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Memoriu explicativ privind deficientele constatate  
in trimestrul I 2018 

 
 

Capitolul I: Integritatea patrimoniului 
 

 
Sectiunea A 

 
 
Obiectivul 1: Existenta faptica a numerarului din tezaur/ casierie: 
• Neconcordanta dintre stocul faptic si cel scriptic al numerarului existent in casa de bani tip tezaur 

al unitatii – AI, AO, BN, CJ, HR, L, MH, NT, OT, SP, TM; 
• Numerarul existent in unitate nu era pastrat corespunzator in tezaur ci a fost depozitat pe 

parcursul noptii pe biroul de lucru/ seiful cu deschidere temporizata/ camera numaratorilor – AI, 
CS, DB, MH, TL; 

• Pachetele de numerar existente in casierie/ tezaur nu au fost datate/ stampilate de casier cu 
ocazia aprovizionarilor cu bani – CV, HR, MS; 

• Nu se face dovada ca tot numerarul in lei existent in casa de bani tip tezaur din unitate a fost 
verificat prin numarare, triat si impachetat in conformitate cu reglementarile BNR – AB, CJ. 

 
Obiectivul 2: Existenta faptica a imprimatelor cu regim special, gestionarea plasticelor card si 
a plicurilor PIN 
• Neconcordanta dintre stocul faptic si cel scriptic al cardurilor nelivrate existente in unitate – AB, 

AO, CJ, CL, CS, CV, DJ, HR, MH, MM, MS, SB, SM, SP, TL, TN, V; 
• La data controlului, plicurile continand cardurile nu au fost pastrate dupa terminarea orelor de 

serviciu intr-un fiset sigilat, seif sau tezaur – CS, MH; 
• Plicurile continand cardurile nu au fost pastrate corespunzator in timpul orelor de program – MH; 
• Notificarile privind ridicarea cardurilor reinnoite Mastercard debit s-au transmis cu o intarziere mai 

mare de 30 zile de la data primirii lor in unitate – AR, BH; 
• Cardurile si PIN-urile nu au fost predate clientilor in termen de 45 de zile de la primirea lor in 

unitate – AR, BH, CJ, CV, HR, MM, SM, TM; 
• Cardurile reinnoite nu au fost livrate in aplicatia CardPro desi au fost predate clientilor pe baza de 

Proces Verbal – AR, BH; 
• La verificarea Biletelor la Ordin existente in tezaurul sucursalei, acceptate pentru garantarea 

creditelor, s-a constatat ca exista in evidenta si Bilete la Ordin pentru creditele care s-au 
rambursat integral – TM; 

• La data controlului a fost constatat faptul ca desi exista decizie privind pastrarea cardurilor si PIN-
urilor de catre persoane diferite, acestea erau pastrate impreuna – HR. 

 
Obiectivul 3: Respectarea fluxului operational privind aprovizionarea cu materiale 

consumabile 
• Distribuirea consumabilelor nu s-a facut pe baza bonurilor de consum listate din aplicatia SAP 

MM generate la nivel de unitate – TL; 
• Nu s-a transmis lunar, pana in data de 3 a lunii curente, sucursalei coordonatoare necesarul 

complet de aprovizionat pentru luna urmatoare pe baza estimarii corecte a consumului. – TL. 
• La  inceputul lunii martie 2018 nu erau distribuite catre agentie consumabilele aferente lunii 

februarie 2018, inregistrate in baza comenzii din data de 18.12.2017 - AG 
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Obiectivul 4: Accesul persoanelor in incinta unitatii,casieriei/ tezaurului /detinerea codurilor 
de acces, cheilor, sigiliilor si stampilelor (decizii, respectarea acestora si a obligatiilor 
specifice, predarea /primirea cheilor si sigiliilor) 
• Nearmarea tezaurului/ incaperea de depozitare a casei de bani / ATM-ului dupa fiecare utilizare/ 

interventie, acestea functionand dezarmat in anumite intervale orare / pe intreaga perioada a 
programului de lucru – AB, AI, BZ, CJ, CL, CV, GJ; GL, IS, MH, MM, MS, NT, SJ, SM, SP, SV, 
TL; 

• Cheia de la casa de bani a fost incredintata nejustificat unui salariat care nu a fost desemnat ca 
detinator de chei si sigilii – IS; 

• La data controlului casiera detinea atat cheia de la casa de bani cat si cheia si cartela de control 
acces de la usa incaperii depozitare a casei de bani – SJ; 

• Pe perioada verificata la depunerea banilor in casa de bani si inchiderea incaperii depozitare 
casa de bani a participat numai casiera – SJ; 

• Codurile de armare/ dezarmare, precum si codul de la seiful cu deschidere temporizata nu erau 
pastrate in plic sigilat (semnat, stampilat) in casa de bani – AR, NT, SV; 

• Dispozitiile interne privind detinatorii de chei si sigilii si cea referitoare la persoanele responsabile 
cu intretinerea/ administrarea ATM-ului, nu erau actualizate – AI, CL, PV, SP; 

• Dublura cheii de la seiful cu deschidere temporizata nu era pastrata in casa de bani a unitatii – 
AR, TM; 

• Nu a fost respectata frecventa de schimbare a codurilor de acces in unitate/ incaperea depozitare 
casa de bani/ ATM – TM; 

• Predarea/ primirea cheilor, sigiliilor si valorilor s-a efectuat fara a se folosi/ completa formularul de 
proces verbal prevazut de proceduri – BT, NT, SV; 

• Nu a fost respectat programul de lucru (cel cu publicul si/sau cel al salariatilor Bancii) stabilit de 
conducerea Bancii – BC, BN, BZ, HR, MS, VN; 

• A fost permis accesul in incaperea depozitare casa de bani, a colaboratorilor (personalul de 
curatenie) fara a avea aprobarea prin dispozitie interna scrisa in acest sens din partea directorului 
Sucursalei – DJ; 

• Nu au fost completatate in Registrul pentru evidenta persoanelor care intra in tezaur” intrarile si 
iesirile zilnice ale personalului autorizat in/ din incaperea depozitare al casa de bani – AB, AI, BN, 
CJ,CL, GL, HR, L, MS, NT, PV, SJ, SP, SV, TL, VS; 

• Anexa 13 – “Registrul pentru evidenta persoanelor care intra in tezaur”  nu era constituit intr-un 
dosar snuruit si sigilat si nu era pastrat in tezaur/antetezaur – AG; 

• La data controlului nu era constituit „Registrul pentru evidenta persoanelor care remediaza 
defectiunile la tezaur/case de bani” – anexa 24/ nu era completat cu interventiile survenite – AG; 
VL; DB; 

• Procesul verbal de predare-primire stampile, chei si sigilii si Procesul verbal de predare-primire a 
numerarului si valorilor din tezaur nu erau constituite intr-un dosar snuruit si sigilat/nu respecta 
modelul din procedura/ nu era pastrat in casa de bani tip tezaur sau dulapuri metalice in conditii 
depline de Securitate – AG; VL; PH; 

• Codurile sistemelor de securitate nu au fost schimbate la trei luni, ori schimbarea codurilor nu s-a 
certificat prin intocmirea unui proces verbal in acest sens, fie prin completarea intr-un registru 
dedicate – AG; VL. 

 
Obiectivul 5: Evidentierea bunurilor personale ale persoanelor cu acces in casierii 
• Salariatii cu atributii de casier nu si-au depus pe timpul programului de lucru obiectele personale 

in locul special amenajat in acest sens / acces nerestrictionat la obiectele personale in timpul 
programului de lucru – DJ, MM, NT, OT, SV; 

• Casierul nu a predat spre pastrare, inainte de inceperea programului de lucru, persoanei 
desemnate de conducatorul unitatii, tot numerarul in lei si in valuta pe care l-a detinut asupra sa – 
OT; 

• Inregistrarea eronata a numerarului in “Registrul de evidenta a banilor personali”/ nu au fost 
evidentiate sumele detinute dimineata/ platite/ incasate in timpul zilei de catre salariatii cu 
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atributiuni de casierie – AI, AO, AR, BH, BT, CJ, CL, CV, DB, HR, IF, MH, MS, OT, PV, SM, SV, 
TM, V; 

• “Registrul de evidenta a banilor personali ai salariatilor cu atributiuni de casierie” nu a fost 
completat de catre persoana desemnata de conducatorul unitatii – CJ; 

• Registrul de bani personali nu era tinut la data controlului intr-o cutie/ fiset metalic sau dulap 
incuiat pe parcursul programului de lucru – SV. 

 
Obiectivul 6: Organizarea si functionarea tezaurului/casei de circulatie/casei de schimb 

valutar 
• Situatiile zilnice privind numerarul existent in casa de bani tip tezaur (Anexele 4a, 4b si 5) au fost 

partial completate/ nu au fost intocmite/ semnate de toti detinatorii de chei – AI, AR, BH, CS, CV, 
DB, HR, MH, MS, PV, TM; 

• Nu au fost inscrise plasticele de tip card in Anexa 4 – CV, MS; 
• Pe perioada verificata, nu s-a efectuat sigilarea casei de bani prin aplicarea sigiliului metalic pe 

plastelina in conditiile in care casa de bani din unitate este prevazuta cu o singura incuietoare – 
SJ; 

• Nu a fost efectuata verificarea lunara privind integritatea numerarului si a celorlalte valori 
existente in tezaur – OT; 

• Timpul de deschidere a sertarului cu capacitatea cea mai mare de depozitare a numerarului de la 
TP42 a fost setat eronat – BC, IS; 

• Nu a fost facuta dovada afisarii Listelor cursurilor casei de schimb valutar pe toata perioada 
programului de lucru – DJ; 

• Nu s-a separat in aplicatia QBank (situatia monetar casa) bancnotele improprii circulatiei (uzate) 
de cele corespunzatoare – CJ; 

• Nu s-a asigurat armarea tezaurului/ incaperii depozitare casa de bani dupa fiecare utilizare – AG; 
• Casierul nu a predat spre pastrare tot numerarul detinut asupra sa inainte de incepere 

programului si/sau numerarul aferent operatiunilor de retragere efectuate in timpul programului de 
lucru – PH. 

 
Obiectivul 7: Achizitionarile, alimentarile si remiterile de numerar, alimentare/ realimentare 

ATM 
• Nerespectarea fluxului operational de incarcare/ descarcare ATM/ casete ATM (ex. nu au 

participat toate persoanele desemnate, au participat persoane nedesemnate, comisia de la 
nivelul unitatii are acces la banii din casete, etc) – SM; 

• Ofiterul de securitate bancara a atribuit coduri de armare dezarmare a sistemului de securitate a 
ATM off site salariatilor care nu sunt numiti prin dispozitie interna – OT; 

• Dispozitia interna prin care se numesc persoanele imputernicite pentru alimentarea ATM-ului nu a 
fost actualizata – AI, PV; 

• Procesul verbal de incarcare casete, predare casete si alimentare ATM nu respecta componenta 
comisiilor numite in Dispozitia Interna – AI, IF, L, TN, V; 

• Procesul verbal predare/ desigilare casete utilizate ATM a fost completat cu omisiuni – NT; 
• Nu a fost efectuata rearmarea ATM-ului din incinta unitatii dupa efectuarea operatiunii de 

incarcare/ descarcare – BN, BZ, CV; 
• Nu s-au respectat prevederile reglementarilor interne conform carora alimentarea casieriilor / 

ATM-ului se va efectua numai in absenta publicului/ tertelor persoane si sigilarea usilor de acces 
– BT. 

 
Obiectivul 8. Manipularea numerarului de catre casieri, utilizarea statiilor de lucru, 

confidentialitatea parolelor: (prin observare si vizualizare la fata locului) 
• Incredintarea unei alte persoane parola de acces in sistemul informatic/ conectarea neautorizata 

la sistemul informatic prin utilizarea parolei de acces a altui salariat – BZ; 
• Numerarul nu a fost verificat bucata cu bucata la receptionarea/ plata acestora – BN; 
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• S-a efectuat, pentru un client, un schimb de cupiura din cupiura superioara in cupiura inferioara, 
fara a se legitima clientul si fara a se intocmii un "buletin de schimb bancnote/ monede” – OT; 

• Desi casierul avea cunostinta de existenta unor diferente de casa provenite din sumele lasate de 
catre clienti, acestea nu au fost declarate la finalul zilei de lucru – OT; 

• Parasirea temporara a locului de munca fara blocarea accesului la statia de lucru – AI, CJ, DB, 
HR, MM, OT, SJ, TL, TM, 

• Sertarele seifului cu deschidere temporizata nu au fost inchise dupa fiecare operatiune efectuata 
de casier – AI, BN, CJ, MM, SM, TM; 

• La data controlului s-a constatat faptul ca numerarul rezultat din incasari/ efectuari plati, nu se 
afla pastrat integral in sertarele seifului cu deschidere temporizata ci pe masa de lucru a 
casierului – DB. 

 
Obiectivul 9: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Cardurile si PIN-urile nelivrate nu au fost asigurate pe timpul noptii intr-un fiset sigilat, seif sau 

tezaur – AR, CL, PV; 
• Salariatii au efectuat operatiuni de depunere in numerar in conturile clientilor la care nu aveau 

calitatea de imputernicit/ mandatar – AO; 
• Salariatul a introdus codul PIN in locul clientului care a efectuat o operatiune de retragere in 

numerar prin EPOS – AI; 
• Sistemul de supraveghere video nu surprinde imagini din intreg traseul banilor – GJ, HR, OT; 
• Demararea cu intarziere a fluxului de reziliere unilaterala, la initiativa Bancii, a contractului de 

emitere card in conditiile in care clientii nu s-au prezentat la Banca pentru a ridica cardul reinnoit/ 
PIN-ul – CS, DJ; 

• Nu a fost actualizata Dispozitia interna de nominalizare a persoanelor/ inlocuitorilor responsabile 
de gestionarea si predarea cardurilor si a plicurilor PIN la nivelul unitatii – DJ; 

• Nu a fost transmisa Directiei Infrastructura IT&C solicitarea de blocare a user-ului unui salariat, la 
data inceperii concediului de odihna – BZ; 

• Nu s-a realizat protectia salariatilor Bancii din casieria de tip deschis  impotriva actiunilor 
savarsite de tipurile de atacatori prezentati in reglementarea interna incidenta, (impotriva 
jefuitorului),  prin masuri de descurajare a tentativei care constau in aplicarea pe postul de 
casierie a stickerului cu mentiunea  „Utilizare seif cu deschidere temporizata” – NT; 

• Nu s-a verificat bilunar numarul minim de zile cu inregistrari video de pe DVR/ nu s-au completat 
fisele de verificare a sistemelor complexe de securitate – BN, HR, MS, NT, SV; 

• Necompletarea/ completarea incorecta a condicii de prezenta –BC, BH, BZ, CJ, IS, SM, SV 
• . 
 

Sectiunea B 
 

 
Obiectivul 2: Primire sume de bani de la clienti: 
• La vizionarea imaginilor inregistrate s-a constatat faptul ca salariatele unitatii au acceptat sume de 

bani necuvenite de la clienti – AB, BN, BT, CJ, OT, TM. 
 
Obiectivul 3: Operatiuni efectuate/ autorizate in lipsa clientilor/ identificarii acestora: 
• S-au efectuat operatiuni de depunere in numerar in conturi colectoare fara ca depunatorii sa fie 

prezenti. Documentele emise (chitante) au fost semnate la rubrica rezervata deponentului de 
catre casier – TM. 

 
Obiectivul 4: Sertare seif lasate deschise la finalizarea operatiunilor: 
• Sertarele seifului cu deschidere temporizata nu au fost inchise dupa fiecare operatiune efectuata 

de casier – BT, OT, SV, TM. 
 
Obiectivul 6: Salariati pe ale caror statii de lucru au intrat alti colegi: 
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• La vizionarea imaginilor inregistrate s-a constatat faptul ca salariatul unitatii a intrat pe statia de 
lucru a altui salariat – BN. 

 
Obiectivul 7: Parasirea statiei de lucru/ locului de munca: 
• Salariata unitatii cu functia de casier a parasit postul de lucru fara a asigura statia de lucru, fie prin 

intreruperea sesiunii de lucru (logoff), fie prin blocarea tastaturii si implicit a accesului la statia de 
lucru – BN, GL, NT, TL, TM. 

 
Obiectivul 8: Comportament neadecvat la ghiseu (tinuta, pozitie, atitudine preferentiala fata de 
clienti, obiecte personale pe birou, etc) 
• Tinuta vestimentara a salariatilor unitatii nu este conforma cu cerintele Bancii – TM. 
 
Obiectivul 9: Alte aspecte neconforme constatate 
• Nu a fost respectat programul de lucru stabilit de conducerea Bancii – GL, TM; 
• Casierul a intrat singur in tezaur pentru aprovizionarea cu numerar – GL; 
• Numerarul rezultat din incasari de la clienti, precum si cel necesar efectuarii platilor nu a fost 

pastrat in sertarele seifului cu deschidere temporizata ci pe birou – TL; 
• Schimbul de cupiura a fost efectuat fara a solicita clientului actul de identitate si nu s-a eliberat din 

aplicatia informatica documentul “Buletin schimb bancnote/ monede” – CJ, DJ, TL. 
 
 

Capitolul II: Conturi PF/ PJ 
 

 
Capitolul II: 1 Conturi PF/ PJ 
 
Obiectivul 1: Respectarea reglementarilor interne in faza deschiderii contului curent PF/ PJ 
• Documentatia prezentata in vederea deschiderii conturilor curente / pachetelor operationale este 

incompleta / incorect completata – AI, AR, BH, BN, CV, DJ, GL, HR, IL, MS, NT, TM, SV; 
• La deschiderea contului curent, datele de identificare ale clientului au fost preluate gresit in 

QBank Ghiseu – DJ; 
• Lipsa fisa specimene semnaturi la deschiderea contului curent – AB; 
• Operatiunea dispusa de clauza de imputernicire nu a fost efectuata in baza unei declaratii pe 

propria raspundere, cu privire la faptul ca titularul este in viata – SJ; 
• Au fost efectuate operatiuni de retragere in numerar de catre clauza, fara sa existe semnatura 

acesteia pe fisa imputerniciti si specimene de semnaturi – SJ; 
• Cererea de deschidere de cont PJ insotita de toata documentatia aferenta nu a fost transmisa 

catre unitatea la care agentia este arondata, in vederea verificarii si semnarii – AB, CL, GL, NT, 
SV, VS; 

• Formularul pentru informatiile oferite deponentilor aflata la dosarul clientului nu este 
insusita prin semnatura de catre aceasa – DJ; 

• Dosarul clientului nu a fost transmis catre Sucursala, dupa ce a fost deschis, acesta regasindu-se 
in agentie – DJ, MH; 

• Nu a fost intocmit opis-ul documentelor aferente deschiderii Contului Curent / pachetelor 
operationale – BT, CV, HR, SV, VS, AG; 

• Nu s-a eliberat clientului un exemplar din Cererea de deschidere cont – AG; 
• Nu a fost intocmit Opis-ul documentelor aferente deschiderii contului curent/contului de TVA – 

AG; 
• Nu s-a verificat concordanta informatiilor din documentatia de constituire a PJ cu datele din 

Certificatul constatator si Extrasul la zi de la Registrul Comertului (ONRC) – AG. 
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Obiectivul 2: Administrarea contului curent PF/ PJ 
• Administrare necorespunzatoare a dosarului client acesta nefiind completat/ actualizat cu 

formularele lipsa/ in conformitate cu modificarile intervenite in actele de identitate prezentate de 
catre client – BZ; 

• A fost introdusa clauza de imputernicire pe contul curent in lei persoana fizica la o agentie, desi 
contul era deschis la Sucursala – DJ; 

• Cu ocazia reinnoirii Fisei cu specimene de semnaturi, s-a procedat nejustificat la invalidarea in 
aplicatia informatica a persoanei mentionate ca imputernicit – NT; 

• Nu se face dovada eliberari extraselor de cont clientilor persoane fizice/ in unitate nu este 
deschis Registrul de evidenta a eliberarii extraselor de cont, pentru evidenta extraselor 
eliberate clientilor – HR; 

• Opis-ul la dosarele de cont verificate sunt incomplete, nu sunt trecute documentele legate de 
documentatia de card si alte documente legate de actualizarea datelor clientilor – MS; 

• Mapa clientului nu a fost constituia – MH, TM. 
 
Obiectivul 3: Incetarea raporturilor de cont curent PF/ PJ 
• Nu se poate face dovada privind solicitarea in scris a clientului PJ privind inchiderea contului 

curent/ cererea de reziliere cont curent nu a fost gasita in unitate/ a fost incomplet completata/ nu 
a fost semnata de client sau de reprezentantii Bancii – BN, DJ, HR, MH, MS, OT, SP, SJ, SV, VN; 

• Formularul informativ privind stingerea obligatiilor nu a fost intocmit la data inchiderii 
conturilor curente/ a fost intocmit eronat/ a fost incomplet completat – AI, BN, HR, PV, SM, 
SV; 

• Cererea de inchidere cont nu a fost transmisa Sucursalei coordonatoare in vederea verificarii si 
analizarii solicitarii de inchidere – HR, IS, MH, SV; 

• A fost inchis contul curent in baza certificatului de deces prezentat de solicitantul operatiunii fara a 
fi prezent si un certificat de mostenitor – TM; 

• Lipsa numar de inregistrare pe cererea de inchidere cont curent – AB; 
• Documentele aferente incetarii raportului de cont curent nu au fost arhivate la dosarul clientului – 

MH; 
• La inchiderea contului PJ pe Fisa cu specimene de semnaturi autorizate nu s-a inscris Incetat 

valabilitatea la data de ... – CL. 
 
Obiectivul 4: Deschidere cont si emitere card debit 
• Documentatie (cerere activare/dezactivare serviciu transfer sume, specimen de semnaturi, 

contract, formular pentru informatii oferite clientilor) necompletata cu toate datele, semnaturile 
necesare/ completate eronat/ nepredate catre client – CV, MS, HR, GJ, BZ; 

• Pe Contractul de deschidere cont si emitere a cardului international in lei nu s-a trecut numarul 
generat de sistemul informatic -  SJ; 

• Nu se poate face dovada eliberarii catre client a unui exemplar din Tariful de comisioane si 
dobanzi de functionare aplicabile cardurilor pentru PJ si din Lista de comisioane si 
dobanzi de functionare a cardurilor Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Debit Standard 
sau MasterCard Debit World (Anexa de preturi) la momentul deschiderii de cont de card, 
inclus in Pachetul Beneficiu. – AO, PAI, SP, BH, TM, NT, SV, VS, L; 

• La predarea cardului personalizat, plicului continand codul PIN, Ghidul de utilizare carduri de 
debit si al Contractului de deschidere cont si emitere a cardului international in lei Visa Electron, 
s-a utilizat formularul Anexa 14 Proces verbal de predare / primire a cardurilor si a codurilor PIN 
reinnoite / reemise in loc de formularul Anexa 2 Proces verbal de predare / primire a cardurilor 
individuale CEC BANK S.A. – Tulcea; 

• Existenta in unitate a ambelor exemplare ale contractului de deschidere card de debit, fara ca un 
exemplar sa fie predat clientului – AB; 

• Cererea achizitionare Pachet Operational IMM nu este completata/semnata de catre reprezentant 
la rubrica nume, prenume/semnatura/data utilizator card – CJ; 
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• Asociatul/actionarul nu a fost introdus in aplicatia QBG – utilitarul “Alte persoane” astfel incat sa 
se regaseasca in Fisa client persoana juridica – CJ; 

• Cererea de deschidere card, client, nu este insusita prin semnatura de client/salariatul autorizatat 
de Banca in acest sens – MH, DJ; 

• Lipseste de la documentele de constituire a dosarului Fisa cu specimene de semnaturi aferente 
contului de card - BH, NT, SV; 

• La emiterea cardului Business, contractul de emitere a cardului Business si Anexa 1 
Functionalitatea cardurilor Business CEC Bank, nu sunt completate si semnate de catre 
reprezentantii bancii si client – BH; 

• Procesul verbal de predare a cardului de debit pentru persoane fizice nu este semnat de salariatul 
bancii care a predat  cardul sau codul PIN  -  SV; 

• Nu s-a solicitat alimentarea initiala a contului de card, cel putin cu suma minima stabilita de 
Banca, la Predarea contractelor de emitere a cardurilor principale, a cardurilor si a plicurilor PIN 
catre clienti – CV; 

• Nesemnarea documentelor contractuale de ambii reprezentanti ai Bancii – MS, HR; 
• Nu s-a arhivat la dosarul clientului exemplarul original al listei cu comisioane si dobanzi de 

functionare a cardurilor Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Debit Standard, MasterCard 
Debit World – AG; 

• Nu s-a modificat starea cardurilor in aplicatia carduri, alegand optiunea, “livrare card” la  predarea 
acestora catre client – AG, VL; 

 
Obiectivul 7: Deschidere conturi depunere capital social 
• La deschiderea contului pentru depunerea capitalului social, nu a fost certificata copia Actului 

Constitutiv al societatii cu mentiunea “Conform cu originalul”, nume, prenume si semnatura 
persoanei care a preluat documentatia pentru deschiderea contului. Totodata, Cererea de 
deschidere cont pentru depunerea capitalului social, nu a fost semnata de catre reprezentantii 
legali ai Bancii pentru verificare/aprobare si nici de catre reprezentantul legal al societatii – PAI; 

• La data deschiderii contului de capital social nu s-a inmnat clientului in vederea completarii toate 
documentele necesare deschiderii contului. – TN, DB; 

• Nepreluarea informatiilor referitoare la asociati/actionari, beneficiari reali si reprezentanti in 
aplicatia QBG – utilitarul “Alte persoane” astfel incat sa se regaseasca in Fisa client persoana 
juridical – AB; 

• Fisa clientului nu a fost inregistrata sub acelasi numar cu Cererea de deschidere a contului si nu 
este abrobata de conducerea unitatii – TM. 

 
Obiectivul 8. Pachetul Cont curent pentru asociatii de proprietari / locatari 
• La data deschiderii pachetului  pentru Asociatia de Proprietari nu s-au avut in vedere solicitarea  

si prezentarea de catre client tuturor documentelor si aprobarilor necesare deschiderii pachetului. 
– SP; 

• Nu se poate face dovada ca s-a inmanat reprezentantilor Asociatiei „Formularul pentru informatiile 
oferite deponentilor” si/sau clientul nu si-a inscris numele la rubric aferenta in acest formular – 
Lipscani, TM; 

 
Obiectivul 9. Pachete Operationale adresate clientilor PJ 
• La data deschiderii pachetului IMM persoana juridica nu s-a avut in vedere 

completarea/consultarea/ anexarea  si verificarea existentei  la dosarul clientului a tuturor 
documentelor obligatorii deschiderii pachetului – IF, PAI, PV, TN, IS, HR, CV; 

• Nu s-a inmanat clientului spre completare cererea de modificare / reziliere Contract Pachet IMM, 
in cazul achizitionarii de noi servicii, ulterior constituirii pachetului-IS; 

• Deschiderea contului curent Persoana Juridica s-a efectuat anterior verificarii acestuia in 
evidentele CIP,CRC si pe site-ul buletinul insolventei - IS, GJ, CV; 

• Nu a fost activat in sistemul informatic al Bancii serviciul Info SMS. – PAI, SP; 
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• La data deschiderii pachetului IMM persoana juridica a fost inregistrata in mod eronat in sistemul 
informatic al Bancii limita aferenta alertei pentru debitarea contului clientului pentru activarea  
serviciului INFO SMS. – L, SP; 

• Reprezentantul nu a fost introdus in aplicatia QBG – utilitarul “Alte persoane” astfel incat sa se 
regaseasca in Fisa client persoana juridical -  SJ, AB; 

• Lipsa anexei “Formular pentru informatiile oferite deponentilor - Anexa 2” la cererea  achizitionare 
Pachet Operational pentru Persoane Juridice sau lipseste semnatura ofiterului de cont pentru 
introducerea datelor in sistem de pe aceasta anexa  - SJ, CJ, MM, AR; 

• Lipsa anexei 4 “Comisioane si dobanzi de functionare aplicabile cardurilor pentru persoane 
juridice” la cererea  achizitionare Pachet Operational -  SJ; AB;MM; 

• Cererea achizitionare Pachet IMM CEC Bank” nu avea inscris numarul de telefon desi clientul a 
solicitat activarea serviciului Info SMS si implicit serviciu nu a fost activat - DJ; 

• Anexele 1, 2, 3 aferente Pachetului IMM, nu sunt insusite prin semnatura de salariatii cu aributiuni 
in acest sens - DJ, GJ; 

• Cererea privind achizitionarea de pachet operational IMM 150 ANI este completata eronat/cu 
omisiuni sau nu poarta numar de inregistrare in registrul de intrare-iesire al unitatii - BT, SV;  

• Aprobarea cererii de achizitionare pachet operational IMM 150 ANI s-a facut la nivelul agentiei 
rang B cu doi salariati, dosarul nefiind transmis sucursalei/ agentiei rang A dupa caz- SV; 

•  La data achizitionarii/deschiderii Pachet operational Start-Up IMM beneficiarul nu intrunea 
conditiile de functionare a produsului pachet operational – CV;  

 
Obiectivul 10. Pachete Operationale adresate clientilor PF 
• Neinregistrarea in aplicatia informatica a pachetului operational pentru persoane fizice  la data 

depunerii  cererii de  achizitionare pachet - BC, IS, TM; 
• Cererea achizitionare /documentatia de achizitionare a pachetului operational pentru persoane 

fizice, este incompleta/incorect intocmita - IS,BZ,VN, AB,SJ,SM, CS, OT,TM, NT, SV, VS, BT; 
• Anexa 1- Termenii  si conditiile specifice emiterii si utilizarii cardului MasterCard/ Visa Electron 

Debit pentru persoane fizice in lei la Cererea de achizitionare Pachet Operational pentru 
Persoane Fizice este semnata doar de catre un salariat care nu este autorizat de Banca cu drept 
de semnatura I sau II. – PAI, V; 

• La data deschiderii Pachetului pachetului Operational pentru Persoane Fizice nu s-au inmanat 
clientului in vederea completarii toate documentele necesare deschiderii pachetului  – AO, IF, 
PAI, PV, SP, TN, HR, MS, CV; 

• Nu se poate face dovada ca s-a inmanat clientei “Formularul pentru informatiile oferite 
deponentilor” la momentul deschiderii de cont curent, inclus in Pachetul Beneficiu. –  AO, GL, L, 
PAI, CJ, SJ; 

• Nu se face dovada  inmanarii clientilor cu ocazia achizitionarii Pachetului 0perational  Beneficiu 
plus a anexelor aferente produselor si serviciilor achizitionate/ a Tarifului de comisioane si speze 
aferente contului curent pentru persoane fizice - DJ, OT, VL; 

• Anexa 2-Termenii si conditiile specifice utilizarii serviciului Internet Banking „CEConline” inmanata 
clientului cu ocazia constituirii Pachetului Beneficiu Plus, si Anexa 5 “Termeni si conditii specifici 
utilizarii serviciului CEC Bank Mobile Banking” nu a fost insusita prin semnatura de catre salariatii 
Bancii cu atributiuni in acest sens - DJ, GJ, TM; 

• Nu au fost introduse  in  aplicatia carduri informatiile necesare  activarii serviciului Info SMS in 
concordanta cu   informatiile inscrise de client in cererea de deschidere a pachetului -  BT, SV; 

• S-au intocmit Cereri de activare a cardului pentru serviciul 3 D SECURE si Contract privind 
inrolarea pentru serviciul 3D SECURE in conditiile in care aceste documente nu erau necesare 
deoarece serviciu a fost solicitat prin Cererea de achizitionare Pachet Operational – BN; 

• Necompletarea documentatiei (fisa client, cerere achizitionare, copie CI, specimen de semnaturi) 
cu toate datele / semnaturile necesare – HR, MS, BN, CV; 

• Nu s-a transmis o copie a Cererii achizitionare Pachet Operational pentru Persoane fizice catre 
unitatea de deschidere a contului curent, pentru a fi arhivata la dosarul clientului avand in vedere 
ca achizitionarea pachetului s-a efectuat la alta unitate din cadrul aceleiasi sucursale – VL; 
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• Contractul pentru utilizarea serviciului de Internet Banking „CEC online” nu a fost prezentat spre 
semnare sefului Serviciului Relatii cu Clientii – DB; 

• Contractul de activare a serviciului INFO SMS nu a fost transmis de catre ofiterul de cont spre 
contrasemnare sefului de agentie – DB. 

 
Obiectivul 11: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Contractul privind expedierea prin e-mail a extraselor/ rapoartelor de activitate cont card persoane 

fizice, si Cererea de activare/actualizare a parametrilor/ dezactivare a serviciului de expediere prin 
e-mail a extraselor/ rapoartelor de activitate cont de card persoane fizice” nu a fost inregistrata in 
registrul de intrare-iesire al Sucursalei – IF; 

• Plasticul card distrus, dar contractul de card nu a fost reziliat pana la data controlului - CJ; 
• Dosarele clientilor nu au fost clasate/ordonate dupa criteriile standard, respectiv: numele si 

prenumele detinatorului de cont, ID/ CNP – MM; 
• Nu se face dovada eliberari extraselor de cont clientilor persoane fizice sub semnatura de primire 

deoarece in Agentie nu este deschis Registrul de evidenta a eliberarii extraselor de cont -  in care 
se vor evidentia toate extrasele eliberate Clientilor PF la nivelul unitatii - OT; 

• Cererea achizitionare Pachet Operational pentru Persoane fizice impreuna cu anexele aferente 
nu au fost arhivate la dosarul clientului - MH; 

• Nu s-a reziliat Pachetul operational  pentru Persoane Fizice in cazul clientului care a solicitat 
rezilierea contractului de MCD component,  in conditiile in care functionarea   acestuia este 
conditionata de existenta unui card de debit –TM; 

• Nu s-a arhivat la dosarele clientilor documentatia de deschidere de cont curent, deschidere de 
card, deschidere MB, deschidere IB, reziliere de cont curent – MS. 

 
 
 

Capitolul III Depozite 
 

 
Capitolul III.1 : Depozite PF/ PJ 
 
Obiectivul 1: Constituirea depozitelor prin virament din contul curent 
• La momentul deschiderii contului de depozit, nu se poate face dovada ca s-a inmanat clientilor 

Formularul pentru informatiile oferite deponentilor   – L, PAI, CJ, SV, CV; 
 
Obiectiv 2: Lichidarea depozitelor la solicitarea clientului 
• Lichidarea depozitului de catre clauza de imputernicire, fara a exista o declaratie pe propria 

raspundere cu privire la faptul ca titularul este in viata – SJ; 
• La lichidarea depozitului nu s-a eliberat clientului Formularul privind stingerea obligatiilor fata de 

Banca la lichidarea unui produs fara cont curent atasat – OT; 
• Nu a fost inscris pe primul exemplar al ordinului de transfer, motivul (folosirea formularului 

autocopiativ pe imprimanta laser) care sa justifice editarea/2 al ordinului de transfer – HR. 
 
Obiectivul 3: Retrageri lichidarea libretelor in numerar si prin transfer 
• La lichidarea lbretului de economii prin transfer intrabancar nu s-a listat si inmanat clientului spre 

verificare si semnare ordinul de transfer intrabancar/ nu s-a inmanat clientului Formularul de 
informare privind stingerea obligatiilor fata de Banca la lichidarea unui produs fara cont curent atasat 
– SV. 

 
Obiectivul 4: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Nu s-au inregistrat corect in aplicatia informatica datele clientului care a solicitat constituirea 

depozitului – CV; 
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• Nu se poate face dovada inmanarii clientilor Formularul pentru informatiile oferite deponentilor- Anexa 
2 privind Fondul de garantare a depozitelor bancare, la constituirea depozitelor – AG; 

 
 
 

Capitolul IV Operatiuni bancare 
 

 
Capitolul IV.1 : Control documentar, operatiuni numerar/ virament/ cu carduri 
 
Obiectivul 1: Efectuarea tranzactiilor in numerar lei / valuta (initiere / finalizare / listare, precum 
si dreptul de dispozitie al persoanei care solicita operatiunea) 
• S-a inregistrat eronat valoarea ordinului de plata emis in aplicatia QBank Ghiseu  – CT; 
• Documente – acte de casa, specimen de semnaturi, nesemnate de client – BN, HR; 
• Operatiuni de retragere efectuate de imputernicit  fara a avea semnatura pe fisa de specimen de 

semnaturi existenta la dosarul clientului si/ sau fara a i se solicita completarea unei declaratii pe 
propria raspundere cu privire la faptul ca titularul este in viata – BC, NT, SV, HR; 

• Nesolicitarea unei declaratii pe proprie raspundere din partea mandatarului, cu ocazia efectuarii 
de catre acesta a unei tranzactii bancare in baza unei procuri - BC; 

• Neretinerea la Banca a titlului de plata in original/neverificarea existentei semnaturii si stampilei 
reprezentantilor emitentului titlului de plata (elemente de securizare), in baza caruia a fost 
eliberata suma consemnata la dispozitia beneficiarului inscris pe acesta – BC,TM, SB; 

• Cererea depunere/retragere numerar in/din cont curent sau de card Persoane Juridice nu a fost 
semnata de catre client - CS; 

• Chitanta reprezentand depunere  numerar in cont PJ nu a fost semnata de catre casierul care a 
primit numerarul – CS; 

• In cazul operatiunilor de depunere  in cont colector a sumelor aferente unor facturi, nu s-a 
identificat corect deponentul, (nume si CNP)  - GJ; 

• Contractul de constituire a depozitului nu este contrasemnat de salariatul autorizat in acest sens – 
TM; 

• La constituirea depozitelor PF nu s-a inmanat solicitantilor “Formularului pentru informatii oferite 
deponentilor”, Anexa 2 , acesta neregasindu-se la documentatia intocmita – TM; 

• La constituirea depozitului PJ s-a utilizat un formular de contract de depozit(editia sept.2015) care 
nu contine toate clauzele prevazute la acea data – TM; 

 
Obiectivul 2: Efectuarea tranzactiilor prin virament intra/interbancar lei/valuta 
• Pentru operatiunea de plata interbancara in valuta a fost utilizat un formular care nu mai este in 

vigoare – L; 
• Completarea incorecta a ordinului de plata in cazul efectuarii unei tranzactii prin virament 

intra/interbancar de catre imputernicitul/reprezentantul legal al persoanei fizice - VN; 
• Ordin de plata necompletat cu ora, minutul primirii/acceptarii si data debitarii – AB, HR; 
• Nu s-a  listat ordinul de transfer la efectuarea  operatiunii de virament din contul curent in contul 

de card/lichidarea depozitului – DB, CJ,  SJ, SM; 
• La operatiunile de transfer din cont curent persoana juridica, semnatura de pe documente (ordine 

de transfer) nu corespunde cu semnatura persoanei inscrise in fisa cu specimene de semnaturi, 
OT fiind semnate de persoana delegata – HR. 

 
Obiectivul 3. Efectuarea tranzactiilor de persoanele autorizate (clienti, imputerniciti) 
• Imputernicitul a efectuat operatiuni pe contul titularului, fara a se intocmi Anexa 5a “Declaratie 

imputernicit” – CL, PAI; 
• Nu au fost printate ordinele de transfer aferente operatiunilor anulate/stornate(CS); 
• Exemplare documentelor anulate/stornate nu au fost indosariate corespunzator impreuna cu 

jurnalul operatiunilor stornate/anulat(CS). 
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Obiectivul 5: Inrolarea/ dezactivarea cardurilor pentru/de la serviciul 3D Secure. 
• Nu s-au inregistrat/s-au inregistrat cu intarziere in aplicatia CARDPRO operatiunile de inrolare si 

activare a cardurilor pentru serviciul 3D  Secure – IS, CS, MH, BT, SV, BN, HR, CV, HR; 
• Nu s-a completat formularul Cerere Activare/Dezactivare carduri  pentru serviciul de comert 

electronic securizat 3D Secure (F4) si lipsa anexei “Termeni şi condiţii de utilizare aplicabile 
serviciului Info SMS CEC Bank – Anexa 3”  la cererea  achizitionare Pachet Operational pentru 
Persoane Fizice – NT, CJ; 

• Activarea in sistemul informatic al bancii a cardurilor pentru Serviciul de Comert Electronic 
Securizat 3D s-a facut pentru un numar mai mare de carduri decat cel inscris de client pe cererea 
de activare 3D completata de client la solicitarea pachetului – SV. 

 
Obiectivul 6 : Reziliere carduri 
• Nu s-a eliberat clientului Formularul privind stingerea obligatiilor fata de Banca la incetarea 

contractului de card – PAI; 
• Nedemararea fluxului de reziliere unilaterala, la initiativa Bancii, a contractului de emitere card in 

conditiile in care clientii nu au ridicat cardurile reinnoite in termen de 30 zile calendaristice de la 
data primirii  in agentie - IS,BZ, AG, VL; 

• Desfasurarea incorecta a procedurii de reziliere a contractului de emitere a cardurilor de debit la 
initiativa Bancii, fara notificarea prealabila a clientilor - BZ; 

• Procesul verbal de distrugere a cardului reinnoit pentru un client, nu a fost contrasemnat de catre 
seful ierarhic al salariatului care distruge cardul sau de catre o alta persoana imputerncita – MH; 

• Ulterior intocmirii procesului verbal de distrugere nu s-a procedat la anularea cardului in aplicatia 
informatica/ nu s-a distrus fizic plasticul card precum si plicul PIN la trecerea numarului de zile 
calendaristice corespunzator dupa data primirii acestora in unitate - BT, NT, SV, AG, VL, AG ; 

• S-a inmanat clientului in mod eronat “Formularul privind stingerea obligatiilor fata de Banca la 
incetarea contractului la data depunerii cererii de incetare/reziliere a contractului privind emiterea 
si utilizarea cardurilor/nu s-a inmanat clientului Formularul privind stingerea obligatiilor fata de 
Banca la incetarea contractuluI  la trecerea termenului de 30 de zile calendaristice de la predarea 
tuturor cardurilor atasate contului de card de catre client/mostenitorul legal si achitarea integrala a 
debitelor catre Banca/restituire sold creditor residual – SV, HR; 

• Procesele verbale de distrugere plastic card nu au fost transmise Directiei Carduri in vederea 
verificarii situatiei contului clientului si a decide, in functie de disciplina de rambursare, daca se 
impune demararea actiunilor de reziliere unilaterala (la initiativa Bancii) a contractului de credit 
card – AG; 

 
Obiectivul 9: Alte constatari care reprezinta incalcari ale reglementarilor interne 
• Nevirare catre DITL a sumei blocate conform Adresa de infiintare poprire – PAI; 
• Procesul verbal de predare/primire a cardului reinnoit nu este semnat de catre client - BC; 
• Neactivarea in aplicatia informatica CARDPRO a  cardurilor predate clientilor, la data controlului 

acestea figurand in raportul “Lista carduri nelivrate” - BC, IS, BZ, VN, BT, SV ; 
• Nu s-a procedat la distrugerea fizica a plicului PIN odata cu cardul , in cazul  cardului principal 

nou emis si neridicat din Banca - IS; 
• Efectuarea de operatiuni in lipsa clientilor – TM; 
• Carduri nou emise, reemise, existente in unitate si neridicate de catre client în termenul 

reglementat, pentru care nu au fost efectuate/ au fost efectuate cu intarziere demersuri cu privire 
la  anularea si distrugerea fizica a plasticelor card -  BT, SV; 

• Nu s-a respectat regimul privind getionarea cardurilor retinute (capturate) in reteaua de ATM a 
Bancii – SV. 
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Capitolul IV.2 : Acreditivul documentar 
 
Obiectivul 1: Acreditivul de import/ export – flux operational 
• Nu a fost completat formularul ”Informatii generale privind clientul  - Persoana Juridica” – L; 
• Grupul de clienti aflati in legatura, a fost inregistrat in sistemul informatic incomplet  – L. 
Obiectivul 3: Factoring – documentatie, analiza, contracte 
• Nu a fost verificata, de catre  salariatul Bancii, corecta completare a  formularului ”Informatii 

generale privind clientul  - Persoana Juridica” – DB, L; 
• Nu a fost verificata conduita tranzactionala privind creditele contractate in nume personal de 

asociat si administrator  la firma solicitanta a facilitatii de credit – DB, L; 
• Contractul de facilitate de factoring nu contine anexele, prevazute in normele interne in vigoare – 

DB, L; 
• Grupul de clienti aflati in legatura, a fost inregistrat in sistemul informatic INTBank, incomplet. – 

DB, L; 
• La dosarul de finantare tip factoring nu exista dovada identificarii la CECCAR a societatii de 

contabilitate care intocmeste situatiile financiar contabile – PH. 
Obiectivul 4: Factoring – administrare si recuperare creante 
• Anterior utilizarii facilitatii de factoring, pentru aderent nu a fost consultata baza de date a CRC – 

L; 
• Originalul formularului aviz de inscriere nu a fost remis clientului, sub semnatura de primire, data 

pe copiile de pe avizele de ipoteca – L; 
• Pe parcursul derularii facilitatii de factoring, nu a fost verificata indeplinirea criteriilor de eligibilitate 

de catre aderent si debitorii cedati, cu frecventa prevazuta in normele interne in vigoare – DB, L; 
• Nu exista dovada remiterii catre  client a formularului de aviz de inscriere Arhiva electronica, a 

facturii, precum si a avizului de ipoteca – TM; 
• Nu exista dovada clara la dosar privind verificarea lunara, pe pagina web a Ministerului de Justitie 

www.just.ro si in buletinul insolventei a solicitarilor de declansare a procedurii de insolventa 
impotriva clientului – PH. 

 
 
 

Capitolul V: Operatiuni de intermediere si servicii Bancare 
 

 
Capitolul V.1 : Servicii bancare 
 
Obiectivul 1: Acordarea serviciilor privind Instrumentele de plata cu acces la distanta (Internet 
Banking – CECOnline, inclusiv alocarea si gestionarea dispozitivelor de autentificare / Mobile 
Banking) 
• Nu a fost eliberat clientului un exemplar din “Contractul pentru utilizarea serviciului CEC Bank 

Mobile Banking”/ Formularul pentru informatiile oferite deponentilor la data acordarii Serviciului 
Internet Banking – MH, DB, PAI; 

• Contractul pentru utilizarea serviciului CEC Bank Mobile Banking si Cererea de acces/ modificare 
acces la serviciul CEC Bank Mobile Banking ale clientului PJ nu au fost transmise spre aprobare 
catre Sucursala coordonatoare la care este arondata unitatea – PAI; 

• La achizitionarea serviciilor prin intermediul pachetelor operationale nu s-a completat anexele 
privind Termenii si conditiile specifice utilizarii serviciilor respective – MS, CJ; 

• Nu a fost inmanata clientului Anexei 6 - Ore limita de autorizare si limite valorice de tranzactionare 
-  DJ; 

• Nu a fost transmis catre Directia Operatiuni la Distanta Cererea de acces la serviciu IB a 
clientului, in vederea obtinerii dispozitivului, desi conform „Cererii achizitionare Pachet IMM CEC 
Bank” clientul solicitase accesul la acest serviciu - DJ; 

http://www.just.ro/
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• S-a acordat accesul la serviciul de Internet Banking(IB), desi clientii nu au semnat cu Banca nici 
un Contract pentru utilizarea serviciului de Internet Banking“CEConline” sau contractul pentru 
utilizarea serviciului CEC Bank Mobile Banking   nu contine toate elementele prevazute la acea 
data – TM; 

• Pachet Operational cu solicitarea serviciului Internet Banking in cazul caruia nu s-a incheiat sau 
nu s-a semnat de catre client sau lucratorul bancar a procesului verbal de predare primire 
dispozitiv autentificare - BT, NT, SV, MS; 

•  Pachet operational cu solicitarea serviciului de Mobile Banking in cazul caruia nu s-a intocmit 
Cerere acces Mobile Banking - BT, NT, SV; 

• Nu exista dovada acordarii serviciului de Internet Banking (IB) – CEConline clientului in conditiile 
in care conform Cerere achizitionare pachet acesta a optat si pentru includerea/acordarea 
serviciului – CV.  

 
Obiectivul 2: Rezilierea servicilor privind Instrumentele de plata cu acces la distanta (IB / MB) 
• La data rezilierii contractului pentru furnizarea serviciului de internet Banking –CEConline pentru 

client persoana juridica nu se poate face dovada informarii ofiterului cont despre rezilierea 
serviciului, intrucat la dosarul clientului nu a fost atasata informarea primita de la Directia 
Operatiouni la Distanta – PV;  

• La modificarea pachetului Beneficiu (rezilierea serviciului IB) nu s-a completat Cerere 
modificare/reziliere contract Pachet Operational PF - Anexa C – SJ; 

• Cu ocazia inchideri contului curent personal, nu s-a solicitat completarea Anexei 3  Cerere privind 
rezilierea Contractului pentru furnizarea serviciului de IB in vederea dezactivarii serviciului. Astfel 
in aplicatia QBank Ghiseu figureaza active serviciile Serviciu Internet Banking si eTochen IB – DJ. 

 
Obiectivul 3: Incheiere/modificare/revocare contracte/mandate Direct Debit (Direct Debit 
intrabancar/ Direct Debit interbancar – CEC Bank institutie colectoare/ Direct Debit interbancar 
– CEC Bank institutie platitoare)  
• La data solicitarii serviciului Direct Debit nu a fost inmanat clientului in vederea completarii 

Contractul De Mandat De Debitare Directa cat si Mandatul De Debitare Directa Intrabancar - Lista 
clientilor Beneficiarilor pentru care CEC BANK S.A. efectueaza plati intrabancare prin Direct Debit 
din contul Platitorului, conform mandatului acordat de Platitor, formulat reglementat de normele 
interne in vigoare – PAI; 

• Contractul de mandat de debitare directa nu este intocmit conform cerintelor formularului – TM. 
 
Obiectivul 4: Deschiderea/ modificarea/ incetarea Serviciului de Plati Programate 
• Contractul de Mandat privind Platile Programate nu este intocmit corespunzator – IF, BN; 
• Din Contractul de mandat privind platile programate nu rezulta  daca acesta este  contract initial 

de activare serviciu sau de  modificare contract – TM; 
 
Obiectivul 7: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Contractul de activare serivicii Info SMS CEC Bank nu a fost arhivat la dosarul clientului - MH. 
 
 

Capitolul V.2 : Tranzactii ocazionale 
 
Obiectivul 1: Primirea sumelor spre consemnare 
• Inregistrarea eronata in aplicatia informatica a unor sume primite spre consemnare - VN; 
• S-a constatat neinscrierea pe Declaratia de Consemnare a numarului Recipisei de consemnare 

emise/primite/datele de identificare ale persoanei pentru care s-a emis recipisa – CL, DB, PAI, 
SP, TN, DJ, BN; 

• Neinscrierea pe Declaratiile de Consemnare, de catre casier, a sumelor primite spre consemnre – 
CL, PAI, TN; 
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• Neverificare imputernicire (procura) semnata de administrator cu ocazia emiterii Recipiselor de 
Consemnare – TN; 

• Ofiterul cont nu a aplicat stampila pe Declaratia de Consemnare - DJ; 
• Nu au fost arhivate recipisele de consemnare in dosarul cu recipise emise – MH, TM; 
• La operatiunile de consemnare de sume, nu exista dovada ca inainte de incheierea contractelor 

de depozit s-a inmanat clientilor Formularul pentru informatiile oferite Deponentilor conform 
prevederilor Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de 
garantare a depozitelor bancare – BN. 

 
Obiectivul 3: Plata sumelor consemnate 
• Necompletare pe recipisa de consemnare, a datele de pe actul de identitate al  persoanei careia i 

se face plata – SP; 
• La restituirea sumei de 207,01 lei de pe Recipisa de Consemnare, clientul a inscris eronat pe 

verso-ul recipisei suma de 200 lei – TM. 
 
Obiectivul 4. Operatiuni efectuate prin Transfer Rapid 
• Nu s-au pastrat copii dupa actele de identitate ale clientilor care au efectuat operatiuni de transfer 

rapid la ghiseul agentiei – HR; 
• La efectuarea operatiunilor de Transfer Rapid nu s-au pastrat copii dupa documentele care au 

stat la baza verificarii identitatii clientilor, in conformitate cu Art.40 din Directiva UE 2015/849 
privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului 
– AG. 

 
 

Capitolul VI Activitate de creditare 
 

 
Capitolul VI.1: Acordare/restructurare credite PJ 
 
Obiectivul 1. Documentatie de credit 
• Nu se poate face dovada inmanarii clientului a  Listei documentelor necesare pentru efectuarea 

preanalizei  – DB; 
• Informatiile obtinute de la client referitoare la  identificarea necesitatilor concrete ale acestuia, nu 

au fost completate de catre  ofiterul relatii clienti in formularul Raportul de intalnire a clientului – 
DB, L; 

• Documentatia de credit este incompleta sau eronat intocmita – DB, L, TM; 
• Copiile   actelor  de identitate   ale persoanele autorizate/imputernicite, fidejusori, nu sunt 

semnate de acestia pe verso – SM; 
• Situaţiile financiare prezentate  pentru firma solicitantă a facilităţii de credit, , în baza cărora a fost 

stabilită clasa de performanţă financiară, nu au fost însoţite de o Declaraţie pe propria răspundere 
a clientului privind informaţiile necesare stabilirii punctajului factorilor calitativi -  SM; 

• Formularul Informatii generale privind clientul-persoana juridica Anexa 2/ Formularul Raport 
consultare liste clienti problema nu este semnat de catre persoana care a facut verificarile - CS; 

• Formularul, Cerere de credit completat pentru obtinerea creditului, nu este in concordanta cu 
cerintele procedurale, astfel ca a fost folosit modelul Anexa 5 utilizat pentru clientii care nu au 
obligatia intocmirii bilantului contabil in loc de modelul Cerere de credit din NS 12, intrucat clientul 
se incadreaza in categoria celor care au obligatia intocmirii bilantului contabil – TM; 

 
Obiectivul 2. Analiza creditului/analiza in caz de restructurare 
• In cadrul fluxului de analiza nu s-a avut in vedere verificarea existentei tuturor documentelor si a 

informatiilor necesare pentru realizarea analizei economico-financiare – DB, TM; 
• Nu exista in dosarul de credit, dovada privind  vizionarea bunurilor propuse a fi aduse în garanţie -  

SM; 
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• Nu se regaseste la dosarul de credit  formularul “Solicitare Evaluare”–Anexa 2.1,  semnat de 
client privind selectarea unui evaluator extern – SM; 

• Un exemplar al Contractului de fideiusiune si a contractului de credit nu au fost predate 
fideiusorului, sub semnătură de primire – SM; 

• La analiza economic financiara a clientului, analistul nu a tinut cont de toate riscurile identificate 
de catre analistul de risc, respectiv lichiditate necorespunzatoare ,,la toate momentele analizate, 
solvabilitate necorespunzatoare, grad de indatorare necorespunzator, persoanele desemnate in 
cadrul Hotararii asociatului unic nu se pot identifica, etc. - OT; 

• La dosarul de credit nu se afla dovada identificarii dupa caz, a expertului contabil /contabilului 
autorizat si/sau a auditorului financiar care au intocmit /verificat /auditat situatiile financiare, pe 
listele CECCAR si ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania – OT, PH; 

• In PFC-ul intocmit pentru aprobarea creditului nu a fost introdus tabelul cu sumele aferente si 
valoarea creditului din modelul Anexa 6, astfel ca din informatiile inscrise in PFC nu rezulta suma 
cuvenita, conform adeverintei APIA si modului de calcul a acesteia – TM; 

• PFC-ul nu este avizat de sef servicu/inlocuitor pentru verificarea/avizarea datelor inscrise in 
acesta – TM. 

 
Obiectivul 3. Garantarea creditului/garantarea in caz de restructurare 
• Contractele de garantie au fost incheiate cu erori  – DB; 
• Nu a fost solicitata o declaratie scrisa, fideiusorului, prin care acesta declara si garanteaza Bancii, 

ca detine in proprietate  in comun, bunuri pe teritoriul Romaniei, bunuri  – L; 
• Acordul de consultare a bazei de date transmis FNGCIMM, nu a fost completat la perioada de 

valabilitate si nu a fost semnat de persoana declaranta – DB, L; 
• Nu se face dovada/ existenta unui document la dosarul de credit care sa ateste vizionarea de 

catre analistul de credit impreuna cu evaluatorul  a imobilului/ bunului admis/propus in garantarea 
creditului – OT; 

• Nu a fost constituita garantia reala mobiliara asupra bunurilor achizitionate din credit – TM; 
• La dosarul de credit nu exista Avizul de inscriere ipoteca la Arhiva electronica,(contract de ipoteca 

mobiliara pe conturi, cesiune creanta) si copia facturii, implicit nu exista dovada imanarii unui 
exemplar clientului – TM; 

• Data scadentei finale inscrise in Notificarea de includere in plafonul de garantare  nu a fost 
corelata cu data scadentei finale din Contractul de credit – TM; 

• Nu a fost inscris in INTBANK gajul pe cont conform contractului de ipoteca mobiliara-conturi – DB. 
 
Obiectivul 4. Aprobarea creditului si semnarea contractului/actelor aditionale / idem in cazul 
restructurarii  
• Nu a fost respectat modul de intocmire a contractului de credit, conform modelului standard 

reglementat de normele interne in vigoare  –  DB, L; 
• Desi termenul de valabilitate al Actului Aditional la Acord de Emitere Individuala, a expirat, in baza 

acestuia a fost emis Addendum, la Scrisoarea de Garantie de Plata, in conditiile in care perioada 
de valabilitate a acordului trebuia sa depaseasca cu un numar de zile (de obicei 15), perioada de 
valabilitate a  scrisorii de garantie de plata  – L; 

• Pe exemplarul duplicat al Addendum la Scrisoarea de Garantie de Plata,  nu s-a aplicat stampila 
cu inscriptia DUPLICA – L; 

• Pe exemplarul in fotocopie pastrat la Banca, al Addendum la Scrisoarea de Garantie de Plata  nu 
a fost inscrisa declaratia clientului  potrivit careia“Declaram ca ne insusim in totalitate continutul 
acestei scrisori de garantie bancara si ne asumam orice risc rezultat din executarea acesteia – L; 

• Contractul de ipoteca mobiliara-conturi  nu au fost semnate pe fiecare pagina(scrisa) de catre 
analistul de credit care a intocmit contractele – OT; 

• Contractul de credit contine clauze care nu au legatura cu conditiile de aprobare/informatii 
eronate privind suma la care a fost evaluat imobilul acceptat in garantie - TM; 

• In contractul de credit nu au fost inclusi ca si garanti reali, proprietarii persoane fizice a imobilului 
acceptat in garantie – TM; 
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• La aprobarea creditului nu s-a urmarit existenta la dosarul de credit a raportului de intalnire 
intocmit de analist si evaluator urmare vizionarii bunurilor propuse a fi aduse in garantie – PH. 

 
 
Capitolul VI.2: Monitorizare credite PJ 
 
Obiectivul 1: Acordarea si utilizarea creditului, inclusiv inregistrarea atributelor in aplicatia 
informatica(idem la restructurare – daca este cazul) 
• Nu s-a solicitat analistului de credite, efectuarea unor noi interogari in bazele de date a CRC/BC, 

in conditiile in care de la ultima interogare, pana la data efectuarii tragerii creditului, au trecut mai 
mult de 30 de zile calendaristice  – DB, L; 

• La data predarii dosarului de credit administratorului de credite, contractul de garantie reala 
mobiliara pe conturi nu era inregistrat la AEGRM – L; 

• Nu s-a solicitat/efectuat gajarea contului curent  in aplicatia informatica Qbank, dupa semnarea 
Contractului de ipoteca mobiliara – conturi  – L; 

• Nu a fost clasata la dosarul de credit copia ordinului de plata, emis la utilizarea creditului, 
document care atesta respectarea destinatiei creditului  – L; 

• Nu s-a urmarit inregistrarea corespunzatoare a contractul de ipoteca mobiliara conturi  si in avizul 
de inscriere la AEGRM, respectiv: nu au fost  inserate toate conturile curente care erau deschise 
la data intocmirii contractului  de credit, contul de card Business VISA Electron/Master Card Debit 
- CS; 

• Nepredarea documentatiei de credit de catre analistul de credite pe baza unui proces verbal - OT; 
• Procesul verbal de predare primire incheiat intre analistul de credit si administratorul de credite nu 

este semnat/insusit prin semnatura de catre analistul de credite - OT; 
• A fost utilizat creditul desi polita de asigurare PAD nu a fost cesionata in favoarea Bancii – TM; 
• Dosarul de credit a fost predat cu intarziere la monitorizare – TM; 
• Nu s-a clasat un exemplar original al contractului de credit si a contractelor de garantii in dosarul 

constituind portofoliul de contracte de credit - TM 
 

Obiectivul 2: Monitorizarea creditului / Monitorizarea SGB 
• Nu s-a verificat inscrierea corecta in aplicatia informatica INTBank a garantilor  - L; 
• Nu s-au intocmit trimestrial Rapoarte de monitorizare  – DB, L, SM, TM; 
• Nu se face dovada informarii sefului de serviciu/conducerii unitatii/ nu s-a solicitat intocmirea unui 

audit de legalitate si a unui raport de monitorizare in vederea identificarii si remedierii eventualelor 
deficiente, la inregistrarea unui serviciu al datoriei de 60 zile  – L; 

• Nu a fost notificat Beneficiarul (si implicit informat DPSB) printr-o “Instiintare de neindeplinire a 
obligatiilor contractuale” de declararea exigibilitatii creditului la scadenta final  – L; 

• Originalul formularului aviz de inscriere nu a fost remis clientului, sub semnatura de primire, data 
pe copiile de pe avizele de ipoteca  – L, CJ; 

• Graficele de rambursare emise dupa fiecare transa nu sunt semnate de client si reprezentantii 
Bancii, respectiv nu au fost predate clientului sub semnatura de primire a unui exemplar -  SM; 

• Nu s-a respectat frecventa reglementata  (lunar/trimestrial/semestrial) pentru accesarea site-ul 
oficial (www.just.ro) al Ministerului Justiţiei/ Buletinul insolvenţei, si/sau accesarea Registrului 
Comertului on -line pe intreaga perioada de derulare a creditului sau la solicitarile de declansare a 
procedurii de insolventa impotriva clientului – CJ, CS,OT, TM, PH, DB; 

• Lipsa intocmirii somatilor de plata catre debitor pentru restantele inregistrate – CJ; 
• La punerea la dispozitie a creditului, nu s-a verificat concordanta intre Actul aditional Nr.1 la 

contractul de credit si contractele de garantii - CS; 
• Nu s-a efectuat verificarea faptica a garantiilor, cel putin anual. In rapoartele de monitorizare nu 

se descrie stare fizica a garantiei, respectiv a imobilului adus in garantie – OT; 
• Raportul de monitorizare nu a fost inaintat spre informare Comitetului de credite care a aprobat 

creditul – PH; 

http://www.just.ro/
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• Nu s-a efectuat deplasarea la sediul clientului in maxim 10 zile calendaristice de la somarea 
acestuia (in termen de 5 zile calendaristice de la inregistrarea unei rate sau dobanzi neachitate la 
scadenta), ocazie cu care ar fi trebuit sa se verifice si garantiile creditului – PH. 

 
Obiectivul 3: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Nu a fost clasat un exemplar din contractul de credit la portofoliul de credite al unitatii  – L; 
• Originalul politelor de asigurare nu a fost clasat la portofoliul de credite al unitatii – L. 

 
 
Capitolul VI.3: Acordare/restructurare credite PF 
 
Obiectivul 1. Documentatie de credit 
• Salariatul Bancii nu a inscris numele in clar si/sau data pe raportul cu informatii de la ANAF – DB, 

IF;  
• Clientul si/sau codebitorul nu au declarat in cererea de credit/anexa la cererea de credit, daca au 

constituita sau nu ipoteca mobiliara asupra veniturilor in favoarea unui alt creditor  – DB, PH; 
• Comunicarea privind oferta de creditare nu a fost semnata de salariatii care aveau drept de 

semnatura acordat conform ROF – DB, IF; 
• Pe Cererea de credit si Anexa la cerere nu a fost trecut RQ-ul rezultat urmare inregistrarii in  

aplicatia informatica/ nu sunt semnate pe fiecare pagina de catre client, respectiv de catre 
codebitor – CJ; 

• Utilizarea unui formular “Cerere de credit” neconform cu reglementarile interne ale Bancii – CJ; 
• Numarul de inregistrare a cererii de credit din Registrul General de intrare-iesire al unitatii 

teritoriale nu coincide cu numarul de inregistrare a acordurilor de transmitere/consultare a bazelor 
de date - CS; 

• Nu s-au verificat documentele solicitate clientului, respectiv adeverinta de salariu prezinta 
modificari la data “Registrul de intrare-iesire al unitatii emitente” - CS; 

• La certificarea copiilor xerox aferente documenetelor originale Carte Identitate codebitor si 
Certificat de casatorie, salariatul bancii nu a trecut data certificarii – CS; 

• Opisul documentatiei in care au fost inscrise toate documentele predate nu a fost semnat si datat 
de analistul de credit – TM; 

• Suma aferenta comisionului de gestiune datorat FNGCIMM nu a fost blocata in contul curent al 
clientului la data inregistrarii cererii de credit si nu s-a inscris pe cererea de credit mentiunea de 
verificare a existentei comisionului – TM, DB; 

• Valoarea comisionului de evaluare nu a fost blocata in cont anterior evaluarii garantiei – DB. 
 
Obiectivul 2. Analiza creditului/ analiza in caz de restructurare 
• Consultarea bazei de date a CRC de catre persoana acreditata s-a efectuat fara intocmirea 

formularului F6 “Cerere de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit“ – Anexa 6. – 
DB; 

• Nu s-a efectuat o noua analiza privind incadrarea clientei in gradul de indatorare maxim admis 
aferent, inainte de aprobarea prelungirii termenului alocat perfectarii contractului de credit.. – IF; 

• Analistul de credite nu a inscris pe fisierul cu informatii de la ANAF mentiunea “Confirm 
concordanta datelor”, data, numele in clar si semnatura, pentru a face dovada verificarii 
concordantei intre datele inscrise/tiparite si informatiile existente in QBG Centralizat – CJ; 

• Numarul de inregistrare (RQ.../data) nu a fost inscris pe fiecare pagina a propunerii de acordare a 
creditului (PAC) -  CS; 

• Nu s-a efectuat verificarea concordantei dintre datele inscrise in adeverinta de salariu, respectiv 
aceasta prezinta modificari la data “Registrul de intrare-iesire al unitatii emitente” si Cap. III, data 
“.....” - CS. 
 

 
 



  Anexa 2 

 18 

Obiectivul 3. Garantarea creditului/garantarea in caz de restructurare 
 
• Nu s-a efectuat gajarea contului curent in aplicatia informatica Qbank, dupa semnarea 

Contractului de ipoteca mobiliara – conturi  – DB; 
• Contractele de ipoteca mobiliara nu au fost semnate si stampilate pe fiecare fila de toti 

reprezentantii Bancii  – DB; 
• Nu au fost clasate la portofoliul de credite al unitatii, originalele politelor de asigurare incheiate. – 

IF; 
• La intocmirea contractului de ipoteca mobiliara-conturi s-a trecut in mod eronat, in continutul 

acestuia, data contractului de credit - CS; 
• In avizul AEGRM si Contractul de ipoteca mobiliara incheiat intre client si Banca nu a fost inscris 

contul de card VISA Electron debit deschis la CEC Bank - OT; 
• Contractul de garantare nu a fost remis Fondului in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii 

acestuia de catre Banca – OT; 
• Nu s-a constituit ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente care erau  deschise la 

Banca la data solicitarii creditului – TM; 
• Depozitul colateral s-a constituit eronat pentru o suma mai mica – TM; 
• Contractul de garantare nu este completat cu datele de identificare privind contractul de 

credit in rubrica aferenta – TM; 
 
Obiectivul 4: Aprobarea creditului si semnarea contractului/actelor aditionale de credit/ idem 
in cazul restructurarii 
• Aprobarea creditului in Comitetul de Credite fara a se verifica depunerea si blocarea comisionului 

de analiza  – IF; 
• Intocmirea eronata a contractului de credit si semnarea acestuia de catre parti  – DB, IF; 
• Graficul de rambursare nu a fost semnat de toti semnatarii contractului de credit - OT; 
• Dupa aprobarea creditului pe cererea de credit analisul de credit nu a completat in spatiul special 

rezervat respectiv de cine a fost aprobat creditul, valoarea in lei/valuta, durata, rata lunara si 
certificate de semnatura acestuia – OT; 

• Contractul de ipoteca mobiliara-conturi si Contractul de ipoteca mobiliara-cash colateral 
nu este semnat si stampilat pe fiecare pagina scrisa de toti reprezentantii legali ai Bancii – 
TM; 

• Contractul de credit nu a fost intocmit intr-un numar corespunzator de exemplare astfel 
incat fiecare parte contractanta sa primeasca un exemplar original si nu este semnat pe 
fiecare pagina de catre analistul de credite – TM, PH, DB; 

• Paginile Contractului de credit – Partea I, Conditii speciale de creditare nu sunt semnate de 
analistul de credite – TM. 

 
Obiectivul 5:  Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Neconstituirea unui dosar dedicat arhivarii acordurilor de consultare si prelucrare a informatiilor 

din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice,  Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
- IS; 

• Nu s-au regasit in unitate acordurilor de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date 
ale Ministerului Finantelor Publice,  Agentia Nationala de Administrare Fiscala - IS; 

• Inregistrarea gajului pe cont la AEGRM s-a facut ulterior tragerii creditului - CS. 
 
 
Capitolul VI.4: Monitorizare credite PF 
 
Obiectivul 1:  Acordarea si utilizarea creditului, inclusiv inregistrarea atributelor in aplicatia 
informatica(idem la restructurare – daca este cazul) 
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• Graficul de rambursare nu a fost semnat de toti semnatarii contractului de credit, iar pentru 
reprezentantii Bancii care au semnat nu s-au trecut in clar numele si prenumele si nici functia 
detinuta  – DB, TM; 

• Nu s-au arhivat la portofoliul de credite contractele de credit, contractele de garantii si 
exemplarele originale ale politelor de asigurare  – DB, TM; 

• Plata eronata a primei rate de asigurare la polita de asigurare  – DB; 
• Utilizarea creditului s-a facut, inaintea inscrierii la AEGRM a ipotecii mobiliare pe conturi si fara 

inregistrarea garantiilor in Intbank  - CJ, OT; 
• Inregistrarea eronata in aplicatia INTBANK a Gajului pe cont – CJ; 
• Redactarea eronata a contractului de credit – CJ; 
• La primirea dosarului de credit de la analist nu s-a verificat corespunzator documentele existente 

care au stat la baza analizei solicitarii, respectiv adeverinta prezentata de client prezinta 
modificari la data “Registrul de intrare-iesire al unitatii emitente” si Cap. III, data “.......”. - CS; 

• Nu se face dovada ca la prezentarea la Banca sau ulterior a fost  remis clientului, sub semnatura 
de primire originalul formularului de aviz de inscriere si al facturii, precum si o copie de pe avizul 
de ipoteca - OT; 

• Nu exista dovada inmanarii codebitorului a unui exemplar al contractului de credit si a graficului 
de rambursare – TM; 

• Nu s-a respectat fluxul operational in ceea ce priveste transmiterea catre sucursala a contractelor 
de credit si garantii in sensul ca acestea au fost transmise inainte de semnarea cu clientul a 
graficului de rambursare, grafic care a fost editat de administrator in ziua urmatoare utilizarii 
creditului – PH; 

• Administratorul de credite nu a mentionat pe exemplarul ordinului de plata ramas la Banca, 
numele si prenumele in clar, nu a semnat si inscris data – PH. 

 
Obiectivul 2. Monitorizarea creditului  
• Nu au fost notificati clientii prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, asupra necesitatii 

prezentarii de noi documente din care sa reiasa existenta veniturilor certe cu caracter de 
permanenta realizate, dupa ce la trei scadente consecutive ale creditelor, s-a inregistrat plata cu 
intarziere a sumelor datorate la fiecare dintre cele trei scadente  – IF; 

• Nu s-au solicitat noi adeverinte de venit/noi Acorduri de consultare si prelucrare a informatiilor din 
bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
tinand cont ca s-au inregistrat intarzieri la plata cu un serviciu al datoriei mai mare de 30 de zile 
intr-un interval de 6 luni de la aprobarea creditului  – DB, IF, OT, TM; PH; 

• Nu s-a transmis clientului, la incetarea contractului de credit prin scrisoare recomandata cu 
confirmare de primire, formularul de informare privind incetarea contractului de credit. – DB; 

• Reinnoirea cu intarziere a politelor de asigurare aferente bunurilor constituite in garantie – CJ; 
• Dosarul de credit nu a fost predat la Arierate ca urmare a inregistrarii unui serviciu al datoriei de 

peste 90 de zile – OT; 
• Nu exista dovada verificarii garantiei reale a creditului cu frecventa de cel putin o data la 3 ani – 

TM; 
• Originalul politelor de asigurare nu este pastrat in dosarul care constituie portofoliul de credite al 

sucursalei – TM; 
• Nu s-a remis clientului la prezentarea ulterioara a acestuia in Banca, originalul formularului de 

aviz de inscriere al ipotecii mobiliare la AEGRM – PH; 
• Nu se face dovada efectuarii vizitei la domiciliul clientului in vederea analizarii posibilitatiilor de 

recuperare urgenta a restantelor inregistrate – PH. 
 
Obiectivul 3: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor intern 
• Notificarea trimisa clientului in vederea prezentarii la Banca pentru achitarea restantelor contine 

date eronate – PH. 
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Capitolul VI.5 : Activitate Arierate (PJ/ PF) 
 
Obiectivul 1. Obligatiile compartimentului Arierate din cadrul sucursalelor la preluarea si 
gestionarea dosarelor de credit neperformante (inclusiv cele acordate prin card). 
• Dosarul de credit a fost predat cu intarziere ofiterului arierate – DB, IF; 
• Nu se face dovada transmiterii periodice (cel putin trimestriale) de notificari scrise 

administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, privind asigurarea pazei si conservarii activelor 
constituite in garantie de catre Banca si a urmaririi periodice prin vizite pe teren, sintetizate intr-o 
nota de constatare privind conservarea garantiilor Bancii precum si indeplinirea solicitarilor 
transmise administratorului judiciar/lichidatorului  – DB, L, OT, PH; 

• Nu a fost intocmit Raport de monitorizare trimestrial/semestrial – TM; 
• Dosarul de credit a fost predat cu intarziere ofiterului arierate cand se inregistra un serviciu al 

datoriei de peste 90 zile – TM, PH; 
• Propunerea de declarare a exigibilitatii anticipate a creditului s-a efectuat cu intarziere depasindu-

se termenul de 50 de zile de la preluarea dosarului de credit – TM; 
• Nu s-a solicitat blocarea conturilor debitorului, inscriind ca sume blocate cel putin contravaloarea 

obligatiilor de plata restante peste 90 de zile fata de Banca – OT, PH; 
• Nu s-a solicitat avizul de la Directia Contencios pentru cererea de executare silita intocmita cu 

ocazia predarii dosarului de executare silita catre executorul judecatoresc – OT; 
 
 
Capitolul VI.6: Carduri credit / Overdraft 
 
Obiectivul 1. Informarea clientilor, primirea, procesarea si transmiterea documentatiei pentru 

acordarea limitei credit 
• Cererea de credit este incompleta  – IF; 
• Nu au fost solicitate documente care sa certifice faptul ca pensia obtinuta este definitiva si 

nerevizuibila  – IF; 
• Erori la efectuarea prescorarii si a calculului limitei de credit  – IF; 
• Codebitorul/sotia imprumutatului, nu a fost introdusa in aplicatia QBG - utilitarul “Alte persoane” – 

CJ; 
• Analistul de credite nu a inscris pe fisierul cu informatii de la ANAF mentiunea “Confirm 

concordanta datelor”, data, numele in clar si semnatura, pentru a face dovada verificarii 
concordantei intre datele inscrise/tiparite si informatiile existente in QBG Centralizat – CJ; 

• Nu s-a completat  IBAN-ul contului pe fisa cu specimene de semnaturi – TM; 
• Nu s-a solicitat clientului semnarea acordurilor de consultare a bazelor de date Centrala Riscului 

de Credit si Biroul de Credit  - CS; 
• Acordul de consultare a bazei de date Centrala Riscului de Credit nu a fost semnat/stampliat de 

persoana autorizata din cadrul unitatii teritoriale- CS; 
• La dosarul de credit card nu se regaseste Acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din 

bazele de date ale Ministerului Finatelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – CS; 
• Sectiunea I din Cererea de activare a serviciului plata in rate pentru cardul de credit MasterCard 

nu a fost completata de client ci de catre salariatul Bancii, iar la momentul semnarii de catre client 
a acestei sectiuni nu s-a solicitat acestuia sa inscrie data la care a semnat – PH. 

 
Obiectivul 2: Generarea, tiparirea, semnarea si remiterea contractelor, cardurilor si plicurilor 
PIN catre clienti (inclusiv sarcinile unitatii teriroriale la credit cardurile solicitate prin Phone 
Banking / site-ul Bancii / utilizarea ATM-ului Bancii) 
• Nu a fost anuntata Directia Antifrauda si Control in conditiile in care existau neconcordante intre 

numele clientului din actul de identitate si cel declarat telefonic (intrucat clienta a fost consiliata 
prin Phone Banking), precum si intre venitul realizat luat in calcul si cel rezultat conform ANAF – 
DB; 
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• Nu s-a solicitat clientului inscrierea pe fiecare exemplar din contract a mentiunii:„ Declar ca am 
fost informat in prealabil de catre CEC BANK S.A. cu privire la aprobarea creditului -  CJ; 

• Contractele de emitere a cardului de credit MasterCard arhivate la dosar sunt incomplete – CS, 
IF; 

• La preluarea dosarului de catre administratorul de credite nu s-a verificat concordanta 
documentelor depuse la dosar, respectiv:  Lipsa fisa cu specimene de semnatura; lipsa acord 
ANAF; lipsa semnaturi client pe acordurile de consultare BC si CRC; Lipsa semnatura client pe 
cererea de credit card; contractul de emitere card de credit in trei exemplare arhivate la dosar, 
fara a se preda clientului un exemplar – CS; 

• Pe cele doua exemplare ale contractul de credit arhivate la dosarul clientului nu s-a inscris data la 
care s-a predat al treilea exemplar utilizatorului principal de card - Art.27 din contractul de credit – 
PH. 

 
Obiectiv 5. Alte constatari care reprezinta incalcari ale reglementarilor interne 
• Procesul verbal de predare- primire a dosarului de card de credit nu este inregistrat in registrul de 

intrare – iesire al unitatii – CJ. 
 
 

Capitolul VII: Comisioane 
 
 
Obiectivul 1 : Venituri din comisioane 
• Nu s-au evidentiat si incasat corect comisioanele lunare  pentru pachetele operationale, urmare 

faptului ca nu s-a inregistrat in aplicatia informatica “Pachetul operational pentu persoane fizice“ la 
data depunerii cererii - IS; 

• Ofiterul relatii clienti nu a asigurarat  blocarea in contul Clientului a sumei reprezentand comision 
de evaluare, anterior solicitarii evaluarii garantiei  – DB; 

• Comisionul de neutilizare a fost perceput in mod eronat anterior expirarii perioadei de utilizare – 
DB; 

• Nu s-a recuperat de la client comisionul pentru consultarea RECOM – PAI, TM; 
• Neincasarea comisionului de administrare a contului de card – SM, CJ, SJ; 
• Incasarea eronata a comisionului de administrare pentru contul curent in locul comisionului lunar 

de administrare a pachetului Beneficiu – SJ; 
• Nu s-a blocat in aplicatia Qbank comisionul de analiza la data depunerii cererii de credit – SM, 

CJ; 
• Restituire depozit la scadenta a fost efectuata ca plata programata, fara comision, desi suma 

depaseste 2.000 euro si conform Tarifului de comisioane aceasta trebuia programata – DJ; 
• Comisionarea unei retrageri de numerar provenita din depozit la termen aflat la scadenta – HR; 
• S-a comisionat gresit retragerea in numerar a unei sume neprogramate mai mari de 5.000 lei 

provenita din lichidarea unui deposit – PH. 
 
 

Capitolul VIII : Verificari contra listelor negre/cunoasterea clientelei 
 

 
Obiectivul 1: Verificarea persoanelor/entitatilor prin aplicatia EMBARGO/ LNI/LIPP 
• Nu s-a efectuat consultarea bazei de date Lista interna cu persoane problema, la livrarea unui plastic 

card dupa mai mult de 10 zile calendaristice de la data inrolarii in sistem a solicitarii – IS, AO, DB, IF, 
L, PAI, PV, SP, V, CJ, SJ, AB, AR, BH, TM, BT, NT, SV, VS, CV, HR, MS, MH, AG, VL ; 

• Nu s-a efectuat consultarea bazei de date Embargo/“Lista interna cu clientii problema”  sau s-a 
efectuat ulterior deschiderii contului curent/contului de card/finalizarii tranzactiei/analizei in cazul 
de acordare a creditelor PF/PJ. – AO, CL, DB, GL, IF, L, PAI, PV, SP, TL, CJ; SJ; SM, BH, AG; 
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• Pentru operatiunile de transfer rapid, nu s-a efectuat verificarea expeditorului/ solicitantul sumei 
contra listei de sanctiuni internationale – CL, CT, GL, L, PAI, GJ, NT, SV, VS, CV, HR, SB, BN, 
VL; 

• Cu ocazia efectari de schimb valutar, nu au fost efectuate verificarile in aplicatia Embargo, 
conform Procedurii nr. 22/2008 - DJ; 

• La primirea sumelor/emiterea recipiselor spre consemnarea numerar, nu a fost efectuata 
verificarea in listele EMBARGO, atat pentru persoana care consemna suma, cat si pentru 
persoana pe numele careia este consemnata suma - CS, GJ, BN, HR, CV ; 

• Nu s-a efectuat verificarea in aplicatia EMBARGO a clientului/utiliatorului suplimentar la 
solicitarea de emitere a unui card suplimentar – SV. 

 
Obiectivul 3: Actualizarea datelor de identificare ale clientilor 
• Neactualizarea anuala a datelor de identificare ale clientilor in conditiile efectuarii de catre acestia 

a unor tranzactii bancare - BC, IS, CL, GL, IF, SP, CJ, VL; 
• Confirmarea de catre client a soldurilor conturilor si depozitelor detinute la momentul actualizarii 

datelor personale de catre personalul Bancii s-a realizat incorect in sensul ca acesta doar a 
semnat pe formular fara a inscrie mentiunea:  “Confirm faptul ca produsele existente in Lista 
produselor in sold, sunt singurele detinute, cat si soldurile acestora” – BC, NT, VS, MS, HR; 

• Nelistarea formularului “Lista produselor in sold la data de ...” in vederea confirmarii de catre client 
a soldurilor conturilor si depozitelor detinute, la momentul actualizarii datelor personale de catre 
personalul Bancii - BC,VN, SJ, SM, CJ, NT, VS, CV, HR; 

• La actualizarea de date nu a fost prezentat de catre client un certificat de la Registrul Comertului 
si nici nu s-a efectuat verificarea in Portalul online al Registrului Comertului - Recom Online si/sau 
lipsesc  copii ale actelor de identitate/ acestea nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, 
datate si semnate din partea Bancii – L, MS, BN; 

• La actualizarea datelor/listarea si semnarea fisei client nu s-a observat neconcordanta intre 
adresa din buletin si adresa inscrisa in aplicatia informatica – SM, SJ; 

• Nu au fost actualizate datele clientului PJ in aplicatia informatica a Bancii, cel putin semestrial – 
MH, NT, VS;. 

 
Obiectivul 4: Identificarea clientilor PF/PJ rezidente/nerezidente in conformitatea cu 
prevederile legale 
• Preluarea incompleta a datelor clientului in sistemul informatic al Bancii, la initierea relatiei de 

afaceri  - VN, SV; 
• La operatiunile de transfer rapid, nu au fost anexate documentele (in copie), care au stat la baza 

verificarii identitatii clientilor  – CL, PAI, TL; 
• Cu ocazia efectuarii operatiunii identificarea clientului/imputernicitului nu a fost efectuata 

corespunzator  – GL, PAI, TL, SV; 
• Nu se face dovada verificarii Fisei Clientului, aceasta nu este semnata de persoana cu atributii in 

acest sens  - DJ, BH, TM; 
• La deschiderea pachetului operational IMM, lipseste semnatura de aprobare din partea sucursalei 

pentru intrarea in relatii de cont curent, pe fisa client – BH. 
 
Obiectivul 6: Identificarea persoanelor/tranzactiilor acestora care prezinta indicii de 
suspiciune 
• Nu a fost solicitata Declaratia privind identificarea beneficiarului real si a sursei fondurilor” clientei 

cu ocazia efectuarii operatiuni de restiture in numerar – DJ; 
 
Obiectivul 7: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne 
• Accesarile aplicatiilor Embargo, conform Procedurii nr. 22/2009 si Lista interna cu persoane 

problema (LIPPI), conform Notei de Serviciu nr. 37 /2011  au fost efectuate ulterior efectuari 
operatiunilor – DJ. 

 



  Anexa 2 

 23 

 
Capitolul IX : Control Intern 

 
 
Obiectivul 1:  Exercitarea autocontrolului 
• Salariatii unitatii verificate nu au actualizat formularul Anexa nr. 9 la Regulamentul Intern 

“DECLARATIE SALARIATI privind conflictul de interese ce ar putea rezulta din calitatea de 
actionar/ asociat/ administrator/ cenzor/ membru CA/ director/ angajat la alte societati”  pentru 
anul 2018 – AB, AO, BN, CJ, IF, NT, SP;  

• La verificarea acordarii creditelor/cardurilor de credit pentru persoane fizice s-a constatat ca 
Acordurile de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor 
Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu au fost arhivate electronic la Sucursala 
Targoviste de persoana desemnata de directorul unitatii – DB, IF, PAI; 

• Salariati detin calitatea de imputernicita pe contul curent a desi nu exista o relatie de rudenie de 
gradul I, sot/sotie - AB; 

• La data controlului, declaratia privind calitatea de imputernicit/mandatar si utilizator suplimentar 
de card pe conturile clientilor persoane fizice rude de grad I, sot/ sotie, nu era completata/ 
actualizata online de catre salariat - CL, PAI, SM, SJ;  

• Lista produselor lichidate s-a generat  pe “agentia deschiderii”  in loc de “agentia lichidarii” -  AB, 
CJ, SJ;  

• Semnatura aplicata de casier pe documentele de casa (chitante, ordine de restituire, etc) nu 
corespunde cu specimenul de semnatura aflat in Banca - DJ; 

• Nu a fost declarat conflictul de interese de catre salariata - casier urmare deschideri unui cont 
curent persoana juridica  de catre nora acesteia - DJ; 

• Autocontrol efectuat deficitar in baza rapoartelor de tranzactii generate de aplicatiile informatice la 
inchiderea de zi - NT, SV; 

• Nu a fost semnat pentru intocmire Jurnalul operatiunilor zilei editat la sfarsit zi – CV.  
 
Obiectivul 2: Exercitarea controlului dual/dual prin aplicatiile informatice (Rapoarte Qbank, 
INTBank si CARDPRO; Profile Qbank, INTBank si CARDPRO; Autorizari Qbank/INTBank) 
• La verificarea, prin sondaj a profilelor operationale s-a constatat alocarea de profile neconforme 

cu functiile detinute – DB, TM; 
• Nu exista dovada ca a fost efectuat controlul dual ulterior al operatiunilor zilei anterioare pentru 

jurnalele de operatiuni si jurnalele de tranzactii, neexistand mentiune in acest sens pe 
documentele respective – DB, PAI; 

•  Aplicarea incorecta a controlului dual : AB, AG, CJ, NT, SM, SJ, SV; 
•  Salariatul cu atributiuni de verificare nu a constatat cu ocazia verificarii Listei de produse 

constituite, preluarea gresit in aplicatia Qbank Ghiseu a datele de identificare ale clientului - DJ; 
• La incheierea programului de lucru salariatul cu atributiuni de ofiter cont nu a verificat 

concondarta soldului din Situatia de casa cu soldul faptic al numerarului din agentie - DJ, MH; 
• La  incheierea programului de lucru nu se listeaza si nu se verifica toate rapoartele prevazute de 

Anexa 3 la NS 22: Situatia operatiunilor stornate, Situatia operatiunilor anulate, Chitante tiparite 
peste numarul admis, Lista detinatorilor inscrisi in perioada  – MH; 

• Nu exista dovada efectuarii in totalitate a controlului dual, astfel ca operatiunile de inregistrare a 
angajamentului de finantare si a garantiilor creditului nu au fost semnate pentru autorizare – TM; 

• Validarea (supervizarea) operatiunilor de utilizare a creditului s-a efectuat inainte de  completarea 
si semnarea de catre client a ordinului de plata – PH; 

• Nu se face dovada efectuarii controlului dual ulterior, prin aceea ca rapoartele zilei nu au fost 
semnate pentru verificare de catre persoana responsabila – BN, CV, MS, SV; 

• In cadrul exercitarii controlului dual asupra operatiunilor a caror tipologie este  supusa autorizarii 
imediate, nu s-au sesizat unele date incorecte pe documente – BC, BN, CV, NT, SB, VN. 
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Obiectivul 3: Exercitarea controlului de aprobare/acceptare prin semnatura 
• Exercitare necorespunzatoare a controlului de aprobare/ acceptare prin semnatura nefiind sesizat 

faptul ca documentatia de deschidere cont persoana juridica/ pachete PF/ PJ este incompleta/ 
cerere incompleta – AB, AR, AG, BH, BN, BT, CJ, CV, DJ, HR,  IS, MM, MS, NT, SM, SJ, SV, 
TM, VS, VN; 

• Nu se face dovada verificarii Fiselor de client, acestea nu sunt semnate de persoana care a 
verificat - DJ, MH; 

• Seful serviciului credite nu a verificat daca situatia creditelor acordate, jurnalul operatiunilor 
(credite), jurnalul opearatiunilor sterse se listeaza la finele zilei si daca operatiunile sunt corecte – 
OT; 

• S-a aprobat inchiderea contului curent al titularului decedat fara ca solicitantul sa prezinte un 
certificat de mostenitor - TM; 

• Cererile de deschidere conturi sau pachete operationale /fisele client nu au fost aprobate prin 
semnare si/sau datare – HR, BN, CV, MS;  

• Cererea de deschidere cont curent nu a fost semnata la rubrica referitoare la aprobarea 
deschiderii contului de catre persoana cu profil de supervizor, fiind semnata de catre persoana 
care a deschis contul – MS; 

• A fost semnat AA pentru prelungirea liniei de credit fara a sesiza faptul ca nu au fost preluate in 
AA conditiile impuse la aprobare de DAR – TM. 

 
Obiectivul 4: Exercitarea controlului ierarhic 
• Nu se face dovada efectuarii controlului ierarhic aferent trimestrului IV 2017 –  AO, OT, PAI, SP, 

TN; 
•  La reverificarea modului in care a fost efectuat controlul ierarhic, au fost constatate deficiente, 

desi, urmare controlului a fost incheiata Nota de Expunere pentru obiectivele verificate  – BN, CL, 
HR,  MH, PAI, TM, TL;  

• Nu a fost efectuata inventarierea lunara (faptica), bucata cu bucata, a numerarului aflat in casieria 
agentiei – PAI;  

• Desi nu s-a constatat nicio deficienta, in Fisa  Control Ierarhic nu s-a inscris sintagma ”fara 
deficiente” – TM; 

• La  Fisa  Control Ierarhic nu s-au anexat documentele care au fost avute in vedere la efectuarea 
controlului – TM; 

• Nu s-a efectuat verificarea operatiunilor legate de produsele lichidate din ziua de lucru precedenta 
efectuarii controlului ierarhic, esantionul de verificare nefiind extins, in conditiile in care la data 
efectuarii controlului nu existau operatiuni – HR, MS; 

• Fisa de control nu a fost completata la capitolele verificate cu perioada verificarii obiectivelor – 
MS.  

 
Obiectivul 6: Verificarea modului de indeplinire de sucursale a sarcinilor dispuse de 
CD/CA/AGA 
• Nu se face dovada transmiterii trimestriale catre Directia Antifrauda si Control  a masurilor luate in 

cazul salariatilor cu popriri conform HCD din 23.09.2016 - OT; 
• Nu s-a respectat HCD din 11.08.2016 privind inventarierea si predarea la arhiva  a documentelor 

create in anii 2009-2016 pentru toate agentiile subordonate sucursalei – OT; 
• Condica de prezenta a fost completata eronat - AG;  
 
Obiectivul 7: Alte constatari care constituie incalcari ale reglementarilor interne: 
• Operatiunea de anulare/stornare a Contractului de depozit pentru persoane fizice client a fost 

efectuata prin lichidare evitand astfel solicitarea aprobarii. Mentionam ca la documentele zilei au 
fost atasate ambele exemplare ale Contractului de depozit, pe acesta fiind inscrisa mentiunea 
“ANULAT” – DJ; 

• La controlul asupra documentelor nu s-a sesizat neconcordanta dintre suma inscrisa pe recipisa 
de consemnare  si suma mentionata pe verso-ul recipisei de consemnare  - TM; 
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Capitolul X: Debitori 
 
 
• Nearhivarea la dosarul debitorului a tuturor documentelor  incepand cu data aparitiei debitului - 

VN; 
• Neintocmirea/netransmiterea catre Directia Logistica a documentatiei necesare in vederea 

recuperarii sumelor datorate de catre debitor – VN; 
• In cazul clientului TURCEA VICTOR care inregistreaza la data de 28.02.2018 un debit in suma de 

925 lei reprezentand  utilitati (apa si salubritate) neachitate din anul 2008, nu se regaseste la 
Sucursala Timisoara dosarul debitorului care sa contina masurile intreprinse pentru recuperarea 
acestui debit – TM; 

• Sucursala nu a informat si nu a corectat  valoarea  comisionului aferent anului 2013 datorat catre 
FNGCIMM-SA  in cazul clientul POWER DISTRIBUTION SRL – TM; 

• Nu s-a urmarit recuperarea comisionului platit de Banca, de la client si a celui achitat in plus de la  
FNGIMM-SA pentru perioada 12.02.2013-31.12.2013, in cazul clientul POWER DISTRIBUTION 
SRL- TM. 

 
 

Capitolul XI : Clasificarea si protectia informatiilor 
 

 
Obiectivul 1: Sarcinile conducatorului entitatii (directorul de sucursala/director agentie/sef 
agentie) 
• Nu s-a actualizat/ nu este nominalizata o persoana responsabila cu administrarea bunurilor 

informationale protejate la nivelul unitatii verificate  – PAI, TN, TM; 
• Nu exista la nivel de agentie tip B un Registru de evidenta a bunurilor informationale clasificate in 

clasa de protectie “Confidential” -  NT; 
 
Obiectivul 2: Sarcinile salariatului responsabil cu administrarea bunurilor informationale 
protejate 
• Nu a fost intocmit Registrul de Evidenta al bunurilor informationale clasificate in clasa de protectie 

“Confidential” – CL, PAI, TN; 
• Referitor la numerele atribuite documentelor din “Registrul General de intrare/iesire” s-a constatat 

nerespectarea ordinii cronologice a numerelor -  GJ, MH; 
• La data controlului nu era intocmit Registrului de evidenta al bunurilor informationale clasificate in 

clasa de protectie “Confidential” – HR.  
 
Obiectivul 3: Evidenta bunurilor informationale conform regulilor privind gestionarea 
bunurilor informationale ale Bancii 
• Numerele de inregistrare din registrul de intrare iesire al unitatii nu au fost precedate de codul 

alocat judetului si litera corespunzatoare clasificarii documentelor in clasa de protectie - BC,BZ, 
DB, MS ; 

• Neinregistrarea corespondentei interne in Registrul Intern de intrare – iesire al agentiei - BZ; 
• Anexa nr.6 – Fisa de verificare a sistemelor complexe de securitate nu a fost inregistrata in 

Registrul de evidenta al bunurilor informationale clasificate in clasa de protectie “Confidential”  – 
CL, PAI, SP, BT, HR, SB; 

• In registrul de intrare-iesire exista randuri completate doar in coloana 1 – Nr. de inregistrare  – 
PV; 

• Cererile de deschidere cont/pachete  nu au fost inregistrate conform normelor in registrul de 
intrare iesire al unitatii - DJ,CS, MH, TM,  BH, SV, CS, GJ, MH; 
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• Nu s-a inregistrat sub un numar unic cererea clientului privind deschiderea pachetului operational 
in  “Registrul Intern de intrare-iesire” al agentiei -  BT; 

• Documentele din registrul de intrare iesire al unitatii sunt inregistrate in clasa B in conditiile in care 
sunt si documente ce ar trebui clasificate corect in clasa U sau C – HR.  

 
Obiectivul 4: Preintimpinarea situatiilor de compromitere a bunurilor informationale clasificate 
in clasa de protectie  C, B si U/ Situatii  de compromitere a bunurilor informationale clasificate 
• Nu s-a aplicat politica biroului curat (“clean-deskpolicy”), avand in vedere faptul ca pe ghiseul de 

la casierie erau pastrate mai multe dosare cu documente interne si dosare ale clientilor – MS. 
 
 
Situatii singulare/cu frecventa redusa, dar apreciate ca avand risc ridicat 

 
• La deschiderea pachetului operational IMM, lipseste semnatura de aprobare din partea sucursalei 

pentru intrarea in relatii de cont curent, pe cererea de deschidere si anexele acesteia – BH; 
• Cardul si pinul clientului erau tinute impreuna in vederea predarii lor catre clienti contrar normelor 

si procedurilor in vigoare – BH; 
• La emiterea cardului Business, lipseste semnatura de aprobare din partea sucursalei la care este 

arondata, pe cererea si respectiv contractul de emitere a cardului Business  - BH; 
• Nu s-a inmanat clientilor cate un  exemplar al Cererii achizitionare pachet operational PF, astfel 

ca ambele exemplare in care au fost emise se regasesc la documentia de deschidere- TM; 
• Clienta nu a fost consiliata corespunzator in ceea ce priveste  actualizarea valorii sumei care 

trebuie mentinuta in contul curent fata de instructiunile anterioare, prin completarea unui nou 
formular Anexa 3 „Cerere transfer sume din contul curent catre contul de card”, in conformitate cu 
valoarea ratei aferenta contractului de credit de refinantare, astfel incat in aplicatia Qbank ghiseu 
a ramas setata o valoare inferioara ratei de credit  – L; 

• Contractul de credit si contractele de garantii nu au fost intocmite de analistul de credite, ci de 
catre administratorul de credite (fara o dispozitie scrisa in acest sens) –L; 

• Nerespectarea Hotararii Comitetului de Arierate si a Comitetului de Directie eferitor la demararea 
executarii silite a biletelor la ordin aferente creditului acordat SC TUROL SRL  – TL; 

• Nu se face dovada predarii catre  BEJ Gigoi Emil cu opis si proces-verbal a dosarului de 
executare a biletelor la ordin  – TL; 

• Nu s-a verificat incadrarea onorariului fixat de BEJ in limitele stabilite de prevederile Contractului 
cadru privind executarea silita semnat de Banca cu executorul judecatoresc  – TL; 

• Aplicarea sistemului de control intern pe aria de activitate coordonata, prin exercitarea controlului 
ierarhic operativ curent, nu s-a efectuat  in mod corespunzator  – TL; 

• Nu toti detinatorii de chei tezaur au participat la verificarea numerarului desi au semnat in “Situatia 
numerarului in lei si valuta existenta in tezaur/casa de circulatie la sfarsitul zilei pentru efectuarea 
controlului zilnic al valorilor – PAI; 

• Casiera, cu ocazia pregatirii sacului de bani in vederea remiterii catre Biroul Casierie Bucuresti, 
nu a procedat la numararea banilor bucata cu bucata ci doar a numarului pachetelor intregi  – 
PAI; 

• Sigilarea sacului cu numerarul care a facut obiectul remiterii de numerar catre Birou Casierie 
Bucuresti nu s-a efectuat in prezenta sefului de agentie  sau inlocuitorul acestuia – PAI; 

• .Depozitarea banilor scosi din Tezaur si primiti de la Biroul Casierie Bucuresti de catre casier  intr-
o cutie de carton aflata sub birou si nu in seiful cu deschidere temporizata  – PAI; 

• Casierii nu procedeaza la stabilirea concordantei dintre soldul scriptic si soldul faptic al 
numerarului prin numararea bucata cu bucata in vederea stabilirii eventualelor diferente de casa – 
PAI; 

• Predarea/primirea gestiunii de catre casieri s-a efectuat fara numararea integrala bucata cu 
bucata a banilor primiti si doar prin numararea fractiilor (bucata cu bucata) si a numarului de 
pachete  – PAI; 
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• Casiera la sfarsitul zilei de lucru, paraseste unitatea cu documentele aferente operatiunilor 
efectuate in cursul zilei  – PAI; 

• Nu s-a retinut din garantia constituita de catre chirias sumele restante datorate – DCTB; 
• Nu s-a comunicat Directiei Logistica valoarea utilitatilor neincasate/valoarea penalitatilor calculate 

in vederea notificarii chiriasului  – DCTB; 
• Nu s-a facut dovada transmiterii lunare catre Directia Logistica, a stadiului recuperarii debitelor de 

la chiriasii rau platnici  – CL; 
• Nu s-a facut dovada ca s-au intreprins demersuri/s-au luat masuri in vederea recuperarii debitului. 

– CL; 
• Inregistrarea eronata a recuperarii comisionului platit centralizat catre FNGCIMM, aferent anului 

2011, a condus la inregistrarea unui debit in valoare de 1.173,84 lei  – TN; 
• Sistemul de control intern pe aria de activitate coordonata prin exercitarea controlului ierarhic 

operativ curent, nu a fost aplicat in mod corespunzator cu privire la inregistrarea in aplicatia 
IntBank la nivel de client a comisioanelor FNGCIMM achitate de Banca si nerecuperate  – L; 

• Controlul ierarhic operativ curent nu a fost exercitat in mod corespunzator de persoanele 
semnatare, cu privire la corecta intocmire a cererii de admitere a creantei si a cererilor de 
executare silita  – L; 

• Inventarierea anuala (2015) a conturilor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, 
aferente operatiunilor cu clientela s-a efectuat in mod eronat  – L; 

• Comisionul FNGCIMM achitat de Banca si nerecuperat, nu a fost inregistrat in aplicatia IntBank la 
nivel de client  – L; 

• Urmare deschiderii procedurii insolventei  impotriva clientului, cererea de admitere a creantelor in 
baza careia Banca s-a inscris la masa credala este intocmita incomplet  – L; 

• Urmare demararii executarii silite a bunului imobil acceptat in garantia creditului/avalistului, 
cererea de executare silita inaintata BEJ-ului este intocmita incomplet  – L. 
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