
Anexa 1

GLOSAR DE TERMENI STANDARDIZAŢI 

CONŢINÂND CEL PUŢIN TERMENII STABILIŢI ÎN LISTA

CELOR MAI REPREZENTATIVE SERVICII AFERENTE UNUI CONT DE PLĂŢI
CARE FAC OBIECTUL UNUI COMISION LA NIVEL NAŢIONAL ŞI DEFINIŢIILE

ACESTORA

Termeni Definiţii

Administrarea 
contului

BANCA, în calitate de prestator de servicii  de plată,  administrează
contul în scopul utilizării de către client.

Furnizarea unui card
de debit

BANCA, în calitate de prestator de servicii  de plată,  furnizează un
card  de  plată  asociat  contului  clientului.  Suma  fiecărei  tranzacții
efectuate prin card este luată total sau parțial din contul clientului.

Furnizarea unui card
de credit

BANCA, în calitate de prestator de servicii  de plată,  furnizează un
card de plată conectat la contul de plăți al clientului. Suma totală a
tranzacțiilor efectuate  prin card într-o perioadă convenită  este  luată
total sau parțial din contul de plăți al clientului la o dată convenită. Un
contract  de  credit  între  BANCA și  client  stabilește  dacă  clientul
trebuie să plătească dobândă pentru împrumut.

Facilitate de tip 
descoperit de cont

Un contract de credit explicit, în baza căruia un prestator de servicii de
plată pune la dispoziţia unui consumator fonduri care depăşesc soldul
curent al contului de plăţi al consumatorului;

Facilitate de tip 
descoperit de cont 
cu aprobare tacită

O facilitate de tip descoperit de cont, acceptată în mod tacit, prin care
un prestator de servicii de plată pune la dispoziţia unui consumator
fonduri  care  depăşesc  soldul  curent  al  contului  de  plăţi  al
consumatorului sau facilitatea de tip descoperit de cont convenită;

Ordin de plată Orice  dispoziţie  a  plătitorului  sau  a  beneficiarului  plăţii  către
prestatorul său de servicii de plată prin care se solicită executarea unei
operaţiuni de plată;

Ordin de plată 
programată

O instrucţiune  dată  de un plătitor  prestatorului  de servicii  de plată
(BANCA)  care  deţine  contul  de  plăţi  al  plătitorului  de  a  executa
transferuri de credit la intervale regulate sau la date prestabilite;

Debitare directă Un serviciu de plată naţional sau transfrontalier pentru debitarea unui
cont  de  plăţi  al  plătitorului,  atunci  când o operaţiune  de plată  este
iniţiată de beneficiarul plăţii pe baza consimţământului plătitorului;

Retrageri de 
numerar

Clientul retrage numerar din contul clientului.
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Cont de plăţi Un cont deţinut în numele unuia sau al mai multor consumatori, care
este folosit pentru executarea de operaţiuni de plată.

Operaţiune de plată Acţiunea, iniţiată de plătitor sau de beneficiarul plăţii, de a depune, a
transfera  sau  a  retrage  fonduri,  indiferent  de  eventualele  obligaţii
subiacente existente între plătitor şi beneficiarul plăţii.

Beneficiar al plăţii O persoană fizică sau juridică care este destinatarul vizat al fondurilor
care au făcut obiectul unei operaţiuni de plată.

Plătitor O persoană fizică sau juridică care deţine un cont de plăţi  şi  care
autorizează un ordin de plată din acel cont de plăţi sau, în cazul în
care nu este vorba de un cont de plăţi al plătitorului, o persoană fizică
sau  juridică  care  face  un  ordin  de  plată  către  un  cont  de  plăţi  al
beneficiarului plăţii.

Comisioane Toate costurile şi penalităţile, dacă există, pe care clientul trebuie să
le  plătească  prestatorului  de  servicii  de  plată  în  schimbul  prestării
unor  servicii  aferente  unui  cont  de plăţi  sau  în  legătură  cu  aceste
servicii;

Fonduri Bancnote şi monede, bani scripturali, precum şi monedă electronică,
astfel cum este definită la art. 4 lit. f) din Legea nr. 127/2011 privind
activitatea  de  emitere  de  monedă  electronică,  cu  modificările
ulterioare;

Ordin de plată Orice  dispoziţie  a  plătitorului  sau  a  beneficiarului  plăţii  către
prestatorul  său de servicii  de plată prin care se solicită  executarea
unei operaţiuni de plată;

Serviciu de plată Oricare dintre următoarele activități:
a)  servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi,

precum  şi  toate  operaţiunile  necesare  pentru  funcţionarea
contului de plăţi;

b) servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi,
precum  şi  toate  operaţiunile  necesare  pentru  funcţionarea
contului de plăţi;

c)  efectuarea  următoarelor  operaţiuni  de  plată  în  cazul  în  care
fondurile  nu  sunt  acoperite  printr-o  linie  de  credit:  debitări
directe, inclusiv debitări directe singulare, operaţiuni de plată
printr-un card de plată sau un dispozitiv similar, operaţiuni de
transfer-credit,  inclusiv  operaţiuni  cu  ordine  de  plată
programată;

d)  efectuarea  următoarelor  operaţiuni  de  plată  în  cazul  în  care
fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru
un utilizator  al  serviciilor  de plată:  debitări  directe,  inclusiv
debitări directe singulare, operaţiuni de plată printr-un card de
plată  sau  un  dispozitiv  similar,  operaţiuni  de  transfer-credit,
inclusiv ordine de plată programată (Serviciul nu este oferit în
rețeaua CREDITCOOP);e) emiterea şi/sau acceptarea la plată a
instrumentelor  de  plată  (Serviciul  nu  este  oferit  în  rețeaua
CREDITCOOP);
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f)   remiterea de bani;
g)  efectuarea  operaţiunilor  de  plată  în  care  consimţământul

plătitorului pentru realizarea unei operaţiuni de plată este dat
prin intermediul oricăror mijloace de telecomunicaţie, digitale
sau  informatice,  şi  plata  este  efectuată  către  operatorul
sistemului sau reţelei  informatice ori  de telecomunicaţii  care
acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor
de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor(Serviciul nu este
oferit în rețeaua CREDITCOOP);

Servicii aferente 
unui cont de plăţi 

Toate serviciile legate de deschiderea, operarea şi închiderea unui 
cont de plăţi

Transfer credit Serviciul de plată naţional sau transfrontalier de creditare a contului
de plăţi al unui beneficiar al plăţii printr-o operaţiune de plată sau o
serie  de  operaţiuni  de  plată  efectuate  din  contul  de  plăţi  al
plătitorului de către prestatorul de servicii de plată (BANCA) care
deţine contul de plăţi al plătitorului, în baza unei instrucţiuni date de
plătitor;

Zi lucrătoare O  zi  în  care  prestatorul  de  servicii  de  plată  (BANCA)  relevant
exercită activităţi şi este în măsură să execute operaţiuni de plată;

Client  (consumator)
vulnerabil  din punct
de vedere financiar

Clientul al cărui venit lunar nu depăşeşte echivalentul a 60% din
câştigul  salarial  mediu  brut  pe  economie,  previzionat  în  ultima
prognoză macroeconomică, respectiv prognoza de toamnă, publicată
de către Comisia Naţională de Prognoză în anul în curs pentru anul
următor,  sau  al  cărui  venit  din  ultimele  6  luni  nu  depăşeşte
echivalentul a 60% din câştigul salarial mediu brut pe economie;

Prestator  de  servicii
de  plată  care
efectuează transferul
(BANCA)

Prestatorul de servicii de plată de la care se transferă informaţiile
necesare pentru efectuarea schimbării conturilor;

Prestator  de  servicii
de  plată  destinatar
(BANCA)

Prestatorul  de  servicii  de  plată  căruia  i  se  transferă  informaţiile
necesare pentru efectuarea schimbării conturilor;

Depuneri de fonduri Clientul depune numerar în contul clientului.
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