
Revista Informatica Economică nr.2 (38)/2006 
 
74

Study on payments through mobile phones 
 

Asist. Anca ANDRONESCU, asist. Marinela MIRCEA 
Catedra de Informatică Economică, A.S.E. Bucureşti 

 
 

The evolution of information and communications technology, together with the in-
creasing use of electronic commerce, phones and mobile applications, have facilitated mobile 
payments to become an alternative payment method for buyers and vendors. Mobile payments 
offer various opportunities to business environment and became a starting point in the transi-
tion from electronic to mobile. This paper aims to analyze the present situation of the mobile 
payment methods and to identify the effects that mobile payment systems have on electronic 
commerce.  
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oţiuni generale despre plăţi mobile 
În sens larg, plăţile mobile pot fi defini-

te ca fiind plăţile efectuate prin intermediul 
telefoanelor mobile, prin intermediul tehno-
logiei wireless. Plăţile mobile reprezintă o 
etapă superioară plăţilor electronice. Tele-
foanele mobile devin un instrument de plată, 
capabil să efectueze plăţi imediate prin in-
termediul reţelei de telefonie mobilă pentru 
bunurile şi serviciile cumpărate. 
Plăţile mobile sunt foarte mult utilizate în 
segmentul de micro-plăţi, urmând a se dez-
volta şi în celelalte segmente. Plăţile mobile 
pot fi realizate prin voce, mesaje text, SMS-
uri (serviciul de mesaje scurte) sau WAP 
(wireless application protocol). Există mai 
mulţi furnizori de servicii de plăţi mobile ca-
re oferă soluţii diferite de plăţi mobile. Con-
siderăm că este important să se identifice 
avantajele şi dezavantajele fiecărei metode, 
să se realizeze o comparaţie a acestor metode 
şi să se aleagă acea soluţie care se potriveşte 
cel mai bine din punct de vedere al costului, 
securităţii şi a avantajelor oferite. ePSO 
(Electronic Payment Systems Observatory) a 
identificat peste 30 de soluţii de plăţi mobile. 
Aceste soluţii sunt clasificate după metoda de 
efectuare a plăţii: pre-paid (folosirea de smart 
card-uri sau portofele digitale), instant paid 
(debitare directă sau plăţi offline), şi post- 
paid (cărţi de credit sau  factura de telefon) 
sau o combinaţie a celor trei metode. Câteva 
exemple de soluţii de plată sunt: Paybox, 
iPIN, Vodafone m-PayBill, m-Pay, Jalda[1]. 
Securitatea reprezintă o problemă importantă 

atât pentru plăţile electronice obişnuite cât şi 
pentru plăţile mobile. Numeroase companii 
de cărţi de credit au dezvoltat sisteme care 
verifică identitatea părţilor implicate în tran-
zacţii şi asigură securitatea datelor transmise 
(exemplu: Visa, http://www.visa.com; 
MasterCard, http://www.mastercard.ro) [2].  
Aplicaţiile mobile trebuie să ofere utilizatori-
lor toate facilităţile aplicaţiilor de comerţ 
electronic, la care să se adauge şi facilităţile 
telefoniei mobile. Majoritatea sistemelor din 
cadrul comerţului electronic şi a afacerilor 
electronice au fost dezvoltate şi pentru dispo-
zitivele mobile.  
 
Limitări ale plăţilor mobile 
Modelul de plăţi mobile se află încă la înce-
put, într-un stadiu incipient de dezvoltare. 
Există probleme de nivel tehnic legate de 
dezvoltarea tehnologică rapidă, lupta pentru 
adoptarea de standarde, precum şi probleme 
legate de modul în care pot fi exploatate 
oportunităţile oferite şi de modul în care se 
poate crea valoare. 
Exemple de limitări:  numărul limitat de 
comercianţi care acceptă modalitatea de plată 
mobilă;  nu sunt satisfăcute toate cerinţele 
clienţilor;  lărgimea de bandă, destul de 
scumpă şi limitată;  limitări ale dispozitive-
lor (spaţiu, ecran, baterie, interfeţe de intra-
te/ieşire);  apare controlul reţelei (operatorii 
mobili, prin furnizarea unui SIM au acces la 
informaţii despre utilizator, cum ar fi: profi-
lul complet al clientului, şabloane de convor-
biri, informaţii despre locaţie)[3];  frauda în 
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cadrul telecomunicaţiilor (accesul sau utiliza-
rea reţelei cu intenţia de a nu plăti pentru ser-
viciile utilizate).  
Frauda în telecomunicaţii este estimată la 22 
miliarde dolari pe an şi creşte anual cu 2 mi-
liarde dolari (18 miliarde în reţeaua fixă şi 4 
miliarde în reţeaua mobilă). Ea poate fi îm-
părţită în trei categorii: fraudă telefonică 
(semnătura falsă sau clonarea identităţii), 
fraudă în reţeaua mobilă, şi fraudă specifică 
proceselor de tranzacţii mobile (viruşi, pier-
derea mesajelor, securitatea tranzacţiilor) [1]; 

 există încă un numărul mic de utilizatori 
de plăţi mobile;  neîncrederea unora în sis-
temele de plată mobile;  costul încă ridicat 
al dispozitivelor mobile;  viteză relativ mi-
că;  limitarea conţinutului;  inexistenţa 
unor standarde globale. 
 
Impactul plăţilor mobile asupra comerţu-
lui electronic 
Trecerea de la plăţile electronice la plăţile 
mobile a adus numeroase beneficii atât pen-
tru cumpărători cât şi pentru comercianţi.  
Dintre beneficiile  oferite enumerăm:  opor-
tunităţi pentru integrarea cu lanţul valoric de 
comerţ mobil [1];  reducerea costurilor ope-
rative;  flexibilitate şi interoperabilitate;  
extinderea modalităţilor de plată existente;  
posibilitatea efectuării plăţilor indiferent de 
timp şi spaţiu ;  serviciu omniprezent;  
localizarea utilizatorilor – important pentru a 
furniza servicii relevante;  uşurinţă în utili-
zare;  accesibilitate;  capacitatea: tehno-
logia creşte rapid, lungimea de bandă furni-
zată fiind în creştere;  caracteristicile legate 
de formă şi dimensiune;  securitatea: - utili-
zarea smart card-urilor şi a SSL (Secure 
Socket Layer) furnizează un nivel ridicat de 
securitate[4];  viteză superioară transmiterii 
plăţilor prin poştă;  reducerea costurilor - 
prin automatizarea proceselor bancare;  
creşterea satisfacţiei clienţilor;  creşterea 
numărului de clienţi, de cumpărători;  per-
mite tranzacţii în timp real;  simplu ;  
tranzacţii mai rapide (se reduce numărul de 
operaţii );  tranzacţii mai sigure;  persona-
lizare (oferte personalizate, creşte loialitatea 
faţă de clienţi ). 

Diferenţe între plăţile mobile şi plăţile 
electronice 
Procesul de plată în mediul mobil este similar 
cu efectuarea unei plăţi prin intermediul unei 
tranzacţii cu card-ul, însă este nevoie, în plus, 
de un furnizor de servicii wireless. Principala 
diferenţă dintre cele două tipuri de plăţi con-
stă în caracterul mobil. Cele mai semnificati-
ve diferenţe sunt: 

 Comercianţii şi furnizorii de conţinut ob-
ţin un câştig prin externalizarea logisticii de 
facturare şi aduc un plus de flexibilitate şi 
modularitate[2]. 

 Mobilitatea adaugă un plus de complexi-
tate în dezvoltarea aplicaţiilor şi a serviciilor, 
ceea ce presupune achiziţia unor cunoştinţe 
vaste, care, pe termen scurt, se pot realiza 
prin parteneriate[3]. 

 Rată ridicată de penetrare. În 2005 rata de 
penetrare a telefoanelor mobile a fostde peste 
85% în Europa, conform McKinsey Consul-
ting, în timp ce procentul de penetrare a PC-
urilor este cu mult mai scăzut. Este de aştep-
tat ca numărul utilizatorilor de Internet pe 
mobil să fie mai mare decât al utilizatorilor 
care accesează internetul de acasă. Prin ur-
mare, soluţiile bazate pe telefonia mobilă vor 
afecta mai multe persoane decât cele bazate 
pe PC-uri[5]. 

 Acces instant – telefoanele mobile sunt 
transformate în dispozitive de încredere per-
sonale pe care oamenii le au în permanenţă.  

 Evoluţia continuă a serviciilor şi infras-
tructurii existente. MNOs (mobile network 
operators) oferă o infrastructură modernă, de 
calitate superioară şi modele de dispozitive 
noi care apar pe piaţă la fiecare 2 sau 6 luni. 
Sunt furnizate diferite facilităţi care permit 
industriei de plăţi mobile să sporească facili-
tăţile soluţiilor mobile. Pe lângă servicii de 
plăţi mai sunt oferite servicii de roaming, şi 
facturare inter MNO[5]. 

 Preluarea avantajelor de securitate exis-
tente şi a relaţiilor de încredere. Telefoanele 
mobile oferă un plus de securitate prin inter-
mediul SIM-urilor MNO. 

 Comerţul mobil şi în special plăţile mobi-
le, sunt în continuă creştere. Conform unor 
rapoarte de cercetare efectuate de 
TowerGroup, 118 milioane europeni, 145 mi-
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lioane de asiatici, 22 milioane americani in-
tenţionează să folosească telefoanele mobile 
pentru plăţi la efectuarea diferitelor cumpără-
turi[6]. 

 Conferinţa Naţiunilor Unite de Comerţ şi 
Dezvoltare a previzionat în anul 2002, că va-
loarea oferită de afacerile mobile va ajunge 
până la 225 miliarde dolari în 2005[8]. Un 
studiu mai recent realizat de Arthur D. în 
2004 a estimat o creştere a câştigurilor reali-
zate din plăţi mobile de la 3,2 miliarde dolari 
în 2003 la 11.7 miliarde dolari în 2005 şi 
37.1 miliarde în 2008 [7].  

 Într-un raport despre plăţi mobile publicat 
de Wireless World Forum se previziona o 
creştere pe piaţa de plăţi mobile, de la 5 mili-
arde euro în 2002 la aproape 55 miliarde euro 
în 2006 [9]. 

 Comerţul mobil global, a prezis Telecom 
Trends International, va atrage 1.7 miliarde 
utilizatori în 2008, care vor folosi microtele-
foanele pentru a realiza 554 miliarde dolari în 
tranzacţii [10]. 

 
Conform statisticilor de mai sus, plăţile mo-
bile nu substituie plăţile electronice ci sunt 
complementare. Următoarele argumente sus-
ţin complementaritatea celor două modalităţi 
de plată:  ambele tipuri de plăţi coexistă şi 
sunt în creştere;  se înregistrează o rată de 
creştere a plăţilor electronice mai mică decât 
rata de creştere a plăţilor mobile, acestea din 
urmă producând şi schimbări în cererea tota-
lă;  în cazul telecomunicaţiilor, creşterea 
explozivă de telefoane mobile nu a subminat 
creşterea de plăţi electronice;  în cadrul plă-
ţilor mobile rămâne neschimbat modul de 
plată, schimbându-se doar mediul prin care 
se plăteşte.  

 
Situaţia plăţilor mobile în România 
În România, băncile sunt primele care au im-
plementat facilităţile serviciilor mobile pen-
tru clienţii lor. Profitând de faptul că telefo-
nul mobil devine tot mai funcţional, băncile 
l-au transformat în ghişeu bancar pentru o se-
rie de operaţiuni bancare, serviciu denumit 
Mobile Banking [11]. 
Prima facilitate oferită de bănci a fost vizua-
lizarea datelor privind soldurile conturilor de 

card şi curente, prin intermediul unui SMS, 
urmând apoi ca serviciile să se extindă  şi 
pentru efectuarea de  transferuri de bani între 
conturi curente sau de card, sau plata facturi-
lor de telefon. 
În iunie 2004, a intrat în vigoare în România 
procedura de avizare a instrumentelor de pla-
tă cu acces la distanţă, de tipul aplicaţiilor In-
ternet-banking, home-banking sau mobile 
banking[12]. Prin noul cadru legal, MCTI 
consacră oficial telefonul mobil ca 
instrument de plată la distanţă, încurajând 
băncile să implementeze servicii de mobile 
banking. Noua legislaţie prevede 
obligativitatea auditării planului de securitate 
şi a soluţiei informatice folosite de serviciile 
de plată la distanţă de către un auditor, intern 
sau extern, certificat internaţional (Certified 
Information Systems Auditor - ISACA) şi 
independent faţă de sistemul auditat. În plus, 
băncile vor trebui să raporteze trimestrial 
către MCTI, pentru fiecare produs de plată la 
distanţă, numărul de utilizatori, numărul de 
tranzacţii (separat pentru lei şi valută) şi 
valoarea tranzacţiilor (în lei şi echivalent 
euro). [13] 
Până în acest moment, au fost avizate să 
ofere astfel de servicii un număr de 33 de 
bănci [12], dintre care doar patru întrunesc 
criteriile pentru a  putea efectua plăţi prin 
intermediul dispozitivelor mobile (vezi 
Figura 1). Acestea sunt: Banca Română 
pentru Dezvoltare (serviciul Mobilis de la 
Orange), Raiffeisen Bank (myBank), 
UniCredit Romania (UniCredit Mobile 
Banking) şi  Romexterra Bank (TerraM). 
 
La momentul actual, în ţara noastră Mobile 
Banking înseamnă, în mare măsură:  

 recepţionarea  de informaţii privind soldul 
conturilor de card : disponibil şi limita de 
credit;  realizarea de  transferuri între 
conturile de card selectate în contractul 
încheiat cu banca;  efectuarea plăţilor 
facturilor către facturierii indicaţi de bancă;  

 reîncărcarea de conturi de tip pre-pay;  
recepţionarea de alarme care să avertizeze cu 
privire la modificările ce au loc in conturile 
de card;  efectuarea de schimburi valutare 
fără a fi necesară deplasarea la banca;  



Revista Informatica Economică nr.2 (38)/2006 
 

77

vizualizarea ratelor de schimb ale bărcilor. 
Posibilitatea de a efectua plăţi de la distanţă, 
folosind dispozitive wireless, a intensificat 
competiţia dintre bănci, care anuntă la inter-
vale din ce în ce mai mici, implementarea 
unor noi facilităţi ale serviciilor lor de 
Mobile-Banking. Ca o noutate de ulimă oră,  
banca Romexterra  a lansat un serviciu de 
Mobile Banking prin care se pot face chiar şi 
depozite bancare direct de pe telefonul mobil 
[11]. 

Situaţia băncilor din Romania care 
oferă servicii în domeniul e-Banking
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Fig.1. Numărul băncilor din România care 

oferă servicii de e-Banking 
 
În România, în momentul de faţă, are loc 
migrarea către utilizarea de smart-card-uri. 
Acestea automatizează procesele de 
verificare a eligibilităţii, plata efectuată de pe 
telefoanele mobile, înregistrările clienţilor, 
crearea de conturi on-line etc.  
 
Concluzii 
Furnizorii de servicii trebuie să găsească un 
model prin care să obţină venituri astfel încât 
utilizatorii de telefonie mobilă şi comercianţii 
să adopte aplicaţiile mobile noi, obţinând ast-
fel soluţii de plăţi mobile de succes. Furnizo-
rii de tehnologie trebuie să ofere dispozitive 
mobile care să fie uşor de utilizat, rapide şi 
fiabile în contextul efectuării de plăţi. Rolul 
utilizatorilor este să identifice, din punct de 
vedere al costurilor şi al avantajelor oferite, 
acele soluţii de plăţi mobile care să le aducă 
un plus de valoare şi să ajute la crearea de 
noi oportunităţi. 
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