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EFICIENȚA ACTIVITĂȚII BĂNCII, COMPETITIVITATEA EI PE PIAȚĂ 
SUNT DEPENDENTE ÎN MARE MĂSURĂ DE CALITATEA PRO-

CESULUI DE IMPLEMENTARE A NOILOR PRODUSE, TEHNOLOGII ȘI 
PROCESE BANCARE. 

Actualmente, este recunoscut faptul că unul din 
factorii decisivi ai succesului activității bancare a 
devenit politica inovațională agresivă, ceea ce de-
curge din următoarele [8]: 

 » Relațiile dintre bănci și clienții lor se bazează 
într-o măsură tot mai mare pe principii de parte-
neriat. Acest fapt determină băncile să manifeste 
o grijă permanentă nu doar pentru păstrarea, dar 
și pentru mărirea capitalului clienților lor, oferind 
servicii noi care, la rândul lor, contribuie la lărgirea 
activității și sporirea e& cienței activității economice 
a clienților. 

 » Lărgirea și intensi& carea concurenței directe 
și indirecte pe piața bancară. Pentru a supraviețui 
în condițiile pieței, băncile sunt impuse de situație 
să diversi& ce soluțiile & nanciare și să individualizeze 
ofertele bancare, precum și implementarea acestora 
într-un număr tot mai mare de activități bancare. 

 » Dezvoltarea tehnologiilor bancare costisitoa-
re, derivate din aplicarea rezultatelor progresului 
tehnico-științi& c recunoscut în toată lumea ca fac-
tor important al dezvoltării economice, este tot mai 
strâns legată de noțiunea de proces inovațional. Însă 
inovațiile bancare sunt nu doar de natură tehnică sau 
tehnologică, dar și care țin de implementarea noilor 
forme ale businessului, noilor metode de activitate 
pe piață, noilor produse și servicii, noilor instrumente 
& nanciare. Ele se caracterizează printr-un grad sporit 
de dezvoltare tehnologică, calități de consum mai 
înalte față de produsele vechi. 

Literatura de specialitate prezintă un set de 
de& niții ale noțiunii de inovație bancară:

 » Inovația bancară constituie rezultatul & nal al 
activității inovaționale a băncii în forma unui pro-
dus bancar nou sau a unor operațiuni noi [6].

 » Inovația bancară reprezintă totalitatea pro-
duselor și serviciilor bancare noi; este o categorie 
sintetică referitoare la scopul și rezultatul activității 
băncii în domeniul tehnologiilor noi orientate spre 
obținerea veniturilor suplimentare în cadrul proce-
sului de creare a condițiilor favorabile pentru for-
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marea și plasarea potențialului de resurse cu aju-
torul implementării inovațiilor, care asistă clienții 
în obținerea pro� tului [7].

 » Inovațiile bancare reprezintă serviciile sau 
produsele bancare noi sau radical modi� cate, 
oferite clienților, precum și tehnologiile moderne 
implementate în procesele activității bancare, in-
clusiv cele informaționale și de comunicare, care 
permit obținerea unui efect economic sau social 
[8].

Generalizând cele menționate, poate �  dedusă 
de� niţia inovaţiei bancare ca noţiune sintetică ce 
reprezintă totalitatea noilor produse și servicii ban-

care, apărute ca rezultat al activităţii băncii, orienta-

te spre obţinerea pro% turilor suplimentare în proce-

sul creării condiţiilor favorabile de formare și plasare 
a potenţialului de resurse cu ajutorul inovaţiilor, care 
contribuie la sporirea pro% tului clienţilor [3].

În opinia noastră, unul din factorii determinanți 
ai succesului procesului de elaborare și  imple-
mentare a inovațiilor bancare este formarea și 
întreținerea relațiilor de colaborare dintre bănci 
și clienții lor, care se bazează pe următoarele ele-
mente [5]:

 ▪ Încrederea clienților, conceptualizată ca ori-
entarea reciprocă și premisa că este împărtășită, 
are ca obiect relaţia dintre parteneri și este simbo-
lizată de o acţiune intenţionată. 

 ▪ Calitatea interacţiunilor este cea de-a doua 
variabilă a legăturilor sociale și măsoară nivelul in-
teracţiunii sociale, care poate varia de la un amic 
apropiat, până la un partener de afaceri îndepăr-
tat. 

 ▪ Performanţa produsului/serviciului − un pro-
dus/serviciu trebuie să � e cel puţin la nivelul aș-
teptărilor, pentru ca relaţia să continue. În cazul 
produselor bancare (credite, depozite, carduri 
etc.), percepţia clienţilor asupra performanţei este 
măsurată � e prin criterii de ordin cantitativ (cos-
turi implicate, documentaţie etc.), � e prin criterii 
calitative (recomandări ale prietenilor și familiei, 
rapiditatea obţinerii produsului și durata relaţiei 
contractuale) sau cumulativ, în cazul clienţilor cu 
experienţă. 

 ▪ Compatibilitatea obiectivelor reprezintă mă-
sura în care cei doi parteneri împărtășesc aceleași 
obiective, ce pot �  atinse prin continuarea relaţiei 
lor. Dacă aceste obiective comune nu există, este 
foarte ușor pentru oricare dintre parteneri să între-

rupă relaţia cu prima ocazie, atunci când se între-
zărește o oportunitate mai bună. Obiectivele co-
mune susţin dependenţa reciprocă între parteneri.

 ▪ Angajamentul reprezintă nivelul până la care 
un partener se implică în continuitatea unei relaţii. 
Acest termen re$ ectă așteptările de lungă durată 
de menţinere a relaţiilor, ca relaţia să continue.

În contextul dat, o deosebită importanță îi revi-
ne calității serviciilor, aceasta exprimând   măsura 
în care sunt satisfăcute cerinţele consumatorilor. În 
literatura de specialitate, calitatea serviciilor a fost 
identi� cată prin următoarele caracteristici [4]: 

 ü prestarea cât mai corectă a serviciului prin 
onorarea promisiunilor și executarea lui în cele mai 
bune condiţii; 

 ü receptivitate și responsabilitate maximă din 
partea prestatorilor de servicii; 

 ü competenţă asigurată prin cunoaștere și per-
sonal cali� cat; 

 ü accesibilitatea serviciului, exprimată prin 
ușurinţa contactării � rmei, indiferent de orarul de 
funcţionare, timpul de așteptare pentru prestarea 
serviciului; 

 ü amabilitatea personalului, politeţe, respect, 
consideraţie; 

 ü comunicaţiile prin care se asigură informarea 
consumatorului, prin folosirea unui limbaj adecvat, 
adaptat diferiţilor clienţi; 

 ü credibilitatea asigurată, de regulă, de numele 
și reputaţia � rmei; 

 ü siguranţa, care presupune lipsa oricărui peri-
col, risc, îndoieli în privinţa prestării serviciului; 

 ü înţelegerea nevoilor speci� ce consumatorului; 
 ü elementele tangibile, care trebuie să � e cât 

mai atractive. 
În același timp, asigurarea calității produsului 

poate depinde de astfel de circumstanțe precum: 
cunoștinţele angajaţilor băncii, aptitudinile aces-
tora, motivaţia și personalitatea lor, conjunctura în 
care este oferit produsul și, de asemenea, percepţia 
și caracterul clientului care utilizează produsul. 

Din cele expuse mai sus, putem concluziona că 
respectarea drepturilor consumatorilor constituie 
un factor determinant în gestiunea calității produ-
selor bancare noi și, prin urmare, de asigurare a suc-
cesului acestuia.

În domeniul bancar, principala categorie de 
consumatori ai produselor sunt clienții. În Republi-
ca Moldova, noțiunea de client al băncii o regăsim 
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doar în Regulamentul cu privire la sistemele de 
control intern în bănci [2], conform căruia „client 

al băncii – deponent sau orice persoană care bene-
! ciază sau a bene! ciat de serviciile unei bănci, orice 

persoană cu care banca, în desfășurarea activităţii ei, 

a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzac-

ţie nu s-a încheiat sau ! nalizat.”
În opinia noastră, această de" niție are un caracter 

limitat și nu înglobă întregul set de relații dintre băn-
cile comerciale și clienții lor. De aceea, propunem o 
altă de" niție de principiu, care se bazează pe practi-
ca internațională: „clientul băncii este persoana ! zică 

sau juridică, care consumă produsele bancare și care 

întreține cu banca relații formale și/sau neformale”.
Procesul inovațional din sectorul bancar al Re-

publicii Moldova provenind, în mare parte, din 
mediul bancar internațional, treptat se deplasează 
spre aplicarea unor practici abuzive și oferirea unor 
produse, a căror calitate trezește îndoială atât din 
punct de vedere etic, cât și legal. 

În principal, este vorba de încălcarea următoa-
relor prevederi ale Legii privind protecţia consu-
matorilor [1]:

 ü Articolul 4. Clauze abuzive: (3)  O clauză con-
tractuală care nu a fost negociată individual cu con-
sumatorul se consideră abuzivă dacă aceasta creea-
ză, contrar cerinţelor bunei-credinţe, prin ea însăși 
sau împreună cu alte prevederi din contract, în de-
trimentul consumatorului, un dezechilibru semni" -
cativ între drepturile și obligaţiile părţilor.

 ü Articolul 101.   Practici comerciale incorecte: 
în contextul neadmiterii acțiunilor de înșelare a con-
sumatorilor, precum și a practicilor ce denaturează 
sau sunt susceptibile să denatureze, în mod esenţial, 
comportamentul economic al consumatorului. 

În asemenea circumstanțe, poate "  abordată, în 
primul rând, problema comportamentului abuziv al 

băncilor în cazul implementării și dezvoltării produse-

lor bancare noi, pro" tând de incompetenţa, neaten-
ţia, lipsa de simţ al responsabilității și de echilibru 
psihologic din partea clienţilor. 

Drept exemplu pot servi cardurile „Neos”, ofe-
rite de BC „Mobiasbancă” SA, care, pentru clienţii 
neexperimentaţi, pot deveni adevărate capcane 
" nanciare. 

Mai întâi, vom menţiona că sunt încasate comi-
sioane pentru perfectarea și deservirea cardurilor 
„Neos”, sub forma decontării imediate a unei sume 

de pe contul de card la eliberarea acestora, cre-
ându-se, în mod arti" cial, o datorie faţă de bancă. 
Adeseori, clienţii, ne" ind informaţi despre aceasta, 
consideră că nu au de plătit băncii în cazul în care 
nu folosesc cardurile după destinaţia lor de bază, 
însă ulterior rămân cel puţin nedumeriţi, " ind 
informați despre necesitatea rambursării creditului 
și plăţii dobânzilor și a penalităţilor aferente. 

Produsul dat este supus mai multor condiţio-
nalităţi de utilizare, proceduri încurcate de calcul a 
comisioanelor, dobânzilor și penalităţilor. De exem-
plu, perioada de grație pentru folosirea creditului 
nu este de două luni, după cum se declară, ci pre-
supune că suma datoriei urmează să " e plătită în li-
mita unei luni de la data primirii extrasului din cont. 

De asemenea, cu o lună înainte de expirarea ter-
menului de utilizare a cardului, clientul este obligat 
să depună o cerere " e de închidere a contului, " e 
de reemitere a cardului. În caz contrar, clientul este 
obligat să plătească comisionul de deservire a car-
dului pentru încă un an. La fel, trezește nedumerire 
imposibilitatea obținerii în mod curent a informației 
exacte cu privire la suma creditului utilizat. 

În același context, putem vorbi și despre condiţii-
le so" sticate de utilizare a cardurilor de credit emise 
de BC „Moldindconbank” SA. 

În opinia noastră, o situație dubioasă se atestă și 
în cazul acordării clauzei privind overdraftul neau-
torizat la conturile de carduri bancare, care este o 
consecinţă a depășirii de către client a cheltuielilor 
față de suma disponibilă a numerarului sau limita 
de creditare, o asemenea operaţiune " ind inadmi-
sibilă. Însă, prin esenţă, aceasta este o opţiune de 
creditare din partea băncii, inclusă în condiţiile de 
emitere, care se taxează cu penalităţi și dobânzi 
sporite. Prin urmare, chiar din momentul emiterii, 
banca recunoaște posibilitatea realizării acestei op-
ţiuni, care poate avea drept consecinţă un complex 
de di" cultăţi de ordin " nanciar, contabil, juridic și 
psihologic.  

Pe lângă cele menţionate anterior, putem for-
mula problema pseudoinovaţiilor, adică prezenta-
rea produsului bancar drept unul nou, ne" ind ino-
vativ prin esenţă. De exemplu, un depozit standard 
la termen de un an, cu rata * otantă a dobânzii este 
prezentat cu o denumire diferită.  Redenumirea 
oferă, în opinia administraţiei, dreptul de a modi-
" ca voluntar condiţiile de acceptare a depozitului, 
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considerându-l drept produs bancar inovativ, chiar 
dacă esenţa lui a rămas aceeași. 

Drept exemplu, pot �  prezentate ofertele pentru 
două conturi de depozit oferite de BC „Moldova-
Agroindbank” SA în luna martie a.c.:

 » Depozitul „Clasic” de 365 zile, care era oferit în 
anul 2014 și continuă să � e propus clienților până în 
prezent, cu rata " otantă a dobânzii de 7,5%;

 » Depozitul „Ofertă de primăvară” de 365 zile, 
care a fost oferit clienților în perioada 9 februarie 
− 31 mai a.c., cu rata " otantă a dobânzii de 15,5%.

Prin urmare, în perioada respectivă banca are 
două produse, ale căror condiții diferă în mod 
neesențial, dar cu rate ale dobânzilor diferite. 
Clienții care au deschis până în luna februarie a.c. 
depozite „Clasic” sunt astfel dezavantajați față de 
cei care au deschis mai târziu depozite „Ofertă de 
primăvară”. 

De asemenea, merită atenție problema ratelor 
" otante la depozitele bancare, nivelul cărora, la mo-
mentul respectiv, nu este legat de niciun indicator 
al pieței � nanciare. Utilizând clauza ratelor " otante, 
băncile comerciale își asumă frecvent libertatea ne-
limitată de reducere a ratelor dobânzilor, ceea ce, 
de fapt, constituie o practică de înșelare a clienților. 
Lider evident în acest domeniu este BC „Victoria-
bank” SA. Menționăm faptul că la banca nominali-
zată, în cazul rezilierii oricărui depozit în prima lună 
de la constituirea acestuia, se reţine suplimentar un 
comision în mărime de 1% (dar nu mai puțin de 50 
de lei sau, respectiv, 5 USD/EUR) din suma depozi-
tului de la momentul rezilierii.

Pornind de la cele expuse, se poate concluziona 
că unele bănci ignoră, de fapt, anumite reglemen-
tări legislative privind protecția consumatorilor. În 
același timp, Banca Națională a Moldovei, ca organ 
abilitat de Lege să protejeze interesele clienților 
băncilor, ar trebui să întreprindă toate eforturile 
necesare pentru executarea obligațiilor legale prin 
perfecționarea cadrului de reglementare a activității 
bancare și de penalizare a încălcărilor legislației.
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REZUMAT

Inovațiile bancare și problemele respectării 

drepturilor consumatorilor. Inovațiile bancare, 
sub diferite forme, pot deveni un factor fundamen-
tal de dezvoltare a activității instituțiilor � nanciare. 
Succesul implementării lor, în mare parte, depinde 
de stabilirea și menținerea unor standarde înalte de 
calitate, precum și de formarea e� cientă a relațiilor 
băncilor cu clienții lor, care sunt consumatorii de 
bază ai produselor bancare. Însă aceasta este im-
posibil fără respectarea intereselor și drepturilor 
clienților. Procesul inovațional din sectorul bancar 
al Republicii Moldova, provenind, în mare parte, din 
mediul bancar internațional, se deplasează treptat 
spre aplicarea unor practici abuzive și oferirea unor 
produse de calitate îndoielnică, situație ce este re-
" ectată în prezentul articol.

Cuvinte cheie: bancă, produs bancar, inovație 
bancară, client, consumator. 
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            ABSTRACT

Banking innovations and issues on the en-

forcement of consumer rights. Banking innova-
tions, taking di� erent forms, may become a funda-

mental factor in the development of the activity of 

� nancial institutions. Their successful implemen-

tation largely depends on the establishment and 

maintenance o high quality standards and e� ec-

tive training of bank`s relationships with its cus-

tomers, that are the main consumers of banking 

products. But this is impossible without respec-

ting the rights and interests of customers. The in-

novation in the banking sector of the Republic of 

Moldova, deriving largely from international ban-

king environment, gradually moves towards the 

application of abusive practices and provision of 

products, the quality of which raises doubt, which 

will be re� ected in this article.

Key words: bank, banking product, banking in-

novation, customer, consumer.

РЕФЕРАТ

Банковские инновации и вопросы соблю-

дения прав потребителей. Банковские инно-

вации, принимая различные формы, могут стать 

основополагающим фактором развития деятель-

ности финансовых учреждений. Успех их внедре-

ния во многом зависит от определения и поддер-

жания высоких стандартов качества, а также от 

эффективного построения банками взаимоотно-

шений со своими клиентами, которые являются 

основными потребителями банковских услуг. Од-

нако это невозможно без соблюдения интересов 

и прав клиентов. Инновационный процесс в бан-

ковском секторе Республики Молдова, начавший-

ся в основном в международных банковских кру-

гах, постепенно склоняется к применению недо-

бросовестной практики и предоставлению про-

дуктов, качество которых вызывает сомнения, что 

отражено в настоящей статье.

Ключевые слова: банк, банковский продукт, 

банковская инновация, клиент, потребитель. 


