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Funcțiile banilor

Măsură a valorii mărfurilor
Mijloc de schimb
Mijloc de plată

Modalități de plată
Instrumentul de plată ‐“orice dispozitiv personalizat și/sau orice set de
proceduri convenite între utilizatorul serviciilor de plată și prestatorul de
servicii de plată și folosit de utilizatorul serviciilor de plată pentru a iniția un
ordin de plată”

Instrumente de plată
de debit
Debitare directă

Instrumente de
plată de credit
Ordin de plată
Carduri

Cecuri
Internet banking
Cambii
Bilete de ordin

Mobile banking
Wallet

Instrumente de plată – date statistice 2017
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Instrumente de plată – date statistice 2017
 creșterea numărului cardurilor în circulație, cu 2,9 la sută,
respectiv cu 470.731 unități față de finalul anului 2016;
 creșterea numărului de POS‐uri furnizate de prestatorii de servicii
de plată rezidenți cu 32.029 unități față de finalul anului 2016,
datorită obligativității comercianților cu cifră de afaceri de peste
10.000 euro (echivalent lei) de a accepta plata cu card;
 creșterea ponderii cardurilor contactless în totalul cardurilor
aflate în circulație, de la 37 la sută în decembrie 2016 la 57 la
sută la finele anului 2017, datorită înlocuirii treptate a cardurilor
care expiră cu carduri contactless;
 creșterea numărului de plăți la comercianți situați pe teritoriul
național, cu carduri emise în România, cu 36 la sută în 2017 față
de anul precedent, concomitent cu majorarea valorii acestor plăți
cu 32 la sută în același interval.
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Canale de efectuare a plăților

Intrabancar

Interbancar

Interbancar

Platforma unui prestator
de servicii de plată

Conturi de corespondent
Scheme de plăți

Sisteme de plăți

Scheme de plată

alternative mai ieftine
de efectuare a plăţilor
calitate mai bună a
serviciilor
piaţă competitivă
pentru plăţile de mică
valoare
produse mai eficiente
34 de țări și peste 122
de mld. de plăți
electronice anual

SEPA

SEPA – crearea unei pieţe
integrate pentru serviciile de
plăţi în euro, prin eliminarea
barierelor comerciale, legale și
tehnice între pieţele de plăţi
naţionale din Europa;
SEPA ‐ instrumente de plată
standardizate: SEPA Credit
Transfer (SCT), SEPA Direct
Debit (SDD), SEPA Cards;
SEPA
‐
fundamentul
dezvoltării serviciilor de plăţi
realizate exclusiv electronic,
precum plăţi prin internet și
dispozitive mobile, servicii de
facturare electronică și alte
servicii electronice.
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Scheme de plată
 Schema de plată – set de reguli agreate între prestatorii de
servicii de plată cu privire la modalitatea de executare a unor
tranzacții cu instrumente de plată specifice (ex. transfer credit,
debitare directă, card).
 Sistemul de plăți – infrastructura care asigură procesarea
tranzacțiilor de plată, în linie cu regulile stabilite de o schemă de
plată.
 Schema SEPA RON Transfer credit – 2013;
 Schema SEPA RON Debitare directă – 2014;
 Schema SEPA RON Transfer credit Instant ‐ 2018
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Sisteme de plăți și sisteme de decontare

ReGIS

SENT

SaFIR

• sistemul RTGS naţional pentru plăţi în lei;
• procesare în timp real (respectiv pe o bază continuă) şi
decontare în banii băncii centrale, cu finalitate imediată;
• decontare a operaţiunilor băncii centrale, a transferurilor
interbancare, precum şi a plăţilor în lei de valoare mare (peste
50.000 lei) sau urgente.
• compensare multilaterală a plăţilor interbancare de mică
valoare transmise între participanţi (49,999 lei);
• plăți de mică valoare în euro, în format SEPA;
• instrumente de debit (cec, cambie și bilet la ordin).
• depozitar central de instrumente financiare pentru titlurile de
stat emise pe piața interbancară, certificatele de depozit
emise de BNR şi alte instrumente financiare cu venit fix
stabilite de conducerea BNR;
• serviciul notarial (înregistrarea inițială a instrumentelor
financiare într‐un sistem de înscriere în cont);
• administrare centralizată.
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Sisteme de plăți – date statistice 2017

ReGIS

• 4,487,161 tranzacții, în valoare de 9,177.9 mil. lei;
• 17,806 numărul mediu de tranzacții/zi;
• 42 participanți, din care 35 instituții de credit,
Trezoreria Statului, BNR și 5 sisteme auxiliare.

SENT

• 87,743,574 tranzacții, în valoare de 302.7 mil. lei;
• 348,189 numărul mediu de tranzacții/zi;
• 38 participanți, din care 35 instituții de credit,
Trezoreria Statului și 2 instituții de plată.
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Incluziunea financiară

cerere redusă
pentru serviciile
financiare

considerente ce
ţin de rezidenţă

situaţia
financiară a
consumatorilor
(persoane cu
venituri mici)
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Moneda virtuală
 Banca Centrală Europeană ‐ Virtual Currency Schemes – a further
analysis ‐ o reprezentare digitală a valorii, care nu este emisă de
către o bancă centrală, instituție de credit sau instituție de
monedă electronică și care, în anumite circumstanțe, poate fi
utilizată ca o alternativă la moneda legală.
 Parlamentul European – Directiva privind spălarea banilor
revizuită (AMLD5) pe 19 aprilie 2018 – Reprezentare digitală a
valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau
de o autoritate publică, nu este asociată unei monede legale
existente și nu deține statutul legal de monedă sau bani, dar este
acceptată de persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și
care poate fi transferată, stocată sau comercializată electronic.

Inițiative de reglementare la nivel european privind
monedele virtuale
2016

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului

furnizorii implicați în
servicii de schimb între
„monede virtuale” și
„monede fiduciare”

furnizorii de portofele
digitale care oferă servicii
de custodie a datelor de
identificare necesare
pentru accesarea
monedelor virtuale

definirea monedei
virtuală astfel încât să
clarifice că aceasta nu
este monedă legală
sau bani

Studiu de caz BNR ‐ concluzii
 timp de procesare a tranzacțiilor nestandardizat – pentru
transferurile locale, timpul de peste o oră este un minus al
schemei;
 comisioane diferite în funcție de timpul de validare a tranzacției –
aplicarea unor comisioane mai mari pentru tranzacțiile cu
perioadă de procesare mai mică, pentru a stimula „minerii” să
valideze tranzacția. În fapt, acestea aduc doar un plus de
prioritizare, iar timpul în care se confirmă tranzacția nu este
definit și nici asumat de vreun utilizator al schemei;
 volatilitate foarte mare –volatilitatea ridicată a prețului nu doar
de la o zi la alta, dar chiar la nivel de oră sau minut;
 spread mare – diferența între cele mai bune cotații de cumpărare
și cele mai bune cotații la vânzare este oarecum descurajantă.
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Comunicat BNR ‐ februarie 2018
 Banca Națională a României a semnalat o creștere a interesului
populatiei față de monedele virtuale, în special Bitcoin, atât din
perspectiva deținerii și tranzacționării acestora, cât și ca afacere. Pe
fondul lipsei reglementărilor și a supravegherii schemelor de monede
virtuale, la nivel global, precum și a diversificării acestora, în opinia
băncii centrale, s‐au amplificat riscurile financiare și reputaționale la
nivelul deținătorilor, respectiv al instituțiilor financiare care ar putea
oferi servicii de cont entităților care administrează astfel de scheme.
 Totodată, având în vedere creșterea exponențială din ultima perioadă a
prețului majorității monedelor virtuale, și a fluctuațiilor foarte mari
înregistrate de acestea pe perioade foarte scurte, Banca Națională a
României clasifică monedele virtuale, cum ar fi Bitcon, drept active
speculative, extrem de volatile și riscante.
 În scopul evitării manifestării riscului reputațional la nivelul instituțiilor
de credit, Banca Națională a României, în calitatea sa de autoritate de
supraveghere a acestora, descurajează orice fel de implicare în legătură
cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizării de servicii
pentru entitățile care oferă servicii de investiții sau de tranzacționare a
acestor monede.
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Comunicat BNR – februarie 2018
 Banca Națională a României va continua să monitorizeze evoluția
schemelor de monede virtuale din perspectiva manifestării unor
potențiale riscuri asupra sistemului financiar, cu mențiunea că, în
prezent, datorită volumelor foarte mici, aceste scheme nu
reprezintă o amenințare la adresa stabilității financiare.
 Până în prezent, niciun stat nu a declarat bitcoin ca monedă
legală, majoritatea statelor membre UE au emis avertizări în
legătură cu riscurile asociate schemelor de monede virtuale și au
menționat ca acestea nu sunt monedă legală sau monedă
electronică.
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Noul cadrul legal al pieței plăților
Directiva privind serviciile de plată revizuită (PSD2)

Noi servicii

Toate
monedele

Tranzacții
extra UE

Cerințe de
securitate

SCA

• Extinde aria de aplicabilitate PSD1 – deschide piața pentru noi
jucători (PIS & AIS)
• Include toate monedele utilizate în Uniunea Europeană
• Include toate tranzacțiile între un SM al UE și un stat terț
• Introduce cerințe comune și mai stringente de securitate
• SCA – autentificarea cu doi factori

19

Legislație secundară în aplicarea PSD2

PSD2

RTS standarde tehnice de reglementare pentru
autentificarea strictă a clienților și standardele deschise
comune și sigure de comunicare

Ghid privind măsurile de securitate pentru ricurile
operaționale și de securitate
Ghid raportare incidente operaţionale şi de securitate
majore
Ghid raportare a fraudelor legate de mijloacele de
plată
Ghid privind adresarea plângerilor

Actorii pieței plăților conform PSD2

instituții de credit
instituții de plată
instituții emitente de e‐money
furnizori de servicii poștale giro
BCE și băncile centrale naționale
Statele membre sau autoritățile lor
regionale sau locale când nu acționează ca
autorități publice

utilizatori
de servicii
de plată
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Furnizori de servicii de plată în Romania
1.

Instituții de credit – 38
 Instituții de credit autorizate de BNR – 28
 Sucursale ale instituțiilor de credit din zona euro ‐ 8
 Sucursale ale instituțiilor de credit din zona non‐euro – 2

2.

Instituții de plată ‐ 312
 Instituții de plată autorizate de BNR ‐ 9
 Instituții de plată care furnizează servicii prin intermediul
sucursalelor – 3
 Instituții de plată care furnizează servicii prin intermediul
agenților – 9
 Instituții de plată care furnizează servicii de plată în mod
direct, fără prezență fizică ‐ 291
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Furnizori de servicii de plată în Romania
3.

Instituții emitente de monedă electronică ‐ 165
 Instituții emitente de monedă electronică autorizate de BNR
‐2
 Instituții emitente de monedă electronică care frunizează
servicii în mod direct, fără prezență fizică ‐ 163

4.

Alți furnizori de servicii de plată – 2 (Poșta Română și Trezoreria
Statului)

5.

Furnizori de informare cu privire la conturi – urmează să fie
autorizați de BNR după intrarea în vigoare a legii naționale de
transpunere a Directivei privind serviciile de plată

6.

Furnizori de servicii de inițiere a plății – urmează să fie autorizați
de BNR după intrarea în vigoare a legii naționale de transpunere
a Directivei privind serviciile de plată
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RTS standarde tehnice de reglementare pentru
autentificarea strictă a clienților și standardele deschise
comune și sigure de comunicare
 Procedura de autentificare ar trebui să includă mecanisme de
monitorizare a operațiunilor pentru a:
 detecta încercările de a utiliza elementele de securitate
personalizate ale unui utilizator de servicii de plată care au
fost pierdute, furate sau deturnate;
 să garanteze că utilizatorul serviciilor de plată este utilizatorul
legitim și, prin urmare, își dă acordul pentru transferarea de
fonduri și accesul la informațiile privind contul său.
 Metodele de fraudare sunt în permanentă schimbare, cerințele
privind autentificarea strictă a clienților ar trebui să permită
inovarea în ceea ce privește soluțiile tehnice care abordează
apariția unor noi amenințări la adresa securității plăților
electronice.
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RTS standarde tehnice de reglementare pentru
autentificarea strictă a clienților și standardele deschise
comune și sigure de comunicare
 Măsurile de securitate trebuie să fie documentate, testate
periodic, evaluate și auditate de către auditori cu expertiză în
domeniul securității informatice și a plăților și independenți din
punct de vedere operațional;
 Operațiunile electronice de plată la distanță sunt supuse unui risc
mai ridicat de fraudă și este necesar să se introducă cerințe
suplimentare pentru autentificarea strictă a clienților, asigurându‐
se că elementele asigură o legătură dinamică între operațiunea de
plată, o sumă și un beneficiar specificat de către plătitor în
momentul inițierii operațiunii;
 Elementele utilizate pentru autentificarea strictă a clienților
trebuie să fie independente, nerespectarea uneia să nu
compromită fiabilitatea celorlalte, în special când oricare dintre
aceste elemente este utilizat prin intermediul unui dispozitiv cu
scopuri multiple (ex. tableta, telefon mobil care poate fi folosit
atât pentru a oferi instrucțiuni de efectuare a plății, cât și în
procesul de autentificare).
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RTS standarde tehnice de reglementare pentru
autentificarea strictă a clienților și standardele deschise
comune și sigure de comunicare
 În scopul de a garanta aplicarea autentificării stricte a clienților,
este, de asemenea, necesar să se impună cerințe de securitate
adecvate pentru elementele de autentificare strictă a clienților:
 clasificate drept cunoștințe (ceva ce doar utilizatorul
cunoaște – parolă, PIN);
 clasificate drept posesie (ceva ce doar utilizatorul posedă),
cum ar fi token;
 ceva ce utilizatorul este – elemente biometrice (citire iris,
amprentă digitală).
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Ghidul ABE privind securitatea plăților pe internet
 Ghidul prevede că prestatorii de servicii de plată trebuie:
• să asigure autentificarea strictă a clienților (doi factori);
• să stabilească măsuri complementare de securitate în cazul în
care nu este folosită autentificarea strictă, cum ar fi:
 limitarea numărului și a valorii plăților zilnice efectuate în
mediul online;
 limitarea plăților în funcție de profilul clientului, cum ar fi
canalul de utilizare (online, ATM, POS) sau limite
geografice;
 posibilitatea de blocare/restricționare a tranzacțiilor pe
internet de către utilizator;
 sisteme de detectare, alertare și prevenire a fraudelor
care să analizeze și să blocheze tranzacția suspectă până
la primirea unei confirmări suplimentare din partea
clientului.
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Regulamentul BNR nr. 3/2018
 Prestatorii de servicii de plată care pun în circulație sau acceptă
instrumente de plată au următoarele obligații:
 să adopte proceduri care să asigure efectuarea, în mod
eficient și conform unui program stabilit, a operațiunilor de
plată;
 să asigure, în orice moment, siguranța în funcționare și
continuitatea serviciului în condiții de securitate, în scopul
asigurării integrității, confidențialității, autenticității și a
posibilității de urmărire a operațiunilor de plată și prevenirii
utilizării neautorizate a instrumentelor de plată;
 să documenteze și să implementeze măsuri privind
identificarea, clasificarea, evaluarea, prevenirea și limitarea
riscurilor asociate utilizării instrumentelor de plată;
 să informeze clienții în cazul nefuncționării unui serviciu de
plată, prin orice mijloace, în cel mult o oră, cu privire la
indisponibilitatea acestuia și termenul preconizat pentru
remediere și reluarea activitatii de plăți în cel mult opt ore.
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Fintech – evaluare ABE
 ABE a emis un raport prin care prezintă riscurile și oportunitățile
la care sunt expuși furnizorii de servicii de plată, ca urmare a
apariției Fintech‐urilor.
 Riscurile identificate sunt asociate cu diferite tipuri de tehnologii
și inovații.
 Scopul raportului nu este de a tensiona piața financiară și
participanții în legătură cu potențialele riscuri survenite în urma
dezvoltării industriei fintech, ci de conștientizare a expunerilor la
risc.
 Principalele riscuri identificate sunt de tip cibernetic.
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Tipuri de tehnologii în domeniul fintech
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Autentificarea biometrică folosind scanarea și
recunoașterea amprentei
 Amprentele pot fi duplicate (folosind obiecte atinse de către
proprietarul dispozitivului sau prin atacuri cibernetice). Părțile
rău inteționate pot obține acces la datele sensibile ale
utilizatorului. Mai mult, amprentele nu pot fi schimbate ca în
cazul parolelor dacă acestea sunt compromise.
 O persoană își poate înregistra propria amprentă pe dizpozitivul
altui utilizator, având astfel acces la fondurile acestuia.
 Autentificarea prin amprentă, voce sau altă metodă biometrică
poate fi supusă erorilor, accesul persoanelor autorizate putând fi
refuzat.
 Principalul avantaj al scanării biometrice este îmbunătățirea
experienței utilizatorului, oferind access mai rapid și mai
convenabil, în vederea efectuării de plăți.
 Acest tip de tehnologie pare să fie mai sigur decât alternativele
existente (ex. parole), precum și mai puțin costisitoare pentru
prestatori, (ex. resetarea parolelor tradiționale prin apeluri
telefonice) sau vizite la sediile prestatorilor de servicii de plată.
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Portofele mobile cu tehnologie NFC
 Visa – Digital Payments Study – numărul persoanelor care
utilizează telefoane mobile/tablete/ceasuri inteligente pentru a
efectua plăți este în creștere, triplându‐se în anul 2016 față de
2015 (2016 – 54%, 2015 – 18%).
 Portofelele mobile permit utilizatorilor stocarea, într‐o singură
aplicație instalată pe dizpozitivul mobil, a cardurilor de
credit/debit, cardurilor virtuale, monedă electronică și chiar
monede virtuale.
 Expunerea telefoanelor mobile la viruși și alte aplicații/programe,
dar și furtul acestora, pot genera plăți neautorizate.
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Concluzii
 Băncile centrale au un rol important în ceea ce priveşte asigurarea
promovării siguranţei, eficienţei și securității 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 și a aplicațiilor de tip mobile banking
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!

