la
distanţă – funcţionarea nu depinde de locul în care se află fizic
dispozitivul/instrumentul de plată => în orice moment,
utilizatorul poate cunoaşte suma de plată, iar beneficiarul
plăţii tranzacţia pe care o autorizează utilizatorul.
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Instrumentul de plată
PSD1
PSD 1 // OUG nr. 113/2009
Instrument de plată - orice
dispozitiv personalizat şi/sau orice
set de proceduri convenite între
utilizatorul serviciilor de plată şi
prestatorul de servicii de plată şi
folosit de utilizatorul serviciilor de
plată (furnizori de servicii de
iniţiere a plăţii) pentru a iniţia un
ordin de plată;

PSD2
PSD 2
Instrument de plată - înseamnă un
dispozitiv (dispozitive) personalizat(e)
și/sau orice set de proceduri convenite
între utilizatorul serviciilor de plată și
prestatorul de servicii de plată și folosit
pentru a iniția un ordin de plată;
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Principalele etape ale unei plăţi fără numerar
În etapa de compensare şi decontare, participanţii la sistemul de compensare-decontare schimbă
între ei mesaje de plată prin intermediul sistemului de plăţi pentru plăţi de valoare mare/mică.
Obligaţiile de plată rezultate din poziţiile nete calculate în procesul de compensare se decontează
prin intermediul sistemului de plăţi de valoare mare în funcţie de moneda în care este exprimată
suma de plată, respectiv ReGIS (pentru plăți în lei) sau TARGET2 (pentru plăți în euro).

Etapa
tranzacţională ‐
iniţierea, validarea
şi transmiterea
unei instrucţiuni
de plată. În funcţie
de tipul de
instrument,
instrucţiunea de
plată poate fi
iniţiată de plătitor
(spre exemplu, în
cazul transferului
credit, a se vedea
în schemă
instrumentul de
plată (1)), sau de
beneficiar (spre
exemplu, în cazul
debitării directe, a
se vedea în
schemă
instrumentul de
plată (2)).
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Tipologia instrumentelor de plată
 instrumente de plată de tip transfer credit
– ordin de plată (OP)
 instrumente de plată de tip debitare directă
 instrumente de plată de debit
 cec
 cambie
 bilet la ordin
 instrumente de plată electronică
 card (card de debit, card de credit, card cu funcţie de debit amânat)
 internet banking
 phone banking
 mobile banking
 home banking
 mijloace de plată
 moneda electronică
 moneda virtuală
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Moneda electronică (e‐money)
DEFINIŢIE ‐ Monedă electronică – „valoare monetară stocată electronic, inclusiv
magnetic, reprezentând o creanţă asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în
scopul efectuării de operaţiuni de plată şi care este acceptată de o persoană, alta
decât emitentul de monedă electronică”;
• Modalităţi de stocare
• Obligaţii ale emitenţilor de monedă electronică:
 Emitenţii de monedă electronică sunt obligaţi să emită monedă electronică la
o valoare egală cu cea a fondurilor primite în schimbul acesteia la momentul
primirii fondurilor.
 Emitenţii de monedă electronică sunt obligaţi să răscumpere, la cererea
deţinătorului de monedă electronică, în orice moment, gratuit şi Ia valoarea
nominală, moneda electronică pe care acesta o deţine.
• BNR organizează şi administrează registrul instituţiilor emitente de monedă
electronică în care sunt evidenţiate instituţiile emitente de monedă electronică,
persoane juridice române, sucursalele acestora din alte state membre şi state
terţe, precum şi agenţii instituţiilor emitente de monedă electronică, persoane
juridice române.
ROMÂNIA: 3 instituţii emitente de monedă electronică + 110 instituţii emitente de
monedă electronică care au notificat BNR furnizarea de servicii în mod direct pe
teritoriul României
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Moneda virtuală
•

•
•

•

Bitcoin este o „monedă” virtuală, ce nu îndeplinește funcțiile de bază ale
monedei, fiind definită drept o reprezentare digitală a valorii, care nu este
emisă de către o bancă centrală și poate fi folosită ca alternativă de plată în
unele circumstanțe.
Bitcoin reprezintă cea mai utilizată monedă virtuală la nivel internațional.
Deși este utilizat în mod curent termenul de “monedă virtuală” și acceptat pe
scară largă, aceasta nu trebuie considerată o monedă conform definiției
tradiționale întrucât nu are statut legal și nu îndeplinește funcțiile monedei,
așa cum sunt ele definite în literatura economică.
Din punct de vedere economic, moneda virtuală nu îndeplinește în mod
complet cele trei funcții ale monedei: cea de mijloc de plată, cea de mijloc de
tezaurizare și cea de unitate de cont.
 Niciun creditor nu este obligat să accepte o plată în monedă virtuală
pentru a stinge obligația unui debitor ‐ înseamnă că monedele virtuale pot
fi utilizate doar atunci când există un acord specific între cumpărător și
vânzător privind acceptarea unei anumite monede virtuale ca mijloc de
plată.
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Viitorul şi evoluţia plăţilor
Noile tehnologii stimulează inovarea în
domeniul plăților

Digitalizarea economiei, răspândirea
smartphone‐urilor și a comerțului electronic
accelerează evoluţia în domeniul plăţilor

Noile tehnologii duc la schimbări în
comportamentul utilizatorilor de plăţi
(consumatori şi companii)

Tehnologie
•

Portofele electronice

•

Carduri virtuale

•

Plăţi electronice

•

e‐Mandat

•

Monedă electronică

•

Moneda virtuală

•

Plăţi instant

•

Avans în numerar
(Cashback)
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Evoluţia numărului de carduri
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Evoluţie număr ATM‐uri
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Evoluţie număr POS‐uri
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Evoluţie număr tranzacţii la terminale în
România (mil.)
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Evoluţie valoare tranzacţii la terminale în
România (mil. RON)
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Evoluţia plăţilor efectuate cu cardul
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Autorităţi competente – în cazul încălcării
prevederilor OUG nr.113/2009
Titlul II ‐ Autorizarea şi supravegherea instituţiilor de plată
 în cazul încălcării de către instituţiile de plată a dispoziţiilor Titlului II, utilizatorii
serviciilor de plată se pot adresa BNR.
Titlul III ‐ Transparenţa condiţiilor şi a cerinţelor în materie de informare privind
serviciile de plată
Titlul IV ‐ Drepturi şi obligaţii privind prestarea şi utilizarea serviciilor de plată
consumatorii, alte părţi interesate, inclusiv asociaţiile de consumatori ‐ pot să
sesizeze ANPC
utilizatorii persoane juridice ‐ pot să sesizeze Direcţia Generală Antifraudă (fosta
Garda Financiară) încălcarea de către PSP a dispoziţiilor Titlurilor III şi IV
să iniţieze acţiuni în justiţie împotriva prestatorilor de servicii de plată care au
încălcat dispoziţiile OUG nr. 113/2009.
soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende ‐ utilizatorii de servicii de
plată şi alte părţi interesate ‐ pot recurge la procedura medierii.
în cazul disputelor transfrontaliere ‐ mediatorii cooperează în mod activ cu
organismele din alte state membre care asigură soluţionarea pe cale extrajudiciară a
disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi PSP.
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Studii efectuate cu privire la incluziunea
financiară
a
Lipsa
incluziunii
financiare
este
determina
tă de

Lipsa cererii
pentru
serviciile
financiare

Conform studiilor

Considerente ce ţin de rezidenţă

În 2014 ‐ 48%* din populaţia
adultă la nivel global – nu avea
cont bancar

Măsuri
luate

Situaţia financiară a
consumatorilor (persoane cu
venituri mici)

A fost elaborat un act normativ
european cu caracter juridic
obligatoriu în vederea eliminării
restricţiilor
Directiva 2014/92/UE

Sursa datelor:
* Banca Mondială – ”Global financial development report Financial Inclusion 2014”
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PAD ‐ Directiva 2014/92/UE
DIRECTIVA 2014/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți,
schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază

•

•

•

cont de plăți – „înseamnă un cont deținut în numele unuia sau al mai
multor consumatori, care este folosit pentru executarea de operațiuni de
plată”.
Cauza mobilităţii scăzute a consumatorilor în ceea ce privește serviciile
financiare cu amănuntul – (1) lipsa transparenței + (2) lipsa
comparabilităţii comisioanelor și a serviciilor oferite + (3) dificultățile
legate de schimbarea conturilor de plăți.
Sprijinirea mobilităţii financiare și fără probleme pe termen lung ‐>
esențială instituirea unui set uniform de norme care să abordeze
problema mobilității scăzute a clienților și, în special, să crească
posibilitățile de comparare a serviciilor și a comisioanelor aferente
conturilor de plăți și să motiveze schimbarea conturilor de plăți, precum
și să evite discriminarea pe criteriul reședinței a consumatorilor care
intenționează să deschidă și să utilizeze un cont de plăți transfrontalier.
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PSD 2 ‐ Directiva (UE) 2015/2366 – aria de aplicabilitate
Prevederile directivei privind serviciile de plată în cadrul pieței
interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a
Directivei 2007/64/CE se aplică următoarelor servicii de plată1:
1. plasarea/retragerea de numerar într‐un/dintr‐un cont de plăți,
precum și toate operațiunile necesare pentru funcționarea unui cont
de plăți,
2. executarea de operațiuni de plată, inclusiv transferuri de fonduri
într‐un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al
utilizatorului sau la un alt prestator de servicii de plată:
a) realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare;
b) executarea operațiunilor de plată printr‐un card de plată sau un
dispozitiv asemănător;
c) executarea transferurilor‐credit, inclusiv a ordinelor de plată
programată,
1. directiva menţionează şi excluderi din aria de aplicabilitate.
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Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2) – aria de aplicabilitate (cont.)
3. executarea de operațiuni de plată în cazul în care fondurile sunt
acoperite printr‐o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de
plată:
a) realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe singulare,
b) executarea operațiunilor de plată printr‐un card de plată sau un
dispozitiv asemănător,
c) executarea transferurilor‐credit, inclusiv a ordinelor de plată
programată,
4. emiterea de instrumente de plată și/sau acceptarea de operațiuni
de plată,
5. remiterea de bani,
6. inițierea plății,
7. informarea cu privire la conturi.
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Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2) – aria de aplicabilitate (cont.)
Prevederile din Titlul IV al directivei se aplică operațiunilor de plată în
moneda unui stat membru şi operațiunilor de plată într‐o monedă
care nu este moneda unui stat membru astfel:
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Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2) – aria de aplicabilitate (cont.)
1. operațiunilor de plată în moneda unui stat
membru în cazul în care atât prestatorul de
servicii de plată al plătitorului, cât și prestatorul
de servicii de plată al beneficiarului plății sunt
situați în Uniune, sau în cazul în care unicul
prestator de servicii de plată implicat în
operațiunea de plată este situat în Uniune,
2. operaţiunilor de plată într‐o monedă care nu
este moneda unui stat membru în cazul în care
atât prestatorul de servicii de plată al
plătitorului, cât și prestatorul de servicii de
plată al beneficiarului plății sunt situați în
Uniune , sau în cazul în care unicul prestator de servicii de plată implicat în operațiune
este situat în Uniune, în legătură cu părțile din operațiunea de plată care sunt
efectuate în Uniune,
3. operațiunilor de plată în toate monedele în situația în care doar unul dintre
prestatorii de servicii de plată este situat în Uniune, în ceea ce privește părțile din
operațiunea de plată care sunt efectuate în Uniune.
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Posibile autorităţi competente PSD2
Similar cazului PSD (Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în
cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei
97/5/CE) cel mai probabil vor fi desemnate mai multe autorităţi
competente.
Posibile autorităţi competente desemnate:
1. Banca Naţională a României, atribuţiile băncii centrale specifice
plăţilor, prestatorilor de servicii de plată şi sistemelor de plăţi
2. Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorilor,
atribuţiile specifice privind protecţia consumatorilor de servicii
de plată
3. Consiliul Concurenţei, asigurarea şi menţinerea unei concurenţe
loiale între toţi prestatorii de servicii de plată care operează pe
teritoriul naţional.
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Plăţile instant (instant payments)
ERPB – European Retail Payments Board ‐ a definit plățile instant
"Soluții electronice de plată cu amănuntul disponibile 24/7/365 și care au ca rezultat
compensarea interbancară imediată sau aproape imediată a tranzacției și creditarea contului
beneficiarului, cu notificarea corespunzătoare a plătitorului (în câteva secunde de la
momentul inițierii plății). Acest aspect este valabil indiferent de instrumentul de plată utilizat
(transfer de credit, debit direct sau card de plată) și de aranjamentele de compensare (fie că
este vorba de compensare bilaterală sau de compensare bilaterală prin intermediul
infrastructurilor), fie de compensare (de exemplu, cu garanții sau în timp real)."

La nivel european
există o serie de
iniţiative referitoare
la plăţile instant.
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Concluzii
 Băncile centrale au un rol important în ceea ce priveşte asigurarea
promovării siguranţei şi eficienţei sistemelor de plăţi şi a
instrumentelor de plată în vederea menţinerii încrederii
consumatorilor în acestea.
 Băncile centrale acționează ca un catalizator între toți actorii din piață
implicați în tranzacțiile cu instrumente de plată electronică, prin
coordonare şi promovarea cooperării în domeniul plăţilor.
 Piaţa naţională a plăţilor, sub aspectul evoluţiei componentelor sale
poate fi considerată o piaţă dinamică.
 Există o tendinţă ascendentă a utilizării instrumentelor de plată
electronică de tipul cardurilor în România.
 Este importantă întărirea cooperării între autorităţi, dar şi între
autorităţi şi mediul privat pentru adecvarea măsurilor de gestionare a
riscurilor operaţionale şi de securitate specifice serviciilor de plată.
 Este esenţială existenţa şi permanenta actualizare a programelor de
educare în domeniul financiar.
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Vă mulțumesc!

