
 

 

ANEXA XII.3 

SCHEME DE RAPORTARE 

Căsuțele marcate cu gri reprezintă cerințele de raportare. Prestatorii de servicii de plată trebuie să 

raporteze tabelele 1-6 și tabelul 9 și operatorii de sisteme de plăți trebuie să raporteze tabelele 7 și 

8. Defalcările geografice sunt explicate în detaliu la sfârșitul prezentei anexe. 

Tabelul 1 este raportat de prestatorii de servicii de plată, pe bază semestrială. 

Tabelul 1 

Instituții care oferă servicii de plată către instituții financiare nemonetare (non-IFM) 

(Sfârșit de perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, date 
semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 0 dacă nu se precizează altfel) 

Instituții care oferă servicii de plată către instituții financiare nemonetare (non-IFM) Număr Valoare 

Instituții de credit     

Număr de depozite overnight    

        din care     

        Număr de depozite overnight cu acces prin internet/computer personal (PC)     

        Număr de depozite overnight transferabile     

                     din care     

                     Număr de depozite overnight transferabile, cu acces prin internet/computer 
personal (PC)      

Numărul de conturi de plăți     

Număr de conturi de monedă electronică     

Soldul mijloacelor de stocare a monedei electronice emise      

Mijloace de decontare folosite de instituții de credit     

Valoarea depozitelor overnight ale instituțiilor de credit la alte instituții de credit    (date 
trimestriale)     



 

 

 Instituții de credit încorporate în Romania     

Numărul de puncte de lucru     

Valoarea depozitelor overnight deținute de non-IFM    (date trimestriale)    

Sucursale instituții de credit din zona euro     

Numărul de puncte de lucru     

Valoarea depozitelor overnight deținute de non-IFM    (date trimestriale)    

Sucursale instituții de credit din SEE din afara zonei euro     

Numărul de puncte de lucru     

Valoarea depozitelor overnight deținute de non-IFM    (date trimestriale)      

Sucursale instituții de credit din afara SEE      

Numărul de puncte de lucru     

Valoarea depozitelor overnight deținute de non-IFM    (date trimestriale)      

Prestatorii de servicii de informare privind conturile     

Număr de clienți GEO 3   

Instituții emitente de monedă electronică     

Număr de conturi de plăți     

Număr de conturi de monedă electronică     

Soldul mijloacelor de stocare a monedei electronice emise     

din care     

emise de instituții emitente de monedă electronică care sunt IFM     

Instituții de plată     

Număr de clienți GEO 3   

Numărul de puncte de lucru     

Număr de conturi de plăți     

Alți prestatori de servicii de plată și emitenți de monedă electronică      

Numărul de puncte de lucru     

Numărul depozitelor overnight deținute de non-IFM     



 

 

Valoarea depozitelor overnight deținute de non-IFM    (date trimestriale)      

Număr de conturi de plăți     

Număr de conturi de monedă electronică     

Soldul mijloacelor de stocare a monedei electronice emise     

Prestatorii de servicii de plată care oferă servicii de administrare cont     

Număr de conturi de plăți accesate de prestatori de servicii de informare cu privire la conturi GEO 3   

 

Tabelul 2 este raportat de prestatorii de servicii de plată, pe bază semestrială. 

Tabelul 2 

Funcție de card 

(Sfârșit de perioadă, Numărul este exprimat în unități, date semestriale și cu defalcare geografică 
de tipul GEO 0) 

Cardurile și funcțiile cardurilor Număr 
Carduri emise de prestatorii de servicii de plată rezidenți   
Carduri cu funcție de numerar   

emise în cadrul schemei VISA   
persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul schemei MASTERCARD   
persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul altei scheme de plată cu cardul   
persoană fizică   
persoană juridică   

Carduri cu funcție de plată (cu excepția cardurilor care au doar funcție de monedă 
electronică)   

din care   
Carduri de debit   

emise în cadrul schemei VISA   
persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul schemei MASTERCARD   
persoană fizică   
persoană juridică   



 

 

emise în cadrul altei scheme de plată cu cardul   
persoană fizică   
persoană juridică   

Carduri cu funcție de debit amânat   
emise în cadrul schemei VISA   

persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul schemei MASTERCARD   
persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul altei scheme de plată cu cardul    
persoană fizică   
persoană juridică   

Carduri de credit   
emise în cadrul schemei VISA   

persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul schemei MASTERCARD   
persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul altei scheme de plată cu cardul   
persoană fizică   
persoană juridică   

Carduri cu funcție de monedă electronică   
emise în cadrul schemei VISA   

persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul schemei MASTERCARD   
persoană fizică   
persoană juridică   

emise în cadrul atei scheme de plată cu cardul   
persoană fizică   
persoană juridică   

Carduri pe care se stochează monedă electronică direct   
din care   
Carduri cu funcție de monedă electronică care a fost încarcată cel puțin o dată   

Carduri care oferă acces la monedă electronică stocată în conturi de monedă 
electronică   
Număr total de carduri (indiferent de numărul de funcții pe card)   

din care   



 

 

Carduri cu funcție combinată de debit, numerar și monedă electronică   
Carduri cu funcție de plată contactless    

 

Tabelul 3 este raportat de prestatorii de servicii de plată, pe bază semestrială. 

Tabelul 3 

Dispozitive de acceptare a cardurilor 

(Sfârșit de perioadă; Numărul este exprimat în unități, date semestriale și cu defalcare geografică 
de tipul GEO 3) 

Terminale furnizate de prestatorii de servicii de plată rezidenți Număr 
Numărul de ATM-uri   

din care   
ATM-uri cu funcție de retragere de numerar   
ATM-uri cu funcție de transfer credit   
ATM-uri care acceptă operațiuni contactless   

Numărul de POS-uri   
din care   
Numărul de EFTPOS-uri   

din care    
Numărul de terminale POS care acceptă operațiuni contactless   
Numărul de terminale POS care acceptă operațiuni cu carduri cu funcție de monedă 

electronică   

Numărul de terminale pentru carduri cu funcție de monedă electronică    
din care   
Numărul de terminale care permit încărcarea/descărcarea cardurilor cu funcție de 

monedă electronică   

Numărul de terminale care accepta carduri cu funcție de monedă electronică    
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabelul 4 este raportat de prestatorii de servicii de plată, pe bază semestrială. 

Tabelul 4 

Operațiuni de plată care implică non-IFM 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, date 
semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 3 (1) dacă nu se precizează altfel) 

  Număr Valoare 
Transferuri credit trimise      

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate pe suport hârtie     
inițiate electronic     

din care (segregare după inițiere individuală sau grupare în fișier/pachet)     
în fișier/pachet      
sub forma unei operațiuni de plată unice     

din care     
prin Online Banking      

din care     
operațiuni de plată unice prin E-commerce     

prin ATM sau alt terminal al prestatorului de servicii de plată     
printr-o soluție de plată mobilă     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă de tip P2P     

din care (segreagare după subcanalul de inițiere)     
prin canal la distanță (via remote)     

din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA CT     

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA     

prin schema SEPA CT inst     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA     

prin schema non-SEPA (SCT RON)      
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     



 

 

Valoare scăzută     
Plată între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau juridică     
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Utilizarea de procese și protocoale de plată sigure în mediul 

întreprinderilor     

Analiza de risc a operațiunilor     
inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     

din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA CT     

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA     

prin schema SEPA CT inst     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA     

prin schema non-SEPA (SCT RON)      
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA      

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Plată între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau juridică      
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Operațiune de valoare scăzută inițiată contactless     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

     Altele     
     din care     
     inițiate prin intermediul prestatorilor de servicii de inițiere a plății     
Transferuri credit primite     
Debitări directe trimise      

din care (segregare după inițiere individuală sau grupare în fișier/pachet)     
inițiate în fișier/pachet     
inițiate sub forma unei operațiuni de plată unice     

din care (segregare după canalul utilizat în acordarea consimțământului)     
consimțământ acordat prin mandat electronic     

din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA Direct Debit Core     



 

 

prin schema SEPA Direct Debit B2B     
prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON Core)      
prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON B2B)      

consimțământ acordat în alte forme     
din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA Direct Debit Core     
prin schema SEPA Direct Debit B2B     
prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON Core)      
prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON B2B)      

Debitări directe primite     
Operațiuni de plată trimise inițiate cu instrumente de plată bazate pe card emise 
de prestatorii de servicii de plată rezidenți (cu excepția cardurilor cu funcție de 
monedă electronică) 

    

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate non-electronic     

din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     
prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

inițiate electronic     
din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     
Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     

din care     
inițiate la EFTPOS fizic     

din care     
Plăți inițiate contactless     

din care     
Plăți inițiate prin Near Field Communication (NFC)      

inițiate la ATM     
Altele     
din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     



 

 

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul altei 
scheme de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după motivul neaplicării SCA)   
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Operațiune de valoare scăzută inițiată contactless     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

Altele     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă de tip P2P     
Altele     

din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      



 

 

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei MASTERCARD     

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)   
Autentificate cu SCA      
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei scheme de plată cu cardul      

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Valoare scăzută     
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Utilizarea de procese și protocoale de plată sigure în mediul 

întreprinderilor     

Analiza de risc a operațiunilor     
Operațiune de plată inițiată de comerciant (MIT)     
Altele     

Operațiuni de plată primite inițiate cu instrumente de plată bazate pe card 
acceptate de prestatorii de servicii de plată rezidenți (cu excepția cardurilor cu 
funcție de monedă electronică) 

    

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate non-electronic     

din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     
Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

inițiate electronic     
din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     
Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     

din care     
inițiate la EFTPOS fizic     



 

 

inițiate la ATM     
Altele     
din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)   
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei scheme de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Operațiune recurentă     
Plată contactless cu valoare scăzută     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

Altele     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care(segregare după funcția cardului)     



 

 

cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei scheme de plată cu cardul      

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Operațiune recurentă     
Valoare scăzută     
Analiza de risc a operațiunilor     
Comerciantul a inițiat operațiunea de plată (MIT)     
Altul     

Operațiuni de retragere numerar inițiate cu cardul (cu excepția cardurilor cu 
funcție de monedă electronică)     

din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul schemei 

VISA     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     



 

 

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul altei 
altei scheme de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     

Operațiuni de plată cu monedă electronică emisă de prestatori de servicii de 
plată rezidenți transmise   

din care     
cu carduri pe care se stochează monedă electronică direct     
cu conturi de monedă electronică     

din care     
accesate cu cardul     
printr-o soluție de plată mobilă     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă de tip P2P     
Altele     

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

din care     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)      
din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Valoare scăzută     
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Operațiune între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau juridică     
Utilizarea de procese și protocoale de plată sigure în mediul întreprinderilor     
Analiza de risc a operațiunilor     
Comerciantul a inițiat operațiunea de plată (MIT)     
Altul     

inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
din care     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     



 

 

Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Plată contactless cu valoare scăzută     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

Altul     
Operațiuni de plată cu monedă electronică primite     
Cecuri trimise   
Cecuri primite     
Remiteri de bani      
Remiteri de bani primite     
Alte servicii de plată      
Alte servicii de plată primite     
Total operațiuni de plată în relație cu non-MFI trimise     
Total operațiuni de plată în relație cu non-MFI primite     
Servicii de inițiere a plății      

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

din care:     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
din care:     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după instrumentul de plată)   
Transferuri credit      
Altele     

Alte servicii (neincluse în Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și 
pentru modificarea unor acte normative)     

Creditări prin simpla înregistrare contabilă GEO 0 GEO 0 
Debitări prin simpla înregistrare contabilă GEO 0 GEO 0 
Altele GEO 0 GEO 0 
 

(1) Pentru operațiunile transfrontaliere de plată cu cardul, reședința contrapărții și locația POS sunt 
raportate împreună. Pentru operațiunile de plată cu cardul inițiate la distanță operațiunile de plată 
trimise sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de servicii de plată destinatar și a țării 
în care se află punctul de vânzare. Pentru operațiunile de plată cu cardul care nu sunt inițiate la 
distanță, operațiunile de plată trimise sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de 
servicii de plată destinatar și a țării în care se află terminalul fizic. Operațiunile de plată primite 



 

 

inițiate la distanță sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de servicii de plată 
expeditor și a țării în care se află punctul de vânzare. Operațiunile de plată primite care nu sunt 
inițiate la distanță sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de servicii de plată 
expeditor și a țării în care se află punctul de vânzare fizic. 

 

Tabelul 5 este raportat de prestatorii de servicii de plată, pe bază semestrială. 

Tabelul 5 

Operațiuni de plată frauduloase care implică non-IFM 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, 
date semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 3 (2) dacă nu se precizează altfel) 

  Număr Valoare 
Transferuri credit frauduloase trimise      

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate pe suport hârtie     
inițiate electronic     

din care (segregare după inițiere individuală sau grupare în fișier/pachet)     
în fișier/pachet      
sub forma unei operațiuni de plată unice     

din care     
prin Online Banking      

din care     
operațiuni de plată unice prin E-commerce     

prin ATM sau alt terminal al prestatorului de servicii de plată     
printr-o soluție de plată mobilă     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă de tip P2P     

din care (segreagare după subcanalul de inițiere)     
prin canal la distanță (via remote)     

din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA CT     

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
 Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     



 

 

Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 
ordin de plată     

Autentificate fără SCA     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

prin schema SEPA CT inst     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

Autentificate fără SCA     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

prin schema non-SEPA (SCT RON)      
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

Autentificate fără SCA     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Valoare scăzută     
Plată între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau juridică     
Plată către beneficiari agreați     



 

 

Operațiune recurentă     
Utilizarea de procese și protocoale de plată sigure în mediul 

întreprinderilor     

Analiza de risc a operațiunilor     
inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     

din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA CT     

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

Autentificate fără SCA     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

prin schema SEPA CT inst     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

Autentificate fără SCA     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

prin schema non-SEPA (SCT RON)      
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     



 

 

Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 
ordin de plată     

Autentificate fără SCA      
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului de către autorul fraudei pentru a emite un 

ordin de plată     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Plată între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau juridică      
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Operațiune de valoare scăzută inițiată contactless     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

Altele     
din care     
inițiate prin intermediul prestatorilor de servicii de inițiere a plății     
din care (segregare după purtătorul răspunderii pentru suportarea pierderii)     
suportate de prestatorul de servicii de plată care raportează GEO 1 GEO 1 
suportate de utilizatorul serviciului de plată client al prestatorul de servicii 

de plată care raportează GEO 1 GEO 1 

suportate de altul GEO 1 GEO 1 
Debitări directe frauduloase trimise      

din care (segregare după inițiere individuală sau grupare în fișier/pachet)     
inițiate în fișier/pachet     
inițiate sub forma unei operațiuni de plată unice     
din care (segregare după canalul utilizat în acordarea consimțământului)     
consimțământ acordat prin mandat electronic     

din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA Direct Debit Core     

din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

prin schema SEPA Direct Debit B2B     
din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON Core)      
din care (segregare după originea fraudei)     



 

 

Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON B2B)      
din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

consimțământ acordat în alte forme     
din care (segregare după schema de plată)     
prin schema SEPA Direct Debit Core     

din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

prin schema SEPA Direct Debit B2B     
din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON Core)      
din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

prin schema non-SEPA Direct Debit SEPA RON (SDD RON B2B)      
din care (segregare după originea fraudei)     
Operațiune de plată neautorizată     
Manipularea plătitorului     

din care (segregare după purtătorul răspunderii pentru suportarea pierderii)     
suportate de prestatorul de servicii de plată care raportează GEO 1 GEO 1 
suportate de utilizatorul serviciului de plată client al prestatorul de servicii 

de plată care raportează GEO 1 GEO 1 

suportate de altul GEO 1 GEO 1 
Operațiuni de plată frauduloase trimise inițiate cu instrumente de plată bazate 
pe card emise de prestatorii de servicii de plată rezidenți (cu excepția cardurilor 
cu funcție de monedă electronică) 

    

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate non-electronic     

din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     
prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

inițiate electronic     
din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     



 

 

Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
din care     
inițiate la EFTPOS fizic     

din care     
Plăți inițiate contactless     

din care     
Plăți inițiate prin Near Field Communication      

inițiate la ATM     
Altele     

din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     



 

 

cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     

Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei schemei de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     



 

 

Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Operațiune de valoare scăzută inițiată contactless     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

  Altele     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă de tip P2P     

Altele     
din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     



 

 

Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei scheme de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     



 

 

cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Valoare scăzută     

Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Utilizarea de procese și protocoale de plată sigure în mediul 

întreprinderilor     

Analiza de risc a operațiunilor     
Operațiune de plată inițiată de comerciant (MIT)     
Altele     

din care (segregare după purtătorul răspunderii pentru suportarea pierderii)     
suportate de prestatorul de servicii de plată care raportează GEO 1 GEO 1 
suportate de utilizatorul serviciului de plată client al prestatorul de servicii 

de plată care raportează GEO 1 GEO 1 

suportate de altul GEO 1 GEO 1 
Operațiuni de plată frauduloase primite inițiate cu instrumente de plată bazate 
pe card acceptate de prestatorii de servicii de plată rezidenți (cu excepția 
cardurilor cu funcție de monedă electronică) 

    



 

 

din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     
inițiate non-electronic     
din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     
Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     
inițiate electronic     
din care (segregare după sub-canalul de inițiere a plății)     

Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
din care     
inițiate la EFTPOS fizic     
inițiate la ATM     
Altele     
din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     



 

 

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     
Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei scheme de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)   
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     



 

 

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Operațiune recurentă     
Plată contactless cu valoare scăzută     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a parcării     
Altele     

Inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     
din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei VISA     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     



 

 

Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 
altei schemei de plată cu cardul      

din care (segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     



 

 

din care (segregare după tipul de autentificare)     
Autentificate cu SCA      

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Datele privind cardul au fost furate     
Altele     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu cardul     

din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Operațiune recurentă     
Valoare scăzută     
Analiza de risc a operațiunilor     
Comerciantul a inițiat operațiunea de plată (MIT)     
Altul     

din care (segregare după purtătorul răspunderii pentru suportarea pierderii)     
suportate de prestatorul de servicii de plată care raportează GEO 1 GEO 1 
suportate de utilizatorul serviciului de plată client al prestatorului de servicii 

de plată care raportează GEO 1 GEO 1 

suportate de altul GEO 1 GEO 1 
Operațiuni de retragere numerar frauduloase inițiate cu cardul (cu excepția 
cardurilor cu funcție de monedă electronică)     

din care (segregare după schema de plată cu cardul)     
Inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul schemei 

VISA     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     



 

 

cu funcție de credit     
din care (segregare după originea fraudei)     

Emiterea unui ordin de plată (de retragere numerar) de către autorul 
fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Manipularea plătitorului pentru a iniția retragerea de numerar     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul 

schemei MASTERCARD     

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată (de retragere numerar) de către autorul 

fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Manipularea plătitorului pentru a iniția retragerea de numerar     
Plăți inițiate cu instrumente de plată bazate pe carduri emise în cadrul altei 

scheme de plată cu cardul      

din care(segregare după funcția cardului)     
cu funcție de debit     
cu funcție de debit amânat     
cu funcție de credit     
din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată (de retragere numerar) de către autorul 

fraudei     

Card pierdut sau furat     
Card neprimit     
Card contrafăcut     
Altele     

Manipularea plătitorului pentru a iniția retragerea de numerar     
din care (segregare după purtătorul răspunderii pentru suportarea pierderii)     
suportate de prestatorul de servicii de plată care raportează GEO 1 GEO 1 



 

 

suportate de utilizatorul serviciului de plată client al prestatorul de servicii 
de plată care raportează GEO 1 GEO 1 

suportate de altul GEO 1 GEO 1 
Operațiuni de plată frauduloase cu monedă electronică emisă de prestatori de 
servicii de plată rezidenți transmise     

din care     
cu carduri pe care se stochează monedă electronică direct     
cu conturi de monedă electronică     

din care     
accesate cu cardul     
printr-o soluție de plată mobilă     

din care     
printr-o soluție de plată mobilă de tip P2P     

Altele     
din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     

inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     
din care     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card de monedă electronică pierdut sau furat     
Card de monedă electronică neprimit     
Card de monedă electronică contrafăcut     
Datele privind cardul de monedă electronică au fost furate     
Operațiuni de plată neautorizate cu monedă electronică stocată în 

cont     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu monedă electronică     

Autentificate fără SCA (non-SCA)      
din care (segregare după originea fraudei)     

Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Card de monedă electronică pierdut sau furat     
Card de monedă electronică neprimit     
Card de monedă electronică contrafăcut     
Datele privind cardul de monedă electronică au fost furate     
Operațiuni de plată neautorizate cu monedă electronică stocată în 

cont     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu monedă electronică     
din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     



 

 

Valoare scăzută     
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Operațiune între conturile deținute de aceeași persoană fizică sau 

juridică     

Utilizarea de procese și protocoale de plată sigure în mediul 
întreprinderilor     

Analiza de risc a operațiunilor     
Comerciantul a inițiat operațiunea de plată (MIT)     
Altul      
inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     

din care     
Autentificate cu SCA     

din care (segregare după originea fraudei)     
Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     

Card de monedă electronică pierdut sau furat     
Card de monedă electronică neprimit     
Card de monedă electronică contrafăcut     
Operațiuni de plată neautorizate cu monedă electronică stocată în 

cont     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu monedă electronică     

Autentificate fără SCA (non-SCA)     
din care (segregare după originea fraudei)     

Emiterea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Card de monedă electronică pierdut sau furat     

Card de monedă electronică neprimit     
Card de monedă electronică contrafăcut     
Operațiuni de plată neautorizate cu monedă electronică stocată în 

cont     

Modificarea unui ordin de plată de către autorul fraudei     
Manipularea plătitorului pentru a iniția o plată cu monedă electronică     
din care (segregare după motivul neaplicării SCA)     
Plată către beneficiari agreați     
Operațiune recurentă     
Plată contactless cu valoare scăzută     
Plată la terminale neasistate utilizate pentru plata transportului și a 

parcării     

Altele     
din care (segregare după purtătorul răspunderii pentru suportarea pierderii)     
suportate de prestatorul de servicii de plată care raportează GEO 1 GEO 1 



 

 

suportate de utilizatorul serviciului de plată client al prestatorul de servicii 
de plată care raportează GEO 1 GEO 1 

suportate de altul GEO 1 GEO 1 
Cecuri frauduloase     
Remiteri de bani frauduloase     
Alte servicii de plată frauduloase     
Total operațiuni de plată frauduloase în relație cu non-MFI trimise     

Servicii de inițiere a plății frauduloase     
din care (segregare după canalul de inițiere a plății)     

inițiate prin canal de plată la distanță (via remote)     
din care:     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     
Inițiate prin canal de plată care nu este la distanță (via non-remote)     
din care:     
Autentificate cu SCA     
Autentificate fără SCA (non-SCA)     

din care (segregare după instrumentul de plată)     
Transferuri credit      
Altele     

Alte servicii frauduloase (neincluse în Legea nr. 209/2019 privind serviciile de 
plată și pentru modificarea unor acte normative)     

Creditări prin simpla înregistrare contabilă GEO 0 GEO 0 
Debitări prin simpla înregistrare contabilă GEO 0 GEO 0 
Altele GEO 0 GEO 0 

(2) Pentru operațiunile transfrontaliere de plată cu cardul, reședința contrapărții și locația POS sunt 
raportate împreună. Pentru operațiunile de plată cu cardul inițiate la distanță operațiunile de plată 
trimise sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de servicii de plată destinatar și a țării 
în care se află punctul de vânzare. Pentru operațiunile de plată cu cardul care nu sunt inițiate la 
distanță, operațiunile de plată trimise sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de 
servicii de plată destinatar și a țării în care se află terminalul fizic. Operațiunile de plată primite 
inițiate la distanță sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de servicii de plată 
expeditor și a țării în care se află punctul de vânzare. Operațiunile de plată primite care nu sunt 
inițiate la distanță sunt raportate pentru identificarea țării prestatorului de servicii de plată 
expeditor și a țării în care se află punctul de vânzare fizic 

 

 

 

 



 

 

Tabelul 6 este raportat de prestatorii de servicii de plată, pe bază semestrială. 

Tabelul 6 

Operațiuni de plată pe tip de terminal care implică non-IFM 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, date 
semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 3 dacă nu se precizează altfel) 

Operațiuni pe tip de terminal (3) Număr Valoare 
Operațiuni la terminale la care sunt acceptate operațiuni de prestatorii de 
servicii de plată rezidenți cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată 
rezidenți 

    

din care     
Retrageri de numerar efectuate la un ATM (cu excepția operațiunilor cu 

monedă electronică)     

Depuneri de numerar efectuate la un ATM (cu excepția operațiunilor cu 
monedă electronică)     

Alte operațiuni la ATM (cu excepția operațiunilor cu monedă electronică)     
Operațiuni la POS (cu excepția operațiunilor cu monedă electronică)     
Operațiuni de încărcare și descărcare cu carduri cu funcție de monedă 

electronică     

Operațiuni de plată cu monedă electronică cu carduri cu funcție de monedă 
electronică     

Operațiuni la terminale la care sunt acceptate operațiuni de prestatorii de 
servicii de plată rezidenți cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată 
nerezidenți 

    

din care     
Retrageri de numerar efectuate la un ATM (cu excepția operațiunilor cu 

monedă electronică)     

Depuneri de numerar efectuate la un ATM (cu excepția operațiunilor cu 
monedă electronică)     

Alte operațiuni la ATM (cu excepția operațiunilor cu monedă electronică)     
Operațiuni la POS (cu excepția operațiunilor cu monedă electronică)     
Operațiuni de încărcare și descărcare cu carduri cu funcție de monedă 

electronică     

Operațiuni de plată cu monedă electronică cu carduri cu funcție de monedă 
electronică     

Operațiuni la terminale la care sunt acceptate operațiuni de prestatorii de 
servicii de plată nerezidenți cu carduri emise de prestatorii de servicii de plată 
rezidenți 

    

din care     
Retrageri de numerar efectuate la un ATM (cu excepția operațiunilor cu 

monedă electronică)     



 

 

Depuneri de numerar efectuate la un ATM (cu excepția operațiunilor cu 
monedă electronică)     

Alte operațiuni la ATM (cu excepția operațiunilor cu monedă electronică)     
Operațiuni la POS (cu excepția operațiunilor cu monedă electronică)     
Operațiuni de încărcare și descărcare cu carduri cu funcție de monedă 

electronică     

Operațiuni de plată cu monedă electronică cu carduri cu funcție de monedă 
electronică     

Retrageri de numerar la ghișeu GEO 1 GEO 1 
Depuneri de numerar la ghișeu GEO 1 GEO 1 
Avansuri de numerar la terminalele POS (cash-back) GEO 1 GEO 1 

(3) Defalcările geografice (GEO) se bazează pe locația terminalului 

 

 

 

 

Tabelele 7a, 7b și 7c sunt raportate de operatorii de sisteme de plăți, pe bază semestrială. 

Tabelul 7a 

Participarea la sisteme selecționate de plăți - Sistem de plăți TARGET2-RO 
 

(Sfârșit de perioadă, Numărul este exprimat în unități, date semestriale și cu defalcare geografică 
de tipul GEO 1) 

 
Sistem de plăți TARGET2-RO Număr 

Numărul de participanți   
din care   
Participanți direcți   

       din care   
       Instituții de credit   
       Banca centrală   
       Alți participanți direcți   
             din care   
             Administrația publică   
             Organizații de compensare și decontare   
             Alte instituții financiare   
             Alții   
Participanți indirecți   



 

 

  
 

Tabelul 7b 

Participarea la sisteme selecționate de plăți - Sistem de plăți ReGIS 
 

(Sfârșit de perioadă, Numărul este exprimat în unități, date semestriale și cu defalcare 
geografică de tipul GEO 1) 

 
Sistem de plăți ReGIS - Sistem de plăți de mare valoare Număr 

Numărul de participanți   
din care   
Participanți direcți   

       din care   
       Instituții de credit   
       Banca centrală   
       Alți participanți direcți   
             din care   
             Administrația publică   
             Organizații de compensare și decontare   
             Alte instituții financiare   
             Alții   

Participanți indirecți   

  
 

Tabelul 7c 

Participarea la sisteme selecționate de plăți - Sistem de plăți SENT 
 

(Sfârșit de perioadă, Numărul este exprimat în unități, date semestriale și cu defalcare 
geografică de tipul GEO 1) 

 
Sistem de plăți SENT - Sistem de plăți de mică valoare Număr 

Numărul de participanți   
din care   
Participanți direcți   

       din care   
       Instituții de credit   
       Banca centrală   
       Alți participanți direcți   
             din care   



 

 

             Administrația publică   
             Organizații de compensare și decontare   
             Alte instituții financiare   
             Alții   

Participanți indirecți   
 

 

 

 

 

Tabelele 8a, 8b și 8c sunt raportate de operatorii de sisteme de plăți, pe bază semestrială. 

Tabelul 8a 

Plăți procesate prin sisteme selecționate de plăți - Sistem de plăți TARGET2-RO 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în euro, 
date semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 2 dacă nu se precizează altfel) 

Sistem de plăți TARGET2-RO 
Trimise 

Număr Valoare (euro) Procent 
(%) 

Transferuri credit și debitări directe GEO 1 GEO 1   
din care:       
în cadrul aceleiași componente TARGET2 GEO 0 GEO 0   
în cadrul altei componente TARGET2     

          din care:       
          către o componentă TARGET2 din zona euro     
          către o componentă TARGET2 din zona non-
euro     

din care:       
          TIPS GEO 1 GEO 1   
Coeficient de concentrare     GEO 1 

 

Tabelul 8b 

Plăți procesate prin sisteme selecționate de plăți - Sistem de plăți ReGIS 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, 
date semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 4 dacă nu se precizează altfel) 



 

 

Sistem de plăți ReGIS  - Sistem de plăți de mare valoare 
Trimise 

Număr Valoare (lei) Procent 
(%) 

Total operațiuni       
din care:       

  Transferuri credit       
din care:       
Inițiate pe suport hartie GEO 1 GEO 1   
Inițiate electronic GEO 1 GEO 1   

Debitări directe       
Operațiuni de plată cu cardul       
Retrageri de numerar efectuate la ATM       
Depuneri de numerar efectuate la ATM       
Operațiuni de plată cu monedă electronică       
Cecuri       
Alte servicii de plată       

Coeficient de concentrare     GEO 1 
 

Tabelul 8c 

Plăți procesate prin sisteme selecționate de plăți - Sistem de plăți SENT 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, 
date semestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 4 dacă nu se precizează altfel) 

Sistem de plăți SENT - Sistem de plăți de mică valoare 
Trimise 

Număr Valoare (lei) Procent 
(%) 

Total operațiuni       
din care:       

  Transferuri credit       
din care:       
Inițiate pe suport hartie GEO 1 GEO 1   
Inițiate electronic GEO 1 GEO 1   

din care:       
Instant GEO 1 GEO 1   

Debitări directe       
Operațiuni de plată cu cardul       
Retrageri de numerar efectuate la ATM       
Depuneri de numerar efectuate la ATM       



 

 

Operațiuni de plată cu monedă electronică       
Cecuri       
Alte servicii de plată       

Coeficient de concentrare     GEO 1 
 

 

 

 

 

 

Tabelul 9 este raportat de toți prestatorii de servicii de plată, pe bază trimestrială. 

Tabelul 9 

Raportarea trimestrială a operațiunilor de plată care implică non-IFM 

(Total pentru perioadă, Numărul este exprimat în unități, Valoarea este exprimată în lei, 
date trimestriale și cu defalcare geografică de tipul GEO 6 (4), dacă nu se precizeză altfel) 

  Număr Valoare 
Transfer credit     

Transferuri credit trimise     
din care     
Inițiate electronic     

din care     
Inițiate printr-un canal la distanță     

din care     
prin Internet Banking GEO 4 GEO 4 
prin Mobile Banking GEO 4 GEO 4 
Altele GEO 4 GEO 4 

Inițiate printr-un canal de plată care nu este la 
distanță 

    

Debitări directe     
Debitări directe trimise     

Operațiuni de plată cu instrumente de plată bazate pe 
card  

    

Operațiuni de plată trimise inițiate cu instrumente de 
plată bazate pe card emise de prestatorii de servicii de 
plată rezidenți (cu excepția cardurilor care au doar 
funcție de monedă electronică) 

    

din care     
Inițiate electronic     

din care     



 

 

Inițiate printr-un canal la distanță     
MCC 1     
MCC 2     
...     
MCC 370     
Inițiate printr-un canal de plată care nu este la 

distanță 
    

MCC 1     
MCC 2     
...     
MCC 370     

Operațiuni de plată cu monedă electronică     
Operațiuni de plată cu monedă electronică trimise 
utilizând monedă electronică emisă de prestatorii de 
servicii de plată rezidenți  

    

Cecuri     
Cecuri trimise     

(4) Operațiunile de plată cu cardul transfrontaliere inițiate la distanță sunt raportate cu identificarea 
țării în care se află punctul de vânzare, în timp ce operațiunile de plată cu cardul transfrontaliere 
care nu sunt inițiate la distanță sunt raportate cu identificarea țării în care se află terminalul fizic. 

 

Defalcări geografice 

GEO 0 GEO 1 GEO 2 GEO 3 GEO 4 GEO 6 

 

 

Național 

 

Național și 
trans- 

frontalier 
combinat 

 

 

Transfrontalier 

Național 

Defalcare la nivel 
de țară pentru 
fiecare stat 
membru al SEE 

Restul lumii 
(transfrontalier în 
afara SEE) 

Național 

Transfrontalier în 
cadrul SEE 

Restul lumii 
(transfrontalier în 
afara SEE) 

 

Defalcare la 
nivel de țară 
pentru toate 

țările (5) 

(5) Pe baza ISO 3166: https://www.iso.org/obp/ui/#search 


	ANEXA XII.3

