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Financial Market – Background for Economic Decisions
Prof.dr. Stelian STANCU
Catedra de Cibernetică Economică, A.S.E. Bucureşti
The article makes a short introduction into the financial market, presenting the financial
market structure, the role of the bank as a trader on the capital market, the commercial banks
operations, the banking products and services.
In this context, it can be said that, in no country, the capital market doesn’t represent only
one institution, but it represents all those institutions that generate the capital demand and
offer, such as: the banks, the stock exchange and the insurance companies.
Keywords: financial market, capital market, banking products and services, stock exchange,
insurance companies.
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Structura pieţei financiare
Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sunt emise şi introduse în circuitul economic. Ea este formată
din două mari sectoare: sectorul bancar şi
sectorul titlurilor financiare. În figura1 este
redată structura pieţei financiare:
Piaţa financiară

Piaţa titlurilor

Piaţa creditului (sectorul bancar)

Pe termen lung

Pe termen scurt

Piaţa de capital
(titluri financiare
pe termen lung)

acţiuni

Piaţa monetară
(titluri
financiare pe
termen scurt)

obligaţiuni

Fig. 1. Structura pieţei financiare
Circulaţia fondurilor în economie se realizează pe următoarele căi: prin concentrarea
disponibilităţilor băneşti la bănci şi utilizarea
de către acestea a resurselor astfel atrase pentru creditarea utilizatorilor de fonduri - finanţare indirectă - sau prin emisiune de titluri financiare de către utilizatorii de fonduri pe piaţa financiară - finanţare directă.
Cererea de fonduri pe termen lung provine de
la câteva mari categorii de agenţi economici:
• statul şi colectivităţile locale (oraşe, regiuni), a căror principală motivaţie o constituie
finanţarea cheltuielilor, a deficitului bugetar,
ele prezentându-se pe piaţa titlurilor financiare prin emisiunea de obligaţiuni ale statului
sau municipale;
• firmele din sectorul de stat care fac apel la
fondurile disponibile pentru nevoile lor de

investiţii în diferite sectoare economice
(energie, transporturi, industrie aerospaţială,
armată etc.);
• societăţile comerciale private, care fac
apel la piaţa capitalului atât în momentul
constituirii cât şi în timpul afacerilor, emiţând acţiuni şi obligaţiuni;
• băncile şi societăţile financiare, al căror rol
principal este acela de a facilita circuitul capitalului, asigurând lichiditatea pieţei financiare.
Oferta pe termen lung provine din economisire, adică din tot ceea ce rămâne în posesia
deţinătorilor de venituri după ce aceştia îşi
satisfac nevoile de consum.
Agenţii economici care dispun de astfel de
economii - persoane fizice sau juridice - le
pot depune la bănci, creându-şi active bancare sau le pot investi direct, sub formă de investiţii reale (instalaţii, echipamente, maşini,
utilaje etc.) sub formă de plasament (investiţii financiare), prin achiziţio-narea de titluri
financiare.
Investitorii se împart în două categorii: individuali, care fac tranzacţii de dimensiuni
modeste pe piaţa titlurilor financiare şi investitorii instituţionali, adică societăţile sau instituţiile care tranzacţionează un volum mare
de titluri financiare.
În cazul în care legătura între cererea şi oferta de capital în economie se realizează prin
interpunerea unui terţ între deţinătorul de
fonduri şi utilizatorul acestora, este vorba de
o piaţă intermediată (modalitate indirectă de
finanţare). Intermediarii financiari se defi-
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nesc prin faptul că mobilizează fonduri (active financiare) de la deţinătorii de bani,
creându-se datorii (pasive) faţă de aceştia, şi
emit propiile active către utilizatorii de fonduri.
Cum intermediarii acţionează în esenţă după
pricipiul clasic al băncilor, ei se numesc, generic, instituţii bancare. Intermediarii financiari nu revând activele pe care le cumpără,
ci creează noi active pe care le vând pe piaţă.
Principalele categorii de intermediari financiari sunt: băncile comerciale, casele de economii şi împrumuturi, băncile mutuale de
economii, companiile de asigurări, fondurile
mutuale etc. Piaţa titlurilor financiare este
aceea în care se cumpără şi se vând active financiare fără a fi schimbată natura lor.
În cea mai simplă formă a sa, ea reprezintă o
relaţie directă între deţinătorul şi utilizatorul
de fonduri; acesta din urmă primeşte fonduri
şi în schimb emite titlurile financiare, urmând ca la scadenţă să le răscumpere.
În nici o ţară piaţa capitalului nu reprezintă o
Utilizatorii de
fonduri

Societăţi de
intermediere

Piaţa primară

singură instituţie, ci toate acele instituţii care
canalizează cererea şi oferta de capital, cum
sunt: băncile, bursa de valori şi companiile
de asigurări.
Titlurile financiare pe termen lung, în principal obligaţiunile şi acţiu-nile, se negociază pe
piaţa capitalului. Această piaţă are două componente:
• piaţa primară, unde agenţii economici
(guvernul, firmele de afaceri, administraţiile
locale etc.), ce au nevoie de fonduri, oferă
noi titluri financiare pe termen lung.
Acestea sunt achiziţionate de alţi agenţi economici (populaţia, instituţiile fianaciare etc.)
care dispun de economii băneşti. Vânzarea şi
cumpărarea titlurilor fianaciare este realizată
cu ajutorul unor societăţi de intermediere;
• piaţa secundară cuprinde bursa de valori şi
pieţele titlurilor financiare pe termen lung,
emise în prealabil şi neincluse în cadrul tranzacţiilor la bursa. Schematic, piaţa capitalului
se poate reprezenta astfel:

Investitori

Bursa de
valori

Investiţii

Piaţa secundară

Fig. 2. Forme ale pieţei capitalurilor
Piaţa secundară îndeplineşte, ca şi cea prima- propriu, intermedierea în comerţul cu titluri,
ră, un rol de concentrare a cererii şi ofertei de respectiv vânzarea/cumpărarea acestora în
titluri, dar a unei cereri şi oferte derivate, care contul unor terţi.
se manifestă după ce piaţa titlurilor s-a consti- Unele dintre acestea acţionează prioritar pe
tuit. Este ceea ce vom numi piaţa bursieră sau piaţa primară, altele acţionează numai pe piabursa în sens larg.
ţa secundară şi se numesc societăţi de bursă
Piaţa titlurilor financiare este prin natura sa o sau firme broker/dealer.
piaţă deschisă, în sensul că plasamentul se Alături de participanţii activi la piaţa titluriefectuează de către marea masă a investitori- lor financiare, există şi o serie de instituţii calor, iar tranzacţiile cu hârtii de valoare au un re îndeplinesc funcţii adiacente, dar deosebit
caracter public.
de importante pentru funcţionarea acestei piLegătura dintre deţinătorii de fonduri şi utili- eţe: firme de evaluare a calităţii titlurilor fizatorii acestora se realizează prin intermediul nanciare, firme de control financiar, firme de
unor instituţii financiare specializate - socie- consultanţă financiară, firme de marketing
tăţile financiare.
financiar.
Acestea îndeplinesc următoarele funcţii: an- România îşi dezvoltă în prezent o piaţă a cagaja-mentul de distribuire a titlurilor financi- pitalurilor, dar aceasta este încă într-un stadiu
are la emisiune, distribuţia primară şi secun- incipient. Una din componentele sale este
dară, comerţul cu titluri, respectiv vânzarea Bursa de Valori, care şi-a deschis operaţiunişi cumpărarea de titluri în nume şi pe cont le în 20 septembrie 1995, în cadrul ei urmând
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să se cumpere şi să se vândă acţiuni, de obicei în contul clienţilor, care vor plăti unei
firme de brokeri pentru serviciile prestate.
Funcţionarea acestor firme este reglementată
de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
Comercializarea acţiunilor este un element
important în funcţionarea eficientă a pieţei de
capital, deoarece investitorii ar fi mult mai
precauţi să acorde împrumuturi sectorului industrial, dacă nu ar exista o piaţă a acţiunilor
unde tranzacţiile se pot face uşor, repede şi
sigur.
Toate economiile avansate au pieţe de capital
bine structurate, dar în economiile mai puţin
dezvoltate, mărimea insuficientă sau absenţa
pieţei de capital reprezintă un obstacol la fel
de mare în calea sporirii investiţiilor, ca şi insuficienţa economiilor.
De aceea, guvernele şi oamenii de afaceri
sunt obligaţi să obţină capital:
• de pe pieţele internaţionale de capital
(compuse din pieţele naţionale de capital ale
ţărilor mai bogate);
• de la instituţiile internaţionale, de exemplu BIRD şi BERD.
Băncile comerciale satisfac cererea de pe piaţa capitalurilor pentru împrumuturi pe termen
lung, în special din depozitele pe termen ale
clienţilor lor.
În România se utilizează şi liniile de credit
pe termen lung furnizate de alte instituţii financiare internaţionale.
Băncile trebuie să aibă grijă să nu furnizeze
împrumuturi pe termen lung din fondurile pe
termen scurt (depozite la vedere - conturi curente). Aceasta ar avea un efect negativ asupra fluxurilor băneşti viitoare şi a abilităţii de
a face faţă obligaţiilor.
2. Rolul de intermediar al băncii pe piaţa
monetară şi a capitalurilor
Băncile, alături de celelalte instituţii financiare
au rolul de intermediari financiari între ofertanţii si solicitanţii de fonduri, componenţi ai
unuia din cele trei sectoare ale economiei:
gospodăriile, firmele de afaceri şi guvernul.
Schematic, circuitul fondurilor poate fi reprezentat ca în figura 3.
Cele mai importante pieţe de fonduri destinate creditării sunt piaţa monetară (pe termen
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scurt) şi piaţa capitalurilor (pe termen lung).
Piaţa monetară (piaţa titlurilor pe termen
scurt)
Piaţa monetară descrie acele instituţii financiare care dau şi iau cu împrumut bani disponibili numai pe o perioadă scurtă de timp.
Cea mai largă grupare a acestor instituţii se
concretizează în :
a) Bănci centrale (sau de emisiune). Ele au
următoarele funcţii:
• asigurarea şi reglarea cantităţii de bani în
circulaţie şi a ratelor dobânzii;
• prevenirea falimentelor bancare;
• autorizarea şi supravegherea exercitării
funcţiei de operator bancar;
• oferirea de servicii specifice băncilor comerciale (ele deţin majo-ritatea rezervelor
băncilor comerciale );
• punerea în circulaţie a bancnotelor şi a
monedelor divizionare.
b) Bănci comerciale. Ele furnizează bani
agenţilor economici pe baza resurselor băneşti
atrase şi a capitalului propriu. La rândul lor, se
împart în:
• bănci de depozit ( îşi procură resursele financiare prin depunerile pe termen scurt ale
clienţilor săi);
• bănci ipotecare ( îşi procură mijloacele
necesare prin emisiunea de înscrisuri şi obligaţiuni ipotecare).
c) Casele de economii sunt intermediari financiari care colectează o parte importantă
din resursele băneşti ale populaţiei, pe care o
oferă apoi pe piaţa interbancară (băncilor si
celorlalte instituţii financiare). Principala instituţie de acest fel este Casa de Economii şi
Consemnaţiuni ( C.E.C. ).
d) Societăţile de asigurări sunt instituţii care
garantează asiguratului, în schimbul plăţii
unei sume de bani (poliţa de asigurare), despăgubirea totală sau parţială în cazul producerii unui eveniment (incendii, furt etc.), împotriva căreia persoana s-a asigurat.
Pe piaţa monetară obiectul tranzacţiilor îl constituie moneda numerar şi/sau banii de cont.
Aici sunt incluse şi titlurile financiare pe termen scurt:
• efectele de comerţ: cambia, biletul la ordin etc;
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• certificatele de depozit, bonurile de tezaur.
Fiecare bancă comercială doreşte să obţină un
venit din dobânzi, prin plasarea pe termen scurt
a unor fonduri, care nu sunt necesare imediat,

pentru:
- acordarea de împrumuturi clienţilor săi;
- constituirea rezervelor obligatorii cerute de
Banca Naţională.

Cei care economisesc
Firme comerciale
care împrumută.
Lichiditate pentru
finanţarea pe
termen lung a
consumului
Investiţii

BANCA
care intermediază între
cei ce economisesc şi
investitori (cei ce dau
împrumut şi cei ce
împrumută)

Persoane
particulare care
împrumută.
Lichiditate pentru
finanţarea pe
termen scurt a
producţiei

Consum

Producţie

Crearea de locuri de
muncă

Creşterea
bunăstării

Fig. 3. Rolul de intermediar al băncilor
Aceste fonduri vor fi furnizate pieţei moneta- • operaţiuni active, de acordare de credite;
re. În ceea ce priveşte cererea pe această pia- • operaţiuni accesorii, respectiv cumpărare,
ţă, băncile ale căror fonduri lichide sunt tem- vânzare, custodie şi administrare de active
porar insuficiente pentru cerinţele statutorii monetare, transferuri, operaţiuni de clearing
de lichiditate vor împrumuta fonduri pe ter- şi alte operaţiuni de virament pe cont popriu
men scurt de pe piaţa monetară.
sau în contul terţilor, precum şi primirea de
Perioadele de acordare şi de luare cu împru- titluri în gaj sau în păstrare;
mut pot fi de până la un an, dar, de obicei, • operaţiuni conexe, respectiv operaţiuni vasunt mai scurte.
lutare, operaţiuni cu metale preţioase sau cu
Piaţa capitalurilor (piaţa titlurilor pe ter- obiecte confecţionate din acestea; plasamenmen lung)
tul, subscrierea, gestionarea, păstrarea şi coEste piaţa fondurilor destinate creditării pe merţul cu titluri; consulting bancar; garanţii,
termene mai lungi, spre deosebire de piata mandatari sau alte activităţi care pot fi asumonetară, care este piaţa fondurilor pe ter- mate pe cont propriu sau în contul clienţilor.
men scurt. Nu există o distincţie clară între Operaţiunile bancare specifice pot fi considecele două pieţe, deşi, în principiu, împrumu- rate şi reunite, după sensul lor în operaţiuni
turile de pe piaţa capitalurilor sunt utilizate în pasive şi operaţiuni active.
industrie şi comerţ, în special pentru investi- 3.1. Operaţiuni pasive
ţii fixe (vezi figura 2.1.).
Acestea reprezintă, pentru băncile comercia3. Operaţiunile băncilor comerciale
le, operaţiunile de constitu-ire a resurselor
Principalele funcţii ale băncilor comerciale băneşti de la persoane fizice şi juridice, în
sunt cele două laturi ale intermedierii banca- vederea păstrării şi fructificării lor.
re:
Operaţiunile pasive preponderente în activi1) mobilizarea resurselor;
tatea băncilor comerciale sunt: depozitele,
2) distribuirea creditelor.
rescontul şi operaţiunile similare şi capitalul
În îndeplinirea acestor funcţii, precum şi a în- propriu.
tregii lor activităţi băncile comerciale înde- Depozitele bancare reprezintă o formă prinplinesc anumite operaţiuni specifice:
cipală de mobilizare a capitalurilor şi econo• operaţiuni pasive, de depozite la vedere şi miilor temporar disponibile, fiind astfel o cala termen, în cont numerar şi cu titluri (art. le importantă de constituire a resurselor de
18 al Legii 33/1991 privind activitatea ban- creditare ale băncii.
cară în România);
Pe de alta parte, depozitele reprezintă pentru
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depunători, creanţe creditoare faţă de bancă,
mijloace de plată pe care aceştia le pot utiliza
în orice moment, pentru efectuarea de plăţi,
prin operare în cont.
Depozitele vor fi valorificate de bancă în
funcţie de natura şi termenul lor. Astfel,
funcţie de termen, depozitele pot fi depozite
la vedere sau depozite la termen.
Depozitele la vedere se caracterizează prin
elasticitate, întrucât depunătorii pot dispune
în orice moment de ele pentru plăţi sau retrageri din cont.
Utilizarea sumelor provenite din depozite la
vedere necesită prudenţă, întrucât solicitarea
deponenţilor în volume şi ritmuri neprevăzute ar putea crea dificultăţi de lichiditate
băncilor.
În practica internaţională, depozitele la vedere au mai multe forme de existenţă:
• conturi curente - pentru care băncile fie
nu acordă dobânzi, fie bonifică o dobândă
foarte redusă, datorită faptului că funcţia
principală a acestui cont este efectuarea operaţiunilor de casierie ale titularilor de cont;
• conturi de depozite - asigură fructificarea
unor economii pe un termen mai îndelungat.
Depozitele la termen reprezintă pentru bănci
forma principală de atragere a sumelor ce vor
constitui sursele activităţii de creditare.
Rescontul reprezintă o modalitate de procurare de resurse noi, prin cedarea portofoliului
de efecte comerciale, provenite din scontare,
unei alte bănci, şi anume băncii de scont sau
de regulă băncii de emisiune.
Apelarea la rescontare se face funcţie de interesul băncii de a obţine disponibilităţi. Esenţial este că, dacă se recurge la rescontare,
chiar în aceeaşi zi în care s-a efectuat scontarea, banca de depozit are un profit, rezultat
din diferenţa dintre dobânda la care se scontează (mai mare) şi taxa scontului (dobânda
practicată de banca de emisiune).
Similare rescontului sunt operaţiunile de
lombardare, operaţiuni de împrumut pe garanţii de efecte publice, obligaţiuni şi bonuri
de tezaur, operaţiuni prin care banca de depozit obţine de la banca de emisiune resurse
pe termen scurt.
Rescontul şi lombardarea sunt operaţiuni
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concrete prin care are loc recreditarea, proces de amplă extindere şi în continuă evoluţie
în economia modernă.
Aceste operaţiuni sunt utilizate cu necesitate
pentru echilibrarea bancară, pentru asigurarea operativă a acoperirii necesităţii de credite prin atragerea surselor dispersate în economie.
Capitalul propriu şi fondurile de rezervă
constituite din profitul brut au un aport relativ redus la formarea resurselor de creditare
ale băncilor, ca intermediari în reciclarea şi
valorificarea capitalurilor.
În marea lor majoritate societăţi pe acţiuni,
băncile îşi formează capitalul propriu prin
emisiunea şi subscrierea de acţiuni.
În managementul pasivelor s-a manifestat, ca
o necesitate tipică, determinată de îngustarea
gradului de lichiditate a activelor bancare,
cerinţa ca băncile să fie sprijinite mai mult pe
pasive, pe elasticitatea şi oportunitatea lor în
asigurarea lichidităţii.
3.2. Operaţiuni active
Pentru băncile comerciale acestea reprezintă
operaţiunile prin care ele îşi angajează resursele în vederea obţinerii de profit. Operaţiunile active se grupează în:
• operaţiuni de creditare agenţi economici;
• operaţiuni de creditare persoane fizice;
• operaţiuni de plasament.
Operaţiuni de creditare a agenţilor economici
Băncile comerciale, pentru a răspunde cerinţelor clienţilor săi, şi-au diversificat tehnicile
de creditare, creând credite specifice profilului clienţilor şi capacitaţii acestora de rambursare.
Astfel, se disting din punctul de vedere al naturii obiectului creditat, urmatoarele categorii
privind creditarea:
• Creditarea capitalului fix
Acoperirea necesităţilor de capital fix se
efectuează de către întreprinderi recurgânduse la piaţa de capital prin emisiunile de acţiuni şi obligaţiuni. Pentru achiziţionarea de
echipamente, băncile acordă credite pe termen mediu şi lung, credite specializate pe
sectoare de activitate (agricultură, construcţii, cooperaţie etc.).
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• Creditarea cheltuielilor de exploatare
Aceasta se realizează de către bănci pe două
căi principale:
a) Creditarea creanţelor comerciale
Aceasta se realizează prin preluarea de către
bănci a creanţelor pe care întreprinderea furnizoare le are asupra clienţilor săi. Cea mai
veche tehnică cunoscută şi folosită este operaţiunea de scontare.
Scontarea reprezintă cesiunea cambiei către
un alt beneficiar în schimbul valorii actuale a
cambiei.
Astfel, beneficiarul cambiei, având o nevoie
urgentă de bani, cedează acest drept, de regulă băncii, pentru care el încasează valoarea
nominală a cambiei diminuată cu taxa de
scont.
Scontarea, pe lângă caracterul de act de vânzare-cumpărare, este în acelaşi timp o operaţiune de creditare, atât prin faptul că se referă
la transferul unui instrument de credit, cât şi
prin aceea că determină plasarea resurselor
de creditare a unei bănci, pe un anumit termen, cu asigurarea încasării dobânzii aferente.
Scontarea realizează de fapt o transformare a
creditului comercial, consacrat de cambie, în
credit bancar.
Pentru a evita preluarea riscului de valorificare a cambiei, băncile comerciale efectuează
şi alte operaţiuni cambiale, precum pensiunea
şi împrumutul de gaj de efecte comerciale.
Pensiunea este operaţiunea prin care banca
preia cambiile pe care le vinde beneficiarul
cu condiţia răscumpărării lor de către acesta
la termenele de convenţie.
Efectele ce fac obiectul pensiunii rămân de
regulă la beneficiar, iar banca cumpărătoare
primeşte angajamentul de răscumpă-rare
emis de beneficiar şi borderoul efectelor respective.
Împrumutul pe efecte comerciale în gaj se
acordă de bănci atunci când aceasta apreciază
pozitiv solvabilitatea beneficiarului de cambii, dar are reţineri cu privire la capacitatea
de plată a celorlalţi semnatari.
b) Creditele de trezorerie
Acestea sunt credite destinate a acoperi necesităţile de mijloace circulante, în vederea
desfăşurării normale a procesului de produc-
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ţie şi comercializare. Există două forme principale: avansul în cont curent şi creditele
specializate.
Avansurile în cont curent se acordă de către
bancă pentru efectuarea plăţilor curente şi în
cazul în care în cont nu există disponibilităţi,
banca efectuează totuşi operaţiunile respective, în cadrul unei limite convenite, numită
descoperire de cont (overdraft).
În practica SUA şi în Anglia, prin aceste credite se realizează o exceptare de la formele şi
precauţiile tradiţionale referitoare la utilizare,
garanţie şi chiar termen.
Deşi creditul este pe termen scurt, soldurile
debitoare se menţin de-a lungul vremii, ceea
ce implică o creditare curentă a întreprinderilor respective. Mărimea creditului angajat este
flotantă funcţie de încasările realizate în acelaşi cont.
Creditele specializate sunt destinate a acoperi o serie de necesităţi legate de desfăşurarea producţiei (credite de campanie, credite
pentru stocuri).
Operaţiuni de creditare a persoanelor fizice
Funcţie de cerinţele efective ale clienţilor,
băncile au realizat o diversificare şi specializare a tehnicilor de creditare.
Astfel, creditele acordate de bănci se axează
pe urmatoarele categorii de necesităţi:
• pentru cumpărare de locuinţe;
• pentru cumpărare de bunuri de folosinţă
îndelungată;
• pentru acoperirea cheltuielilor curente.
Creditele pentru cheltuielile curente îmbracă
în principal două forme:
• împrumuturile personale acordate pe termen de la trei luni la doi ani şi se acordă întro sumă care să nu depăşească veniturile titularului;
• împrumuturile pe baza cărţilor de credit,
care se acordă în condiţii diferite şi anume fie
prin efectuarea ulterioară a plăţilor scadente
funcţie de valoarea a ceea ce s-a cumpărat,
fie prin acordarea unui credit pe mai multe
luni din care se va achiziţiona o marfă sau un
serviciu.
Operaţiuni de plasament
Acestea constau în achiziţia de efecte publice
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şi acţiuni, astfel că banca îşi plasează propriile resurse pentru obţinerea de profituri.
Plasarea resurselor de către bănci se efectuează prin asigurarea obligatorie a unei anumite lichidităţi, realizată efectiv prin deţinerea de active uşor lichidabile (bonuri de tezaur, titluri de împrumuturi etc.).
Imobilizarea activelor în titluri reduce posibilităţile de creditare, iar reducerea activelor în
titluri sporeşte capacitatea de creditare.
4. Produse şi servicii bancare
În economia de piaţă băncile comerciale oferă clientelei lor diverse servicii, care au drept
scop asigurarea relaţiilor de plăţi şi încasări
interne şi externe, realizarea acestor fluxuri
în bune condiţii şi evitarea întârzierilor ori a
blocajelor din sfera decontărilor interne şi internaţionale.
În partea bancară, serviciile s-au divizat astfel:
- servicii bancare, care sunt solicitate de clienţii băncii;
- produse bancare, respectiv cele oferite de
bancă clienţiilor săi.
a) Serviciile bancare cuprind:
• evidenţa operaţiunilor în conturi curente şi
implicit operarea în aceste conturi pe bază de
documente;
• operaţiuni de casă (primiri şi eliberări de
sume în numerar);
• operaţiuni legate de cecuri de decontare,
cecuri cu limită de sumă, de dispoziţii de încasări/plăţi (viramente);
• operaţiuni privind instrumentele de plată
şi de credit (cambia, biletul la ordin, cecul);
acceptarea, acordarea de aval, plata/încasarea
acestora, scontarea şi forfetarea acestor titluri
de creanţă;
• operaţiunile referitoare la plăţile/încasările
efectuate la intern a acreditivelor documentare, ordinelor de plată în lei şi valută etc;
• emiterea de scrisori de garanţie bancară
pentru diferite scopuri.
b) În rândul produselor bancare pot fi menţionate:
• acordarea de credite pe termen scurt (până
la un an) garantate sau negarantate;
• acordarea de credite pe termen scurt şi
mediu garantate cu gaj sau ipotecă fie pentru

Revista Informatica Economică, nr. 3(35)/2005

procurarea de materii prime, materiale etc,
fie pentru procurarea de maşini, utilaje, investiţii etc;
• acordarea de credite pe termen lung (de la
5 la 25 de ani) pentru procurarea de echipamente industriale, instalaţii, investiţii în construcţii etc;
• plasamente de obligaţiuni (titluri) emise
de stat sau de societăţi particulare pentru procurarea de fonduri;
• transmiterea ordinelor de vânzare/ cumpărare la bursele de valori;
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• închirierea de seifuri pentru depozitarea
de valori materiale şi documente;
• activităţi de consultanţă în domeniile bancare, fiscale, juridice, plasamente investiţii;
• depuneri pe carnete (librete) de economii
în diverse scopuri;
• eliberarea şi remiterea de certificate de
depozit pentru sume la vedere şi la termen,
de la o lună la 12 luni;
• gestiunea portofoliului de hârtii de valoare
(acţiuni, obligaţiuni etc.);
• schimb valutar, cecuri de călătorie;
• leasing-ul.
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