
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
Hotărâre de Guvern 

privind lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți 

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei 
actuale  

 

Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea 
comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea 
conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de 
bază a fost transpusă în legislația națională prin Legea nr. 
258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente 
conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la 
conturile de plăţi cu servicii de bază. 
 
Articolul 5 din Legea nr. 258/2017 prevede obligaţia de a se 
stabili o listă cu cele mai reprezentative servicii aferente unui 
cont de plăţi care să cuprindă termenii şi definiţiile pentru 
fiecare dintre serviciile identificate, utilizându-se un singur 
termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea 
unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii 
de plată, astfel încât consumatorii să înţeleagă şi să poată 
compara comisioanele percepute, atât la nivel national cât și 
transfrontalier.  
 
Lista se stabileşte în baza standardelor tehnice adoptate de 
Comisia Europeană privind terminologia standardizată pentru 
acele servicii care sunt comune unei majorităţi a statelor 
membre. 
 
Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare 
“ABE”) a efectuat consultări publice pentru a realiza proiectul 
de standard tehnice de reglementare, a analizat costurile și 
beneficiile potențiale aferente și a solicitat punctul de vedere 
al tuturor persoanelor interesate. În baza consultărilor, ABE a 
prezentat Comisiei Europene proiectul de standarde tehnice 



de reglementare. În baza acestei propuneri, Comisia a 
adoptat Regulamentul delegat (UE) 2018/32 al Comisiei din 
28 septembrie 2017 de completare a Directivei 2014/92/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
standardele tehnice de reglement are referitoare la 
terminologia standardizată a Uniunii aplicabilă celor mai 
reprezentative servicii legate de un cont de plăți, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 11.01.2018. 
Prin Regulamentul delegat sunt prevăzuți 8 termeni 
standardizați la nivelul Uniunii Europene și definițiile aferente 
acestora.    
 
Potrivit art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 258/2017, lista celor 
mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți se 
adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 3 
luni de la intrarea în vigoare a standardelor tehnice adoptate 
de Comisia Europeană. Lista cuprinde cel puţin 10 şi cel mult 
20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui 
comision, servicii oferite cel puţin de un prestator de servicii 
de plată la nivel naţional, şi integrează terminologia 
standardizată la nivelul Uniunii Europene.   

2. Schimbări preconizate  

 

Este necesară adoptarea listei celor mai reprezentative 
servicii aferente unui cont de plăți care să integreze 
terminologia standardizată la nivelul Uniunii Europene și 
terminologia stabilită la nivel national. 
În acest sens, suplimentar celor 8 termeni stabiliți la nivelul 
Uniunii Europene, au fost introduși 6 termeni și definițiile 
aferente.   

3. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 
macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra 
mediului 
concurenţial şi 
domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 
mediului de  afaceri  

Mediul de afaceri va utiliza aceeași terminologie pentru o serie de servicii 
prestate consumatorilor, ceea ce va determina o mai bună informare și 
comunicare față de consumatori. 

3. Impactul social  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 
mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



5. Alte informații Nu este cazul 

 

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani) 

                                                                                                      - în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media pe cinci 
ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. contribuţii de asigurări 

     
 
 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:      

i. cheltuieli de personal     
ii. bunuri şi servicii             
iii. b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii . bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a)buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului general 
consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung pentru anul 
curent şi pe următorii 5 ani. 



Secţiunea a 5 - a - Efectele proiectului de act normativ  
asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 
fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 

 

 

Nu este cazul 

 

 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi 
comunitare. 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 
Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii. Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării 
 proiectului de act normativ 

 
1.Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul proiectului 
de act normativ 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect  
al activităţi ale acestor autorităţi în condiţiile 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 



Hotărârii Guvernului nr.  521/2005 privind 
procedura de  consultare a structurilor 
asociative  ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

4. Consultările desfăşurate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in   conformitate 
cu prevederile Hotărârii  Guvernului nr. 
750/2005 privind  constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

5. Informaţii privind necesitatea avizării 
proiectului de act normativ de către 
următoarele instituţii: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Este necesar avizul: 

 

- Consiliului Legislativ 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ. 

A fost îndeplinită procedura prevăzută de 
dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică. Proiectul a fost afişat pe site–ul 
Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor și al Ministerului Economiei. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului    urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra sănătăţii si 
securităţii cetăţenilor  sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu tratează acest 
aspect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 
1.Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale, înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente. 

Nu este cazul.   

2.Alte informații Nu este cazul 



 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind 

lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți, pe care îl supunem 
Guvernului spre adoptare. 

 

 

Hotărâre de Guvern 

privind lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2018/32 al 
Comisiei din 28 septembrie 2017 de completare a Directivei 2014/92/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglement are referitoare la 
terminologia standardizată a Uniunii aplicabilă celor mai reprezentative servicii legate de un cont 
de plăți 

 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 5 alin. (3) și (4) din Legea nr. 
258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea 
conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază,   

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. -  Se aprobă Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi, prevăzută 
în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

 

Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăţi 

 

Termen Definiție 

 
1. Administrarea contului Furnizorul contului administrează contul în 

scopul utilizării de către client. 
2. Furnizarea unui card de debit Furnizorul contului furnizează un card de plată 

asociat contului clientului. Suma fiecărei 
tranzacții efectuate prin card este luată total sau 
parțial din contul clientului. 

3. Furnizarea unui card de credit Furnizorul contului 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 furnizor și client 
stabilește dacă clientul trebuie să plătească 
dobândă pentru împrumut. 

4. Descoperitul de cont Furnizorul contului și clientul convin în prealabil 
că clientul poate împrumuta bani atunci când nu 
mai există bani pe cont. Acordul stabilește suma 
maximă care poate fi împrumutată și dacă există 
taxe și dobânzi care trebuie achitate de client. 

5. Transfer credit Furnizorul contului transferă bani, în baza unei 
instrucțiuni date de client, din contul clientului în 
alt cont. 

6. Ordine de plată programată Furnizorul contului efectuează transferuri 
regulate, în baza unei instrucțiuni date de client, 
a unei sume fixe de bani din contul clientului în 
alt cont. 

7. Debitare directă Clientul autorizează o altă persoană 
(destinatarul) să dea o instrucțiune furnizorului 
contului să transfere bani din contul clientului 
către acel destinatar. Furnizorul contului 
transferă apoi destinatarului banii la o dată sau 
la date convenite de client și de destinatar. 
Suma respectivă poate varia. 

8. Retrageri de numerar Clientul retrage numerar din contul clientului. 

9. Încasare în cont sume de la o altă 
persoană 

Furnizorul contului încasează bani pentru un 
client al băncii de la o altă persoană, în baza 
instrucțiunilor acesteia din urmă. 

10. Operațiuni în valută Furnizorul contului efectuează transferuri în 
valută în/din contul curent de la/către un alt cont 
curent în aceeași valută.   

 



11. Internet Banking  Furnizorul oferă un serviciu cu ajutorul căruia se 
acceseaza informații despre cont, se 
vizualizează extrasul de cont, se inițiază 
transferuri, se setează mandate de debitare 
directă, etc. prin intermediul internetului. 

12. Phone Banking Furnizorul oferă un serviciu, prin  intermediul 
telefonului personal, cu ajutorul căruia se 
accesează informații despre cont, se 
vizualizează extrasul de cont, se inițiază 
transferuri, se setează mandate de debitare 
directă, etc.  

13. Internet Banking prin dispozitiv token  Furnizorul oferă un serviciu cu ajutorul căruia se 
accesează informații despre cont, se 
vizualizează extrasul de cont, se inițiază 
transferuri, se setează mandate de debitare 
directă, etc. prin intermediul internetului şi a 
dispozitivului token prin care utilizatorul este 
identificat şi se autorizează tranzacţiile. 

14. Înlocuire dispozitiv token Oferirea de către furnizor a unui alt dispozitiv 
token în cazul pierderii/distrugerii/furtului 
dispozitivului token inițial. 

 

 

 


