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The financial & banking institution IT system should be able to sustain a high flexibility in 
management of the transactions ordered by their clients and also should be able to register 
these transactions in accounting records of the organization in real time. 
Though, at first sight, one could think IT system should manage automatically all those trans-
actions without interfere with the action of a bank expert there are some special situations 
when a specialist in banking field action is essential to satisfy a client and to maintain a spe-
cific level of the banking profit. Generally, the special situations regard very important 
amounts that will be used in transactions and also strategic clients considered by the bank, all 
those implied to use special rates according to clients needs. Having in view that the propor-
tion of those transactions compared with total volume of bank transaction could reach levels 
greater than 50% the moment when the number of those transactions represent less than 10% 
of total bank’s transactions, we can imagine the importance and the impact on overall profit 
of those few deals with a very important volume. 
Keywords: clients orders; automatic quotation; quotation rejection; distribution of a request; 
freezing of a quotation request; obtaining of a benchmark quotation; finalizing of a manual 
quotation. 
 

anagementul ordinelor clientilor re-
prezinta un proces ce se desfasoara 

în doua etape: obtinerea în prima etapa a 
unei cotatii pentru o anumita tranzactie 
propusa de un client si respectiv în a doua 
etapa acceptarea cotatiei si validarea ordi-
nului. Anumiti clienti, ce sunt considerati 
strategici pentru activitatea unei banci, si 
tranzactiile ce implica fonduri considerabi-
le vor primi din partea unor specialisti în 
domeniul financiar-bancar, ce sunt autori-
zati de institutie sa efectueze asemenea 
operatiuni, o cotatie manuala, pe care cli-
entul poate sa o accepte sau nu. În cazul 
acceptarii, sistemul informatic va introdu-
ce, în timp real, toate caracteristicile tran-
zactiei în contabilitatea bancii, pentru a se 
putea cunoaste imediat implicatiile genera-
te de asemenea operatiuni. Astfel, sistemul 
va comuta de la rularea unui modul dedicat 
tranzactiilor automate cu cotatii/preturi 
stabilite la un modul specializat în gestiu-
nea tranzactiilor manuale, inhibându-se 
astfel implicarea automata a sistemului in-
formatic. În cazul tranzactiilor manuale, în 
general, cotatiile/preturile solicitate de cli-
enti sunt îmbunatatite în comparatie cu ce-

le rezultate în urma unei tranzactii automa-
te, ceea ce se traduce în diminuarea marjei 
de profit pe unitatea de moneda tranzactio-
nata de banca. Acest „pret” este asumat de 
fiecare institutie financiar-bancara, atât de 
la noi cât si din pietele financiar-bancare 
internationale, în vederea mentinerii clien-
tilor importanti. 
În cadrul unei cotatii manuale, prezentam 
în continuare principalele etape implicate: 
1. utilizatorul selecteaza contrapartida 
(unitatea) pentru un ordin, prin alegerea 
din lista de contrapartide disponibile pen-
tru tranzactionare si în concordanta cu 
drepturile de acces ale utilizatorului; sis-
temul realizeaza aceasta lista pe baza unor 
interogari ale bazei de date; 
2. utilizatorul selecteaza care produs va fi 
utilizat (depozit, plata interbancara, ali-
mentare cont card, tranzactie valutara 
spot/forward, etc.); acesta introduce toate 
informatiile necesare pentru definirea ordi-
nului, precum tipul valutei, suma si modul 
de tranzactionare (cumparare/vânzare); uti-
lizatorul lanseaza o comanda prin care so-
licita obtinerea unei rate/cotatii; aceasta ce-
rere este transmisa serverului de aplicatii; 
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3. serverul de aplicatii transmite cererea 
catre serverul de cotatii care emite un ras-
puns prin care se avertizeaza ca o cotatie 
automata nu este posibila datorita depasirii 
limitelor ce pot fi utilizate într-o cotatie au-
tomata, fiind necesara introducerea datelor 
de catre un utilizator cu drepturi speciale 
acordate de conducerea fiecarei institutii 
financiar-bancare; 
4. serverul de aplicatii transmite respinge-
rea cotatiei automate catre interfata Front-
End;  
5. utilizatorul, în cazul unei cotatii manua-
le, va receptiona mesajul de respingere a 
cotatiei automate si acesta va fi nevoit sa 
solicite o cotatie manuala sau sa renunte la 

tranzactie; cererea pentru o cotatie manua-
la va fi transmisa care Severul de aplicatii 
care a solicitat-o; 
6. serverul de aplicatii interogheaza baza 
de date pentru obtinerea listei de utilizatori 
cu drepturi suficiente pentru furnizarea de 
cotatii manuale pentru tranzactie; 
7. serverul de aplicatii va transmite cererea 
de cotatii catre utilizatorul cu drepturi co-
respunzatoare care este activ în sistem, rea-
lizând o legatura, prin intermediul cererii, 
între cel care a solicitat si cel care o va re-
zolva; 
În figura 1 prezentam modul în care este 
respinsa o cotatie de catre sistem. 
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Fig.1. Respingerea cotatiei 

1 

Utilizator 

 
 

8. serverul de aplicatii primeste cererea si o 
returneaza catre recipientul utilizatorului 
(salariat al bancii) prin intermediul interfe-
tei Front-End; 
9. unul din salariatii cu drepturi speciale, 
care are acces la reciepientul în care sunt 
stocate cererile de tranzactii manuale, va 
accesa aceasta cerere; în acest moment se 
va transmite un mesaj de blocare a accesu-
lui altui ut ilizator cu drepturi speciale la 
mesajul respectiv, doar cel care a preluat 
mesajul având dreptul de a realiza tranzac-
tia si a furniza cotatiile necesare; 

10. mesajul de blocare este transmis catre 
serverul de aplicatii pentru prevenirea con-
flictelor ce pot aparea prin accesarea unui 
mesaj de mai multi utilizatori cu drepturi 
speciale; un raspuns este transmis în scopul 
informarii utilizatorului ca poate tranzacti-
ona mesajul primit si ca doar el este cel ca-
re îl tranzactioneaza; în acest moment uti-
lizatorul poate începe procedurile de calcul 
ale cotatiei manuale solicitate; 
11. mesajul de blocare este transmis inter-
fetei Front-End apartinând utilizatorului cu 
drepturi speciale;  
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12. în cazul cotatiei manuale, prin interme-
diul interfetei Front-End, utilizatorul va so-
licita o cotatie actualizata de la serverul de 
cotatii pentru a fi folosita drept cotatie eta-
lon, pe baza careia se va calcula cotatia 
manuala pentru cererea specificata; cererea 
de cotatie este transmisa serverului de apli-
catii al utilizatorului cu drepturi speciale; 
13. cererea de cotatie este transmisa serve-
rului de cotatii care astfel va raspunde; 

14. cotatia astfel obtinuta se va transmite 
interfetei Front-End apartinând utilizatoru-
lui cu drepturi speciale;  
15. utilizatorul care a primit cotatia de la 
serverul de cotatii si pe baza calculelor 
(marjelor stabilite de politica institutiei fi-
nanciar-bancare pentru fiecare tip de cli-
ent) va trimite cotatia rezultata catre unita-
tea care a solicitat-o; 
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Fig.2. Distribuirea unei cereri 
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În figura 3 este prezentata modalitatea în care se blocheaza o cerere de cotatie. 
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Fig. 3. Blocare cerere cotatie 
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16. serverul de aplicatii al utilizatorului 
transmite cotatia catre serverul de aplicatii 
care a solicitat-o; 
17. ca si în cazul cotatiilor automate, ser-
verul de aplicatii care a solicitat cotatia 
manuala, o introduce în baza de date si va 
retine un identificator al tranzactiei; 
18. similar cotatiilor automate, si în cazul 
cotatiilor manuale serverul de aplicatii va 
transmite cotatia catre interfata Front-End. 
 

În acest mod, pe baza celor 18 etape, se 
obtine o cotatie manuala în cazul în care se 
solicita astfel de tranzactii speciale. 
În figura 2 este prezentata distribuirea unei 
cereri catre recipientele utilizatorilor cu 
drepturi speciale în cazul unei cotatii ma-
nuale. 
În figura 4 prezentam modalitatea în care 
se obtine o cotatie etalon de la serverul de 
cotatii, în cazul procesarii manuale a unei 
tranzactii. 
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Fig.4. Obtinerea unei cotatii etalon 
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În figura 5 este prezentata modalitatea prin care se finalizeaza o cotatie manuala. 
 

 

Fig.5. Finalizarea unei cotatii manuale 
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Aceste cotatii manuale, în general, repre-
zinta ca numar sub 10% din totalul tran-
zactiilor efectuate, dar reprezinta ca volum 
peste 50% din totalul operatiunilor derulate 
de o institutie financiar-bancara. 
Din acest motiv este foarte important ca 
tranzactiile respective sa se execute la un 
pret/curs corespunzator atât pentru client 
cât si pentru institutie. Aceste pre-
turi/cursuri speciale sunt calculate în func-
tie de procedurile de lucru stabilite de fie-
care institutie financiar-bancara, sistemul 
informatic trebuind sa suporte aceste ca-
racteristici, ce asigura o flexibilitate sporita 
activitatii, atât de necesara unui manage-
ment performant al activelor si pasivelor 
bancare în conditiile actuale. 
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