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I. CONTEXT  

 Evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de acțiune privind UPC, realizată în iunie 2017, a 

evidențiat potențialul tehnologiei financiare de a transforma piețele de capital prin intrarea unor noi 

actori pe piață și prin apariția unor soluții mai eficiente, ceea ce va determina intensificarea 

concurenței și reducerea costurilor pentru întreprinderi și investitori. În cadrul evaluării, Comisia 

Europeană și-a anunțat intenția de a elabora o abordare cuprinzătoare de facilitare a tehnologiei 

financiare și de aprofundare și extindere a piețelor de capital din UE, prin integrarea potențialului de 

digitalizare. 

 În cadrul acțiunilor pregătitoare pentru elaborarea Planului de acțiune privind FinTech, în 

martie 2017 Comisia a efectuat o consultare publică pentru a obține punctele de vedere ale părților 

interesate cu privire la impactul noilor tehnologii asupra serviciilor financiare. În răspunsurile oferite 

în cadrul acestei consultări publice, numeroși respondenți au subliniat că FinTech și inovațiile 

tehnologice, în general, catalizează dezvoltarea sectorului financiar, oferind oportunități deosebit de 

importante în ceea ce privește accesul la finanțare, eficiența operațională, reducerea costurilor și 

concurența. 

 Contribuțiile pentru propunerea privind finanțarea participativă au fost obținute în cursul 

lucrărilor pregătitoare, mai ales în cadrul punerii în aplicare a Planului de acțiune privind UPC din 

2015, în cursul consultării publice organizate pentru evaluarea UPC la jumătatea perioadei și în 

cursul consultării privind FinTech din martie 2017. 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180109.do#dossier-COM20180109
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_en
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1529_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_en
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II. PREZENTAREA PROPUNERII  

 Comisia Europeană prezintă un plan de acțiune privind modul în care se pot valorifica 

posibilitățile oferite de inovarea bazată pe tehnologie în domeniul serviciilor financiare – „FinTech”. 

 Executivul european consideră că UE ar trebui să devină un centru mondial în domeniul 

FinTech și să dispună de întreprinderi și investitori capabili să profite la maximum de avantajele 

oferite de piața unică în acest sector aflat într-o evoluție rapidă. De asemenea, Comisia Europeană 

prezintă noi norme care vor ajuta platformele de finanțare participativă să se extindă la scara pieței 

unice a UE, măsură care constituie o primă realizare majoră în acest domeniu. 

 Planul de acțiune urmărește să permită sectorului financiar să exploateze progresele 

rapide înregistrate de noile tehnologii, cum ar fi: tehnologia blockchain, inteligența artificială 

și serviciile cloud.  

 Un alt obiectiv urmărit în paralel de planul de acțiune este ca piețele să devină mai sigure și 

să ofere un acces mai simplu noilor actori. De pe urma acestor măsuri vor avea de câștigat, în egală 

măsură, consumatorii, investitorii, băncile și noii actori de pe piață. În plus, Comisia propune o 

etichetă paneuropeană pentru platforme, care să le permită platformelor autorizate într-o țară să poată 

desfășura activități în întreaga UE. 

 Totodată, acest plan de acțiune se înscrie în eforturile depuse de Comisia Europeană pentru a 

edifica o uniune a piețelor de capital (UPC) și o veritabilă piață unică a serviciilor financiare. De 

asemenea, planul reprezintă o concretizare a voinței Comisiei de a crea o piață unică digitală. În 

această privință, obiectivul urmărit este ca normele UE să se orienteze mai mult către viitor și să se 

adapteze la progresele rapide ale dezvoltării tehnologice. 

 Sectorul financiar din Europa este cel mai important utilizator de tehnologii digitale și unul 

dintre principalii vectori ai transformării digitale a economiei. Planul de acțiune prevede 19 măsuri 

menite să permită extinderea modelelor inovatoare de afaceri, să sprijine adoptarea noilor tehnologii, 

să consolideze securitatea cibernetică și să mărească gradul de integritate a sistemului financiar. 

 Menționăm principalele măsuri propuse de Comisia Europeană: 

 Comisia Europeană va găzdui un laborator FinTech în cadrul căruia autoritățile europene 

și cele naționale vor dialoga cu furnizorii de tehnologie într-un spațiu neutru și 

necomercial; 

 Comisia Europeană a creat deja Observatorul și forumul UE privind tehnologia blockchain. 

În cursul anului 2018, Comisia urmează să prezinte un raport privind provocările generate 

de activele criptografice și oportunitățile oferite de acestea, iar în prezent lucrează la 

elaborarea unei strategii cuprinzătoare privind tehnologia registrelor distribuite și 

tehnologia blockchain, care abordează toate sectoarele economiei. Un registru distribuit 

este o bază de date cu informații partajată pe o rețea. Cel mai cunoscut tip de registre 

distribuite este lanțul de blocuri (în limba engleză: « blockchain »); 

 Comisia va organiza consultări pentru a stabili cum poate fi promovată cel mai 

bine digitalizarea informațiilor publicate de societățile cotate la bursă în Europa, 

inclusiv prin utilizarea tehnologiilor inovatoare în vederea interconectării bazelor de date 

naționale. Investitorii vor dispune astfel de un acces mult mai simplu la informații esențiale 

care le vor permite să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză; 

 Comisia va organiza ateliere de studiu cu scopul de a îmbunătăți schimbul de informații în 

ceea ce privește securitatea cibernetică; 

 Pe baza orientărilor furnizate de autoritățile europene de supraveghere, va fi prezentat un 

plan de acțiune al Comisiei care va cuprinde bune practici privind spațiile de testare în 

materie de reglementare. Un astfel de spațiu este un cadru creat de autoritățile de 

reglementare care permite întreprinderilor nou-înființate din domeniul FinTech și altor 

inovatori să efectueze experimente în condiții reale, într-un mediu controlat și sub 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-blockchain-observatory-and-forum
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supravegherea unei autorități de reglementare. Spațiile de testare în materie de 

reglementare sunt din ce în ce mai populare, mai ales pe piețele financiare dezvoltate; 

 Regulamentul privind finanțarea participativă, [COM(2018)113]: finanțarea 

participativă oferă condiții mai bune de acces la finanțare, în special pentru întreprinderile 

nou-înființate și alte întreprinderi mici. O întreprindere nou-înființată poate prezenta un 

proiect pe o platformă online și solicita sprijin sub formă de împrumut (prin „creditarea de 

la persoană la persoană”) sau de capitaluri proprii. Investitorii obțin un câștig financiar de 

pe urma investiției efectuate. În prezent, numeroase platforme întâmpină greutăți atunci 

când încearcă să se extindă în alte țări din UE. Din această cauză, în UE, finanțarea 

participativă este subdezvoltată în comparație cu alte mari economii mondiale, iar piața UE 

este fragmentată. Unul dintre principalele obstacole îl constituie lipsa de reguli comune la 

nivelul UE, care a condus la o creștere importantă a costurilor de conformare și 

operaționale și împiedică platformele de finanțare participativă să se extindă și în alte state 

membre. Această propunere de regulament va permite acestor platforme să își ofere mai 

ușor serviciile în întreaga UE și va facilita accesul la această formă inovatoare de finanțare 

pentru întreprinderile aflate în căutare de fonduri. Odată ce va fi adoptat de Parlamentul 

European și de Consiliu, regulamentul propus va permite platformelor să obțină o etichetă 

UE, cu condiția respectării unui set unic de reguli. Pe baza acestei etichete, ele își vor putea 

propune serviciile pe întregul teritoriu al UE. Pe platformele de finanțare participativă, 

investitorii vor fi protejați prin reguli clare privind comunicarea informațiilor, guvernanța și 

gestionarea riscurilor, precum și printr-o abordare coerentă a supravegherii. 

 FinTech este un domeniu prioritar și la nivel internațional, de exemplu pentru G20. Comisia 

Europeană contribuie la discuțiile de politică din cadrul Consiliului pentru stabilitate financiară și al 

altor forumuri internaționale. Un număr tot mai mare de jurisdicții au elaborat cadre de reglementare 

și supraveghere pentru a răspunde anumitor forme de inovare FinTech. În afara Europei, autoritățile 

de reglementare s-au concentrat în special pe instrumente și servicii de plată și pe forme alternative 

de finanțare, cum ar fi finanțarea participativă și creditarea de la persoană la persoană. Pentru o mai 

mare interacțiune cu dezvoltatorii FinTech, o serie autorități de supraveghere (de exemplu, din 

Australia, Canada, SUA, Singapore și Japonia) au înființat centre FinTech. Mai multe autorități au 

elaborat, de asemenea, cadre de experimentare pentru întreprinderile inovatoare, denumite „spații de 

testare în materie de reglementare”. 

 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

 Comisia Europeană își propune să răspundă apelurilor lansate atât de Parlamentul European
1
, 

cât și de Consiliul European
2
 pentru un cadru de reglementare mai orientat spre viitor, care să 

cuprindă digitalizarea și să creeze un mediu în care produsele și soluțiile FinTech inovatoare să poată 

fi lansate rapid în întreaga UE pentru a beneficia de pe urma economiilor de scară ale pieței unice, 

fără a compromite stabilitatea financiară sau protecția consumatorilor și a investitorilor.  

 Dl Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabil cu stabilitatea 

financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: (…) Pentru a fi competitive 

la nivel mondial, întreprinderile inovatoare din Europa au nevoie de acces la capital, de spațiu 

pentru experimentare și de perspective de dezvoltare. Acestea sunt premisele planului nostru de 

acțiune în domeniul FinTech. O licență UE în domeniul finanțării participative ar ajuta platformele 

                                                 
1 Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene „să dezvolte o abordare proporțională, intersectorială și holistică 

față de activitatea sa cu privire la FinTech” - Raport referitor la tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra 

viitorului sectorului financiar, Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON), raportor: Cora van 

Nieuwenhuizen, 2016/2243(INI), 28 aprilie 2017. 
2 EUCO 14/17, CO EUR 17, CONCL 5 a se vedea http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-

INIT/ro/pdf  

Consiliul European „invită Comisia Europeană să prezinte inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, 

pentru a-i permite UE să exploreze noi piețe prin inovații radicale, bazate pe riscuri, și să reafirme rolul de lider al 

industriei sale”, 19 octombrie 2017. 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180113.do
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14-2017-INIT/ro/pdf
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din domeniu să se extindă în Europa. Datorită acestei licențe, platformele vor putea pune în legătură 

investitori și întreprinderi din întreaga UE, oferind întreprinderilor și întreprinzătorilor mai multe 

oportunități de a-și propune ideile unei baze mai extinse de finanțatori.” 

 La rândul său, dl Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil cu locurile 

de muncă, creșterea economică, investițiile și competitivitatea, a punctat: „(…) Noile tehnologii sunt 

pe cale să transforme sectorul financiar, revoluționând modul în care accedem la serviciile 

financiare. Sursele alternative de finanțare, cum ar fi finanțarea participativă și creditarea de la 

persoană la persoană, pun în legătură directă economiile populației cu investițiile. (...) Acest 

obiectiv constituie punctul central al uniunii piețelor de capital.” 

 Dna Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a precizat că: 

„(...) Tehnologiile digitale influențează întreaga noastră economie, având impact atât asupra 

cetățenilor, cât și a întreprinderilor. Tehnologii precum blockchain pot schimba regulile jocului în 

materie de servicii financiare, dar și în alte domenii. Trebuie să creăm un cadru favorabil care să 

conducă la o explozie a inovării, dar și să controlăm riscurile și să protejăm consumatorii.”  

 În cadrul concluziilor adoptate în luna iulie 2017 privind evaluarea la jumătatea perioadei a 

Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital (UPC), Consiliul UE salută evaluarea 

Comisiei Europene privind un potențial cadru la nivelul UE în domeniul tehnologiei financiare, bazat 

mai degrabă pe activitățile acesteia decât pe tehnologii, pentru a valorifica potențialul tehnologiilor 

financiare în ceea ce privește lărgirea gamei de opțiuni, concurența și accesul la finanțarea bazată pe 

piața de capital, cu precauțiunile necesare pentru a aborda în mod eficient eventualele riscuri 

emergente aferente tehnologiei financiare.  

 Consiliul UE mai precizează că așteaptă cu interes să examineze posibile inițiative ale 

Comisiei Europene care decurg din recomandările Grupului de experți la nivel înalt privind 

finanțarea durabilă și măsurile anunțate în evaluarea la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de 

capital (UPC), ca bază pentru promovarea poziției de lider a UE în materie de investiții sustenabile. 

 Parlamentul European susține dezvoltarea sectorului FinTech în Europa. Astfel, în cadrul 

sesiunii plenare din 16 mai 2017, eurodeputații au votat o rezoluție prin care solicită Comisiei 

Europene să dezvolte și să prezinte un plan de acțiune în acest sens.  

 Dna Cora van Nieuwenhuizen (ALDE, Olanda), inițiatorul acestei rezoluții, a arătat că 

dezvoltarea noilor servicii financiare și digitalizarea serviciilor existente vor schimba dinamica pieței 

pentru sectorul serviciilor financiare, iar autoritățile de reglementare europene trebuie să răspundă 

acestei tendințe. Aceasta a mai precizat că: “(…) provocarea noastră este să oferim siguranță fără a 

împiedica inovația. (…) Este timpul ca Europa să îmbrățișeze și să se adapteze la FinTech, care are 

potențialul de a transforma lumea inovării în domeniul financiar și al reglementării. O mulțime de 

reglementări suplimentare în acest stadiu ar putea limita inovarea și vor vedea că societățile 

FinTech care se află deja în UE se deplasează în SUA sau Singapore, ceea ce trebuie evitat.” 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 Inovațiile bazate pe tehnologie fac posibile noi modele de afaceri cu accent pe nevoile 

clientului, ceea ce va permite instituțiilor financiar-bancare de nivel mediu să rămână deschise și să 

răspundă rapid la o perioadă de schimbări. Acest lucru le poate oferi nu doar șansa să 

supraviețuiască, ci chiar să prospere. Aprecierea acestei oportunități, însă, necesită o schimbare 

radicală a modelelor bancare tradiționale. 

 În 2017, în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiilor FinTech,  directorul Direcției de 

stabilitate financiară din cadrul BNR, a precizat că Banca Centrală a României va încerca să susțină 

conceptul de FinTech pentru ca aceste entități să finanțeze în special IMM-urile. Oficialul BNR a 

precizat că "(…) Fintech-urile există marginal și în România, dar vor apărea tot mai multe dacă 

băncile nu fac ceva în acest sens. (...) Dacă băncile nu vor prelua și ele acest model  vor fi alții care 

o vor face. Deja au început companii de telefonie să dea credite, pe termen scurt ce-i drept, dar 12 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170509IPR73960/eu-needs-to-accelerate-fintech-development
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luni nu este chiar așa de puțin". Tehnologia din domeniul financiar, FinTech, aduce o serie de 

provocări, dar și de oportunități foarte mari pentru actorii de pe piață care o îmbrățișează. Adoptarea 

noilor tehnologii, atât pe zona de hardware, cât și în ceea ce privește dezvoltarea experienței 

clienților, schimbă semnificativ modul în care se vor distribui serviciile financiare. 

 

V. DOCUMENTE CONSULTATE: 

 Comisia Europeană: FinTech: Comisia ia măsuri pentru ca piața financiară să devină mai 

competitivă și mai inovatoare, (8 martie 2018) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_ro.htm; 

 

 Consiliul UE: Concluzii referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Planului de 

acțiune privind uniunea piețelor de capital, (2017): 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-mid-term-

review-capital-markets-union-action-plan/;   

 

 StartUp.ro, [on-line]: Cum îmbrățișează România revoluția Fntech, (13 ianuarie 2018): 

https://start-up.ro/romania-revolutia-fintech-saxo-bank/;   

 

 Parlamentul European, (17 mai 2017): Rezoluţia referitoare la tehnologia financiară: 
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 VI. ANEXE: 

 Comisia Europeană, (2018):     

 Fișă informativă: Planul de acțiune privind tehnologia financiară.  

  

 

 

 

 

  

  

Filip Clem 

8 mai 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-mid-term-review-capital-markets-union-action-plan/
https://start-up.ro/romania-revolutia-fintech-saxo-bank/
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170509IPR73960/eu-needs-to-accelerate-fintech-development
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20170509IPR73960/eu-needs-to-accelerate-fintech-development
https://ec.europa.eu/info/files/180308-action-plan-fintech-factsheet_en

