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One of the most important needs in banks development is the investments in IT. In Romanians 
banks, this investment decision is not an easy one, because it involves a decrease in human 
resources and significant changes in the manner banks manage its business. In this paper I 
present some arguments for the IT development in Romanian banks, focusing on advantages 
the IT brings on banking services. 
 

evoia de tehnologie a informaţiei 
Una din necesităţile urgente în dezvolta-

rea instituţională a băncilor este investiţia în 
tehnologia informaţiei. O tehnologie infor-
maţională prezintă o serie de avantaje, între 
care merită atenţia: 
♦ execută operaţiuni de bază sau transferuri 
de bani mai eficient, cu risc redus şi cu acu-
rateţe mai mare; 
♦ permite un mai bun management şi con-
trol al informaţiei.  
La majoritatea băncilor româneşti lipseşte, în 
general, abilitatea de a şti cu precizie situaţia 
zilnică a activelor, pasivelor, funcţiunilor tre-
zoreriei, care este poziţia unui anumit client, 
care este situaţia fiecărui cont. Fără aceste in-
formaţii apar riscuri în sistemul bancar, ris-
curi care nu pot fi controlate uşor. Aceste in-
formaţii trebuiesc să fie permanent la dispo-
ziţia conducerii, astfel încât să se reacţioneze 
în timp util. 
♦ interfaţa cu clientul este îmbunătăţită prin 
folosirea tehnologiei informaţiei, pentru că şi 
acum se pierde mult timp cu birocraţia în 
bănci. 
 
Sistemul informatic bancar: funcţiuni şi 
caracteristici  
Un sistem informaţional al unei bănci este cu 
atât mai eficient cu cât culegerea, prelucrarea 
şi transmiterea informaţiei are la bază mij-
loace moderne de calcul sau dacă este susţi-
nut de un sistem informatic adecvat. Sistemul  
informatic bancar poate realiza o multitudine 
de funcţiuni: procesarea tranzacţiilor; întoc-
mirea şi ţinerea evidenţei contabile şi a altor 
evidenţe operative privind operaţiunile cu-
rente ale clienţilor, creditele, depozitele, ope-

raţiunile documentare, operaţiunile specula-
tive; întocmirea rapoartelor pentru conduce-
rea operativă a băncii; întocmirea rapoartelor 
solicitate de Banca Centrală şi alte organe ale 
administraţiei centrale sau locale; furnizarea 
de informaţii necesare deciziilor strategice. 
Toate acestea au drept finalitate: raţionaliza-
rea muncii de rutină; rapiditate şi calitate în 
deservirea clientului; reducerea posibilităţii 
de eroare de prelucrare; operativitate în lua-
rea deciziilor de zi cu zi; fundamentarea co-
rectă a deciziilor strategice. 
Analiza economico-financiara într-o bancă 
nu poate fi făcută corespunzător fără un sis-
tem informatic puternic, performant, care să 
poată furniza informaţii în timp real şi de ca-
litate şi utilitate deosebite. 
Se consideră că un sistem informatic bancar 
eficient trebuie să prezinte următoarele ca-
racteristici: 
♦ integrat, acoperind toată gama de operaţi-
uni bancare; 
♦ multibranch, tranzacţiile pot fi executate 
din orice sucursală, indiferent de locul unde 
clientul îşi are deschis contul; 
♦ multicurrency, tranzacţiile pot fi efectuate 
în orice valută, indiferent de valuta în care 
sunt exprimate conturile clientului; 
♦ tranzacţional, în baza informaţiilor pri-
vind tranzacţia respectivă, sistemul generează 
automat toate operaţiunile contabile precum 
şi mesajele SWIFT aferente sau, după caz, în 
baza mesajelor SWIFT generează tranzacţia 
şi respectiv înregistrările contabile; 
♦ în timp real, orice tranzacţie care a fost 
introdusă în sistem şi a fost autorizată cores-
punzător este reflectată imediat în toate evi-
denţele băncii. 
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Deşi, la o primă vedere un sistem informatic 
bancar pare simplu de realizat, realitatea este 
cu totul alta. Pentru banca centrală, sistemul 
informatic al Băncii Naţionale a României 
este o preocupare continuă şi a evoluat gra-
dual, în prezent atingând un nivel mediu în 
ceea ce priveşte complexitatea şi gradul de 
interconectare ale tehnologiilor şi aplicaţiilor 
sale. Principalele proiecte derulate în anul 
2004 au vizat continuarea procesului de in-
formatizare a activităţii contabile, adminis-
trarea resurselor umane, administrarea circu-
laţiei monetare, activitatea de achiziţii şi im-
plementarea unui sistem modern de rating 
bancar. 
Pentru o bancă comercială problema siste-
mului informatic nu este una de moment, 
numai la înfiinţare sau când decide să treacă 
la automatizarea lucrărilor. Practic, această 
problemă persistă de-a lungul întregii vieţi a 
unei bănci deoarece calitatea serviciilor oferi-
te de o bancă, precum şi deciziile operative şi 
strategice depind de calitatea sistemului in-
formatic. 
Nevoia de tehnologie a informaţiei şi provo-
carea de a implementa tehnologia informaţiei 
în România este îngreunată de integrarea 
complexă, respectiv combinaţia dintre nevoia 
de a automatiza un proces existent sau de a 
schimba complet afacerea. 
Beneficiile tehnologiei informaţiei sunt mult 
mai greu de realizat, deoarece ele implică în-
locuirea forţei de muncă umane cu tehnolo-
gie, implică schimbări în modul în care banca 
îşi realizează afacerile, iar toate aceste 
schimbări durează destul de mult timp. În 
acelaşi timp, însă, cu toate aceste riscuri şi 
dificultăţi, beneficiile pe termen lung sunt 
considerabile. 
Concluzia celor spuse este că, instalările de 
tehnologie a informaţiei reprezintă restructu-
rarea reală, în adevăratul sens al cuvântului. 
 
Servicii electronice pentru clienţi 
Crearea de servicii moderne pentru corporaţii 
şi populaţie constituie pentru bănci o preocu-
pare permanentă. Una dintre direcţiile strate-
gice de acţiune a băncilor româneşti este sis-
temul integrat de plăţi electronice. Tehnolo-
gia informaţiei este din ce în ce mai prezentă 

în viaţa noastră, astfel încât se va face mai 
mult remarcată prin absenţă decât prin pre-
zenţă. Tehnologia este simplă pentru cei care 
s-au născut după ce s-a inventat. Există două 
sintagme-cheie în prezentarea soluţiei pe ca-
re, în general, băncile au adoptat-o: arhitec-
turi flexibile şi tendinţa de descentralizare 
a prelucrării informaţiei. 
Din cauza evoluţiei tehnologice foarte rapide, 
nu poţi schimba un sistem bancar în fiecare 
an sau la doi-trei ani. De aceea banca trebuie 
să-şi constituie infrastructura de comunicaţii 
suficient de flexibilă pentru a integra noutăţi-
le tehnologice în domeniul tehnicii de calcul. 
Pe de altă parte, băncile din România sunt 
percepute ca fiind foarte mici; acest lucru es-
te valabil - din punct de vedere al dimensiu-
nii activelor. Primele cinci bănci româneşti în 
funcţie de mărimea activelor (BCR, BRD-
Sociéte Générale, Raiffeisen Bank, CEC, 
ABN Amro Bank) deţineau în anul 2004 cca 
60 la sută din activele bilanţiere aggregate1. 
Creşterea activelor bancare pe total sistem a 
fost de 16,7%, în condiţiile obţinerii unei va-
lori a activelor bancare de aproximativ 15 
miliarde de euro, ceva mai puţin de 30% din 
PIB.  
În ceea ce priveşte reţeaua teritorială, băncile 
mari au reţele foarte largi ( CEC -1.510 uni-
tăţi, BCR -291 unităţi, Raiffeisen Bank -192 
unităţi, BRD - 173 unităţi, BANC POST- 
166 unităţi). Dificultăţile acestor bănci în im-
plementarea tehnologiei informaţiei sunt de 
ordin tehnologic. 
Astfel, la nivelul unei unităţi bancare, unde 
sunt reţele  locale de calculatoare, au loc ur-
mătoarele necesităţi de transfer de date: 
- transferul de informaţii către centru pentru 
consolidare şi transfer electronic de fonduri 
interbancar; 
- conexiuni digitale directe - terminal distant 
pentru aplicaţii referitoare la transferurile ex-
terne; 
- conectarea ATM-urilor la calculatorul cen-
tral;  
Soluţia la care s-a ajuns: 
- reţele locale la nivel de unităţi; 
- reţea metropolitană la nivel de Bucuresti; 
- o reţea generală la nivelul întregii bănci; 
                                                           
1 BNR- Raport anual 2004 
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- reţeaua Rompac - operator Global-One; 
- soluţii terestre tip X25; 
Pe această infrastructură s-a format un bun 
serviciu de decontare electronică - transfer 
electronic de fonduri  interbancar- cu ritmul 
de decontare la 24 de ore. 
Alt serviciu este cel legat de plăţile externe; 
scopul oferirii acestuia este creşterea operati-
vităţii, accelerarea plăţilor, inclusiv apropie-
rea de client, iar soluţia-descentralizarea ope-
raţiunilor de decontare prin introducerea da-
telor şi controlul documentelor la unităţile 
din ţară, iar autorizarea plăţilor efective la 
nivelul sediului central 
Transferul de fonduri în exterior, prin autori-
zare la sediul central, se face prin reţeaua 
SWIFT.  
O parte componentă a activităţii de retail este 
sistemul plăţilor prin carduri, un element 
important al strategiei marilor bănci româ-
neşti.  
S-au stabilit contacte încă din 1991 cu VISA 
şi EUROPAY. 
Cei doi indici specifici ai pieţei de carduri 
sunt: 
- Indicele de penetrare în ceea ce priveşte cli-
enţii potenţiali; 
- Indicele de consum ce reprezintă valoarea 
cheltuielilor ce se pot efectua pe un card. 
Peste 94% din cardurile emise  în România 
sunt carduri de debit, cele mai multe fiind fo-
losite la plata salariilor. Aşa se explică faptul 
că sunt utilizate mai mult pentru retragerea 
de numerar. 
Totuşi, există din ce în ce mai multe persoane 
care solicită emiterea unui card de debit pen-
tru a fi protejate de riscurile pe care le impli-
că banii lichizi. Nu în ultimul rând, românii 
solicită emiterea unui card pentru a-l folosi în 
străinătate. 
Plata facturilor către furnizorii de utilităţi 
prin intermediul ATM-urilor este unul dintre 
serviciile cele mai tentante prin care clienţii 
îşi economisesc timpul petrecut la ghişeele 
aglomerate. Sub acest aspect, BCR are cel 
mai mare număr de contracte cu diferiţi fur-
nizori, incluzând pe lângă operatorii de tele-
fonie mobilă (prezenţi şi la unele din celelalte 
bănci) şi furnizorii de utilităţi: apă, gaze, cu-
rent, telefonie fixă. Taxele şi impozitele loca-

le pot fi achitate cu ajutorul cardurilor prin 
BCR, Banc Post şi Banca Transilvania. 
În concluzie, rămâne pentru toate băncile im-
plicate în sistemul cardurilor, o vastă muncă 
de educare a populaţiei privind avantajele şi 
dezavantajele acestui sistem. Riscurile pot fi 
controlate, iar avantajele sunt mai mari decât 
dezavantajele. 
Serviciile bancare pe Internet, reprezintă 
un alt instrument de plată electronică. Cu aju-
torul lui, clienţii băncilor economisesc timp 
şi bani, efectuând operaţiuni care se realizea-
ză în mod curent la ghişeul băncii, însă cu 
comisioane cu până la 50% mai mici. 
Internet bankingul este un serviciu disponibil 
tuturor persoanelor, prin care se pot realiza 
operaţiuni bancare 24 de ore pe zi, şapte zile 
pe săptămână, din orice parte a lumii unde 
există o conexiune Internet, oferind mobilita-
te şi confort. Tranzacţiile au loc online şi în 
timp real, beneficiind de acelaşi grad de pro-
tecţie  acordat de bancă propriului sistem in-
formatic. 
Securitatea tranzacţiilor realizate prin Inter-
net este şi principalul aspect care ar trebui să-
l intereseze pe client. Conexiunea la Internet 
este monitorizată în permanenţă, iar pentru 
accesul în sistemul informatic al băncii fieca-
re abonat are un nume de utilizator şi o paro-
lă. O altă măsură de securitate este valabilita-
tea pentru o singură sesiune de lucru a paro-
lelor de recunoaştere, la o nouă conectare 
generându-se o altă secvenţă de parole. 
Acest serviciu este destinat în cea mai mare 
parte persoanelor fizice şi este oferit în mod 
gratuit de către cea mai mare parte a băncilor. 
Piaţa financiară şi cea a comunicaţiilor mobi-
le au făcut un pas important, prin introduce-
rea serviciului de mobile banking, 
SmartTel SMS, dezvoltat de compania Uni-
versal Card Systems. 
Pentru a oferi clienţilor săi o libertate de miş-
care mai mare, băncile au început să pună la 
dispoziţie şi servicii de mobile banking. În 
funcţie de operatorul de telefonie mobilă la 
care clientul este conectat, se pot alege una 
din cele trei variante de servicii oferite de 
BRD (cu Orange), BCR (cu Connex, Orange, 
Zapp şi CosmoRom) şi Raiffeisen Bank (cu 
Connex). 
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Mobile banking-ul permite obţinerea mai 
multor informaţii financiar-bancare, indife-
rent de zi sau  de oră, folosind numai telefo-
nul mobil, fără a merge la bancă, la bancomat 
sau la un calculator conectat la Internet. Pen-
tru fiecare solicitare de informaţii se primeşte 
un mesaj text care este tarifat ca SMS de că-
tre compania de telefonie. 
Serviciile de mobile banking pot fi accesate 
prin intermediul mesajelor scrise sau al pro-
tocolului WAP, în funcţie de tipul telefonului 
pe care îl posedă utilizatorul. 
SmartTel SMS reprezintă o aplicaţie de 
SMS banking, cu rol de interfaţă de comuni-
care între bancă şi clienţii săi, contribuind la 
optimizarea schimbului de informaţii între 
aceştia. Prin intermediul serviciului SmartTel 
SMS, utilizatorii, persoane fizice sau juridi-
ce, primesc informaţii referitoare la conturile 
pe care le deţin la băncile care oferă în pre-
zent serviciul. 
Informaţiile sunt recepţionate pe telefonul 
mobil, sub forma mesajelor SMS. Serviciul 
foloseşte ca suport de transmisie reţelele 
GSM ale operatorilor de telefonie mobilă 
(Orange, MobiFon, Zapp, Cosmorom), iar ca 
suport informaţional mesajele text în protocol 
SMS. 
Principalul avantaj pe care îl prezintă servi-
ciul se referă la mobilitate. Serviciul, dispo-
nibil 24 de ore din 24, poate fi accesat ori-
când şi oriunde, prin simpla apelare de pe te-
lefonul mobil a numărului 681, informaţiile 
primindu-se aproape instantaneu pe telefonul 
mobil, sub forma mesajelor SMS. 
Printre alte avantaje ale SmartTel SMS se 
pot enumera accesul direct la informaţiile 
despre cont şi schimbul rapid, eficient şi si-
gur de informaţii prin intermediul mesajelor 
SMS, serviciul fiind de fapt o modalitate si-
gură şi confidenţială de informare. 

Securitatea serviciului şi confidenţialitatea 
informaţiilor primite sub forma mesajelor 
SMS este garantată de însăşi cartela SIM a 
utilizatorului, care asigură identificarea unică 
în reţeaua GSM a posesorului acesteia. 
SmartTel va diversifica gama serviciilor ofe-
rite, punând la dispoziţia clienţilor săi şi in-
formaţii precum cursul de schimb valutar, is-
toricul ultimelor tranzacţii din cont, posibili-
tatea transferului de fonduri dintr-un cont în 
altul, plata facturilor telefonice direct din 
cont pe baza unui mesaj SMS transmis către 
bancă de pe propriul telefon mobil sau 
transmiterea de mesaje clienţilor cu privire la 
soldul contului la orice modificare intervenită 
în cont. Ultima facilitate, şi anume transmite-
rea de mesaje de tip ,,push” – fără solicitarea 
prealabilă a clientului – este foarte utilă pen-
tru prevenirea şi identificarea imediată a ori-
cărei tentative de fraudă. 
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