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Cuvânt-înainte 

Dimensiunile actuale ale comer ului mondial sunt înso ite de o 
nevoie tot mai accentuată de credit. 

Firesc, actorii principali ai pie ei creditelor sunt băncile comer-
ciale, care, însă, în realizarea obiectului lor de activitate, se confruntă 
cu riscuri multiple legate mai ales de posibilitatea rambursării 
creditelor, dar – în acelaşi timp – preocupate de plasarea eficientă a 
banului, sunt dispuse permanent la diversificarea produselor lor. 

În acest sens, băncile comerciale procedează nu numai la cre-
ditarea exportatorilor cu scopul sprijinirii acestora în producerea 
mărfurilor sau serviciilor exportate, dar şi la creditarea importatorilor 
din ter e state spre a-i sprijini în achizi ionarea mărfurilor şi ser-
viciilor exportate. Fie că în cauză banca acordă un credit vendeur, fie 
că acordă un credit acheteur, acestea sunt înso ite inevitabil de nu-
meroase riscuri ce nu pot fi acoperite doar prin garan iile cerute de 
creditori, drept condi ie a deschiderii creditului. Pentru a-şi diminua 
posibilele pierderi, băncile se văd obligate să procedeze la asigurarea 
respectivelor credite prin încheierea, cu societă i specializate de 
asigurare, a unui contract de asigurare. 

În aceste coordonate, tema lucrării de fa ă se impune prin noutate 
şi actualitate. 

Domeniul asigurărilor fiind complex, complicat şi dificil de des-
cifrat, literatura juridică este relativ săracă în cercetări monografice 
ale acestei materii, civiliştii şi comercialiştii disputându-şi, nu de 
pu ine ori, apartenen a.  
Şi din acest unghi de vedere, lucrarea are meritul de a sublinia 

apartenen a materiei asigurărilor – în general, a asigurărilor de credite 
– în special, la domeniul dreptului comercial.  

După prezentarea ra iunilor economice ale cercetării şi plasarea 
temei abordate în contextul globalizării economiei, care antrenează – 
firesc – o dezvoltare impresionantă şi a comer ului interna ional nu 
numai cu mărfuri, ci şi cu servicii, autoarea se opreşte în primul ca-
pitol al lucrării – fructificând, astfel, cunoştin ele juridice şi 
economice, deopotrivă – asupra tehnicilor de finan are a exporturilor, 
distingând între tehnicile tradi ionale şi tehnicile neconven ionale de 



Contractul de asigurare a creditelor pentru export VI

finan are. Pe această linie de abordare autoarea înscrie distinc ia între 
creditul furnizor – realizat de exportatorul de marfă ori de servicii, 
sau de către o bancă – şi creditul acheteur acordat, fără excep ie, de 
către o institu ie bancară,   aplecându-se şi asupra departajării dintre 
creditele comerciale şi aşa-numitele „credite de ajutorare” acordate în 
scopul sprijinirii dezvoltării unui anumit domeniu sau a unei anumite 
activită i. 

Fructificând solida sa pregătire teoretică şi practică, autoarea înfă-
işează cadrul juridic al asigurării creditelor pentru export, cercetarea 

având ca suport directivele adoptate în materie în cadrul Uniunii 
Europene, dar şi reglementări din unele state precum Belgia, Fran a, 
Italia, Elve ia sau Argentina, pentru a identifica apoi normele 
aplicabile contractului de asigurare a creditelor din dreptul român. 

Lucrarea de fa ă cuprinde o cercetare amănun ită a contractului de 
asigurare a creditelor pentru export, autoarea particularizând elemen-
tele contractului de asigurare prin raportarea acestora la specificitatea 
contractului de asigurare a creditelor pentru export, contract consen-
sual, sinalagmatic, intuitu personae, aleatoriu, numit, dar – mai ales – 
de adeziune. Re ine aten ia, cu deosebire, analiza întreprinsă de 
autoare cu privire la diferitele tipuri de credite asigurate, la riscurile 
asigurate şi specificitatea acestora în cazul asigurării de credite pentru 
export, la procedura de evaluare a riscurilor şi a cazurilor asigurate la 
prima de asigurare şi calcularea acesteia, la suma asigurată, la indem-
niza ia de asigurare şi adecvarea acesteia la cuantumul prejudiciului 
suportat de asigurat; autoarea cercetează, de asemenea, obliga iile 
păr ilor la contract, precum şi consecin ele executării necorespun-
zătoare sau ale neexecutării acestora, făcând permanent referire şi la 
asigurarea creditelor pentru export în numele şi pe contul statului şi 
oprindu-se mai atent asupra formelor de organizare şi statutul juridic 
al asigurătorilor ce operează în contul şi în numele statului. 

Valorificând experien a sa de cadru didactic universitar şi de 
magistrat, autoarea analizează cesiunea poli ei de asigurare de credit 
pentru export, pe care o diferen iază de alte titluri de valoare şi o 
cercetează în raport de variatele sale func ii – şi nu în ultim rând – 
aceea de garan ie mobiliară. 

Dreptul de regres al asigurătorului care a indemnizat pe asigurat 
este cercetat deopotrivă, autoarea găsind suport pentru aser iunile sale 
în practica judecătorească şi arbitrală. Este interesantă opinia 
avansată de autoare cu privire la posibilitatea distribuirii, între 
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asigurător şi asigurat, a sumelor recuperate de la ter i şi a majorărilor 
de întârziere. 

Debitorul presta iei caracteristice în contractul de asigurare de 
credite pentru export fiind asigurătorul, aspecte legate de răspunderea 
acestuia pentru neîndeplinirea obliga iilor sale contractuale sunt cer-
cetate atent, autoarea oprindu-se mai ales asupra obliga iei asigură-
torului de păstrare a secretului referitor la creditele asigurate, precum 
şi asupra obliga iei de reprezentare a asiguratului în procedura con-
tencioasă ori de asistare a acestuia. 

Indemniza iile de asigurare foarte importante ca sumă, precum şi 
riscurile majore şi suplimentare – ca de exemplu, riscurile publice ori 
riscurile economice de ară – ce pot interveni în asigurarea creditelor 
pentru export, cu consecin e grave asupra cifrei de afaceri a 
asigurătorilor, determină pe aceştia să încheie cu asigurători mai 
puternici – din punct de vedere economic – contracte de reasigurare, 
specificitatea cărora este cercetată de asemenea. 

Pornind de la realitatea economică şi imperativele comer ului 
mondial, şi surprinzând corect extinderea creditului acheteur în finan-
area exportului, autoarea sugerează şi argumentează, în finalul lu-

crării, necesitatea elaborării unui cadru normativ special pentru con-
tractul de asigurare a creditelor acheteur. Autoarea propune şi extin-
derea sferei asigurătorilor de credite pentru export în numele şi pe 
contul statului, considerând că Eximbank fiind o institu ie bancară, 
fie ea şi cu capital majoritar de stat, aceasta nu ar trebui să încheie şi 
contracte de asigurare de credite în calitate de asigurător, calitate 
rezervată – şi din perspectiva dreptului comunitar – numai societă ilor 
comerciale de asigurare, care, deci, au ca unic obiect de activitate 
asigurările. 

Aplecându-se mai atent asupra legisla iei române a asigurărilor, 
autoarea propune – argumentat – modificarea acesteia în sensul sta-
bilirii exprese a cerin ei formei scrise a contractului ca o condi ie de 
validitate, reglementarea poli ei de asigurare ca titlu de valoare şi, 
concomitent, ca probă a încheierii contractului, cu avantajele 
circula iei acesteia prin procedura, mai rapidă, a girului. 

Este foarte interesantă propunerea ca una dintre modificările Legii 
nr. 136/1995 să aibă în vedere men ionarea expresă a posibilită ii 
asigurătorului – eventual, ca mandatar al asiguratului, în baza unui 
mandat tacit – de a recupera de la ter  şi suma corespunzătoare 
francizei al cărei cuantum nu este inclus niciodată în indemniza ia de 
asigurare. Autoarea propune, de asemenea, şi reglementarea expresă a 
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obliga iei asigurătorului de a păstra confiden ialitatea asupra informa-
iilor furnizate de asigurat în procesul negocierii şi încheierii contrac-

tului de asigurare a creditului, sub forma secretului profesional. 
Este de remarcat faptul că lucrarea este bazată pe cercetarea unui 

bogat material bibliografic ce cuprinde întreaga literatură română de 
specialitate juridică, dar şi economică a domeniului, ca şi cele mai 
semnificative lucrări din doctrina străină, precum şi pe investigarea – 
din perspectiva dreptului comparat – a reglementărilor în vigoare în 
diferitele state cu tradi ie în asigurarea de credite pentru export. 

Pornind de la cunoştin ele comunicate până în prezent prin lite-
ratura de specialitate în ară şi străinătate, autoarea adânceşte cerce-
tarea şi reuşeşte să eviden ieze – cu numeroase accente de totală ori-
ginalitate – aspecte noi ale complexită ii contractului interna ional de 
asigurare de credite pentru export, sesizând laturi inedite, neabordate 
până în prezent, şi, valorificându-şi cunoştin ele interdisciplinare, 
formulează concluzii şi propuneri pertinente. 

Lucrarea se recomandă ca o cercetare ştiin ifică laborioasă ce se 
adresează atât specialistului teoretician, dar şi practicianului, de la 
avocat sau consilier juridic la magistrat şi, nu în ultimul rând, comer-
ciantului – creditor sau creditat. 

 
Prof. univ. dr. Brânduşa Ştefănescu 
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Introducere 

§1. Dezvoltarea comerţului exterior 

1. S-a afirmat de multe ori că războiul şi comer ul constituie mo-
dalită ile tradi ionale de comunicare interna ională şi afectează via a 
şi activitatea celei mai mari păr i din popula ia globului. Premisa de 
bază este că efectele pozitive ale comer ului prevalează în raport cu 
cele negative, având la bază principiile avantajelor comparative şi 
generează câştiguri pe care indivizii şi colectivită ile nu le-ar putea 
ob ine izolat1. 

Stricto sensu, comer ul interna ional cuprinde totalitatea opera-
iunilor de import şi export de mărfuri, lucrări şi servicii pe care le 

desfăşoară persoanele fizice şi/sau juridice, ca subiecte ale dreptului 
comer ului interna ional, apar inând unui stat, cu parteneri străini sau 
pe pie e străine (cu mărfuri, lucrări sau servicii aflate în tranzit 
interna ional). 

Potrivit cu acest sens, comer ul interna ional apar ine în esen ă 
fazei economice a distribu iei mărfurilor, care constituie etapa inter-
mediară a ciclului economic, plasată între produc ie şi consuma ie, cu 
precizarea că, în acest caz, distribu ia are loc, prin ipoteză, peste 
frontierele unui stat. 

În epoca modernă, comer ul interna ional a depăşit cadrul 
tradi ional al acestei no iuni, el înglobând o multitudine şi o extremă 
varietate de opera iuni, care se referă numai indirect la marfă şi care 
sunt cuprinse, de regulă, în no iunea de cooperare economică. 

Una dintre cerin ele fundamentale ale progresului fiecărei ări în 
condi iile societă ii moderne este participarea intensă la schimbul 
interna ional de valori, la divizarea interna ională a muncii. 
Dezvoltarea economico-socială în ritm sus inut a statelor impune 
lărgirea schimburilor economice, realizarea unei largi cooperări cu 
alte state. 

Astăzi, mai mult ca oricând, importan a teoriei rela iilor interna-
ionale este mai pregnantă, deoarece economiile statelor lumii sunt 

                                                
1 M. Dumitru, Comer  interna ional, Ed. ASE, Bucureşti, 2003, p. 7. 
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legate între ele mai strâns decât în trecut, prin schimb de bunuri 
fizice, de servicii, de informa ii şi prin fluxuri financiare multi-
laterale. 

Datorită creşterii gradului de integrare mondială şi al perturba-
iilor care apar, a devenit esen ial pentru oricare stat să-şi gândească 

politica economică internă în raport de muta iile ce au loc în mediul 
interna ional. 

Amplificarea re elei de interconexiuni la nivel mondial este 
urmarea unui adevăr simplu, impus de practica de zi cu zi: na iunile 
lumii se angajează în comer ul interna ional pentru că au de câştigat, 
per ansamblu, în urma acestor tranzac ii. Încercările de impunere a 
autarhiei la nivel na ional s-au lovit de penalizarea obiectivă ce le-a 
fost aplicată de trecerea timpului, sub forma recesiunilor economice 
pe termen lung1. 

În prezent, deciziile în materie de politică comercială se adoptă în 
condi iile unui climat economic deosebit de complex. Binomul liber 
schimb – protec ionism nu şi-a pierdut importan a, ci, pe măsura 
globalizării şi a accentuării interdependen elor interna ionale, acesta a 
devenit tot mai complex şi mai sensibil la stimulii economici şi 
extraeconomici. 

Modul de comunicare şi contextul social-economic se redefinesc 
permanent, problematica legată de comer ul corect ia treptat locul 
celei a comer ului liber, dar esen a disputelor cu privire la avantajele 
şi dezavantajele liberalizării pie elor în raport cu protejarea lor se 
păstrează la cote ridicate. 

Majoritatea schimburilor economice interna ionale, indiferent de 
importan ă, sunt înso ite de credit, iar creditul este înso it de risc, cele 
două ac iuni formând un cuplu indisociabil. 

Derularea opera iunilor de export, în aparen ă simplă, presupune 
însă foarte mult efort din partea celor implica i sub o formă sau alta în 
acest vast angrenaj. De cele mai multe ori, cei care derulează cele 
două mari opera iuni, exportul şi importul, sunt entită i complet sepa-
rate, urmărind interese şi ducând politici uneori chiar antagoniste. În 
economia de pia ă capitalistă sunt create şi mecanismele şi factorii 
diriguitori care, ca o mână nevăzută, îmbină interesele tuturor şi fac 
posibil însuşi angrenajul complex al comer ului exterior. 

 

                                                
1 C. Ciupagea, Fundamentele teoretice ale comer ului interna ional, Ed. 

Economică, Bucureşti, 2001, p. 9. 
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2. Printre elementele de cea mai mare importan ă în tot acest 
angrenaj, un loc distinct îl ocupă sistemul bancar. Sistemul este de 
aşa manieră creat, încât aproape că nici nu ar mai fi de conceput 
comer ul în general şi comer ul exterior în special fără participarea 
băncilor. În condi ii normale, practic nici nu ar fi posibil actul de 
comer  exterior fără contribu ia decisivă a sistemului bancar. Oricare 
dintre verigile lan ului de participan i la actul de comer  exterior 
apelează sub o formă sau alta la sistemul bancar şi aceasta pentru că 
nici una din aceste verigi nu dispune de suficiente resurse financiare 
pentru reluarea procesului de produc ie sau nu e dispusă să 
imobilizeze resursele sale financiare o perioadă prea lungă de timp.  

În acelaşi timp, şi sistemul bancar, în lupta de concuren ă, în 
tendin a manifestată spre lărgirea şi diversificarea gamei de produse 
şi servicii pe care să le ofere clientelei, a re inut creditarea comer ului 
exterior ca o mare prioritate a activită ii lui. 

Desigur, de la un stat la altul, gradul de implicare a sistemului 
bancar diferă destul de mult, însă, în toate cazurile, se porneşte de la 
un nivel minimal, care face posibil însuşi actul de comer  exterior. 

De asemenea, cu cât o ară este mai dezvoltată, cu atât mai mult 
sistemul bancar este mai adânc implementat în via a economică, în 
general şi în activitatea de export-import, în special. 

Totodată, o mare contribu ie la derularea în bune condi ii a vie ii 
economico-sociale a unei societă i o are banca centrală, banca 
băncilor1. De altfel, băncile comerciale au o contribu ie decisivă în 
existen a şi buna func ionare a comer ului exterior, dar trebuie să fie 
foarte clar că în spatele sistemului bancar-comercial stă, de fapt, 
Banca Na ională, care prin politicile sale coordonează, în realitate, 
dezvoltarea macroeconomică a ării. Banca Na ională are în mână 
câteva pârghii esen iale, cum ar fi: reglarea masei monetare, a 
infla iei în cea mai mare parte, mecanismul cursului valutar, rezerva 
valutară, taxa scontului, politica dobânzilor în general etc.2 

Produsele şi serviciile sistemului bancar în general şi ale băncilor 
comerciale în special constituie suportul pe care se sprijină în mare 
măsură exportul şi importul. Aceste produse şi servicii bancare nu se 

                                                
1 Pentru dezvoltări privind rolul Băncii Na ionale a României, a se vedea 

A. Silberstein, Aspecte juridice în rela ia dintre Banca centrală şi băncile 
comerciale, în R.R.D.A. nr. 2/2003, p. 51-59. 

2 C. Basno, N. Dardac, Sisteme de plă i, compensări şi decontări, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004, p. 20. 
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oferă ca un scop în sine, ci sunt căile prin care băncile ob in venituri. 
Activitatea bancară se adresează, deopotrivă, firmelor şi persoanelor 
individuale, activită ilor strict interne, ca şi celor externe, de comer  
exterior. 

Nevoile tot mai complexe ale participan ilor la actul de comer  
exterior, corelate cu o puternică concuren ă pe pia a bancară ori cu 
dorin a însăşi a băncilor comerciale de a-şi majora cotele de pia ă şi, 
implicit, sursele de venit, contribuie în mod hotărâtor la adaptarea 
ofertei acestora din urmă din ce în ce mai corect şi complet la 
realită ile şi necesită ile comer ului exterior. 

O opera iune de export presupune, pentru operatorul de comer  
care o realizează, un anumit număr de riscuri, care nu sunt diferite ca 
natură de cele întâlnite pe pia a internă, dar care dobândesc carac-
teristici particulare datorită distan elor mari, a diferen elor de limbă, 
de obiceiuri sau a diferen elor de reglementare juridică. 

Creditul, cuvânt-cheie în societatea contemporană, considerat ca 
un element-martor al economiei de pia ă, îşi are reversul său: riscul. 
Riscul este el însuşi diversificat: riscul de neplată, riscul de întârziere 
la plată datorat fie falimentului debitorului, fie unor evenimente 
naturale, politice etc. 

De asemenea, societă ile bancare suportă riscuri proprii activită ii 
lor, cum ar fi: riscul de lichiditate1, riscul de pia ă2 sau riscul de 
varia ie a ratei dobânzii3. Analiza riscurilor bancare interne este 
completată de evaluarea riscurilor externe, cum ar fi cele asociate 

                                                
1 Pentru o bancă, acesta constituie expresia însăşi a probabilită ii pierderii 

capacită ii de finan are; expunerea la risc poate fi foarte mare, lichidarea 
bruscă a unor depozite importante ca valoare falimentând banca. 

2 Acesta exprimă probabilitatea ca o varia ie a condi iilor de pe pie ele 
financiare – în special o varia ie neaşteptată de pre  – să afecteze pozitiv sau 
negativ profitul băncii. Pierderile generate de acest risc pot fi semnificative şi 
pot antrena chiar falimentul băncii, dacă schimbările de pe pie e sunt 
dramatice. 

3 Este doar în mică măsură detectat şi neutralizat prin folosirea duratei. 
Profilul cel mai frecvent al curbei dobânzilor este cel ascendent, ratele pe 
termen lung fiind mai mari decât cele pe termen scurt. Cele mai multe bănci 
nu îşi imunizează portofoliile fa ă de riscul de varia ie a ratei dobânzii pe 
pia ă din cauza unor efecte benefice pentru produsul net bancar în anumite 
condi ii de structură a activelor şi pasivelor sensibile. O scădere a ratelor 
dobânzii pe pia ă afectează negativ produsul net bancar al băncilor 
universale, pe termen mediu. 



Introducere 5 

procesului de livrare a produselor şi serviciilor (risc tehnologic), risc 
de produs (a mediului de afaceri), risc economic, risc legislativ, de le-
galitate, de concuren ă – riscuri asupra cărora băncile au, în general, 
un control limitat. 

Dacă în general, băncile au la îndemână mijloace care in de ma-
nagementul bancar sau de folosirea unor tehnici financiare complexe 
pentru prevenirea riscurilor interne, pentru prevenirea riscului de ne-
plată şi a riscului de întârziere la plată, unul dintre cele mai eficiente 
instrumente constă în asigurarea creditelor. 

§2. Importanţa asigurării creditului pentru export 

3. Pe măsura multiplicării creditelor acordate şi, implicit, a 
riscurilor care le înso esc, au apărut noi instrumente de apreciere şi de 
calificare a riscurilor, ducând la apari ia unei profesii noi, bazate pe o 
tehnică statistică de apreciere şi compensare a riscurilor. Apare astfel 
şi se dezvoltă institu ia asigurării creditului, care, după o creştere pro-
gresivă, cunoaşte o extindere în aproape toate ările lumii. În prezent, 
asigurarea creditului beneficiază de o specializare conceptuală şi de o 
pia ă proprie cu caracteristici structurale proprii, de o fizionomie 
proprie şi de o capacitate proprie de adaptare1. 

Asigurarea creditului nu este, ea însăşi, o tehnică proprie numai 
comer ului interna ional, fiind întâlnită şi în comer ul intern. Însă în 
comer ul interna ional aceasta s-a dezvoltat, fiind astăzi pe punctul de 
a deveni una din func iile macroeconomice esen iale. 

Asigurarea creditului este o institu ie complexă în comer ul inter-
na ional. Să apreciezi solvabilitatea unui cumpărător din afara grani-
elor, calitatea finan elor publice ale unui stat străin, când acesta are 

calitatea de debitor sau posibilitatea recuperării unei crean e din celă-
lalt capăt al lumii este un demers singular, mult mai dificil şi mai 
hazardat decât aprecierea solvabilită ii unui client de aceeaşi na iona-
litate, ce foloseşte acelaşi sistem bancar, supus aceloraşi norme de 
drept şi folosind aceeaşi monedă ca şi vânzătorul. Furnizorul poate 
încerca să facă acest demers singur, cu propriile sale mijloace sau cu 
asisten a asigurătorului de credite, în această din urmă ipoteză, el 
beneficiind de cunoştin ele asigurătorului. 

                                                
1 J.P. Deschanel, L. Lemoin, L’assurance crédit, PUF, Paris, 1996, p. 3. 
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§3. Istoricul asigurării creditului 

4. Prima campanie de asigurare a creditului apare în Anglia la înce-
putul secolului al XVIII-lea (South Sea Bubble). Însă câ iva ani mai târ-
ziu, nu rămâne nimic din această încercare. Oricum, nu a fost identifica-
tă încă vreo poli ă de asigurare a creditului emisă de această companie. 

În anul 1770, Guvernul prusac se interesează de un proiect de 
asigurare a creditelor, dar nu se ajunge la nici un rezultat. 

Unii autori1 situează categoric apari ia acestui tip de asigurare în 
Italia, în anul 1831, arătând că în fapt s-a găsit cea mai veche poli ă 
emisă de Banca Adriatico di Assigurazioni2, care asigura riscurile de 
neplată determinate de sinistrele maritime. 

După războaiele napoleoniene, renaşterea comer ului, în special a 
celui interna ional, a determinat nevoia de securitate a comercian ilor. 
Pe acest fond, au apărut în Fran a, în anii 1820-1830, primele expe-
rien e de acoperire, prin intermediul asigurării, a riscului de credit. 

British Commercial Insurance Company încearcă în anul 1820 să 
îşi lărgească obiectivul de activitate la sectorul credit, însă ea renun ă 
pu in timp mai târziu. 

Mai există ini iative în Fran a, prin constituirea unor companii de 
asigurare: Union de Commerce (1845), Ducroire şi Sécurité commer-
ciale (1946) sau în Belgia, prin constituirea Garantie du Commerce 
(1852). Toate acestea eşuează câ iva ani mai târziu. 

 
5. Pe plan doctrinar, veritabilul fondator al asigurării creditului a 

fost Bonajuto Paris Sanguinetti3, de la care s-a păstrat un studiu im-
portant, datat la 1839 şi publicat la Livourne, Fran a, intitulat „Essai 

                                                
1 J. Bastin, La défaillance de paiement et sa protection: l’assurance crédit, 

L.G.J.D., Paris, 1991, p. 51. 
2 Nu era vorba de o bancă propriu-zisă la acea vreme, acest termen 

nefiind rezervat institu iilor de credit. Cuvântul „bancă” trebuie în eles în 
sensul său vechi, de stabiliment de comer . 

3 Născut la Modena în 1800, emigrant la Livourne, în 1832 este deja 
director al companiei de asigurări maritime Nettuno. Ca urmare a mai multor 
sinistre, la 15 ianuarie 1834, această companie este declarată falită, iar direc-
torii, între care şi Sanguinetti, sunt aresta i. Ca urmare a apelului declarat, 
prima sentin ă a fost desfiin ată şi el eliberat. Probabil că această experien ă 
şi cunoştin ele sale de asigurător profesionist l-au determinat să imagineze şi 
să îşi dezvolte teoria. 
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d’une nouvelle théorie pour appliquer le système des assurances aux 
dommages sur les faillites”. 

Lucrarea se adresează camerelor de comer  franceze şi Minis-
terului de Comer  al lui Louis-Philippe. În textul lucrării, Sanguinetti 
explică preferin a sa pentru Fran a, arătând că aceasta este un stat 
eminamente comercial, care are suficiente rela ii comerciale cu 
Olanda şi cu Belgia, pentru a se putea aplica principiul de bază în 
asigurări, respectiv „legea numerelor mari”. 

În lucrarea sa, Sanguinetti a atras aten ia asupra existen ei fali-
mentelor frauduloase sau voluntare şi a studiat influen a politicului 
asupra riscurilor, evocând perturbările datorate războiului sau schim-
bărilor de regim politic. 

Autorul explică în opera sa sistemul de asigurare mutuală, plecând 
de la cotiza iile voluntare ale comercian ilor: concep ia sa modernă 
introduce în ecua ie statistica falimentelor pentru fiecare sistem în 
parte, segmentarea sectorială a nivelului primei şi globalizarea cifrei 
de afaceri a asiguratului. 

În ciuda pertinen ei şi a aspectelor inovatoare ale teoriei lui 
Sanguinetti, economiştii acelei epoci au ignorat ideile acestuia. 

 
6. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea au fost întemeiate com-

panii de asigurare a creditului bazate pe tehnici moderne: Ocean 
Accident and Guarantee Corporation (1885) în Marea Britanie, Ame-
rican Credit Indemnity Company (1893) în Statele Unite ale Americii 
sau Hanneatishe See und Allgemeine VErsicherungsgesellschaft 
(1898) în Germania. 

De la sfârşitul secolului al XIX-lea până la perioada interbelică, 
această categorie de asigurări a fost obiectul de activitate numai al 
câtorva societă i specializate. Aceste câteva societă i însă au format 
în anul 1926, la Zürich, o asocia ie profesională, care func ionează şi 
în prezent, sub o denumire schimbată, respectiv International Credit 
Insurance & Surety Association – I.C.I.S.A.1 

Activitatea I.C.I.S.A. este focalizată spre analiza, armonizarea şi 
eficientizarea asigurărilor de credite, inclusiv pentru export, ob inerea 
de informa ii utile în subscrierile legate de debitorii străini, precum şi 
facilitatea cooperării pentru asigurarea şi reasigurarea acestor riscuri. 

                                                
1 International Credit Insurance & Surety Association, cu sediul actual la 

Flims – Waldhaus în Elve ia. Fostă International Credit Insurance 
Association, fondată în 1926, care şi-a schimbat denumirea în anul 2001. 
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De asemenea, în anul 1934, societă ile de asigurare de credite din 
Fran a, Italia, Spania şi Marea Britanie au constituit Uniunea 
Interna ională a Asigurătorilor de Credite şi Investi ii, cunoscută sub 
numele de „The Berne Union”. 

Conform statutului, pot deveni membrii deplini au Uniunii numai 
institu iile sau companiile care asigură credite de export, alte institu ii 
a căror activitate este doar legată de asigurarea creditelor de export, 
fiind accepta i numai ca membrii asocia i. În prezent, Uniunea are 51 
membrii din 42 de ări. Uniunea a fost constituită având ca scop acce-
lerarea schimbului liber de informa ii privind riscul de ară şi stabi-
lirea unor principii şi reguli etice în domeniul comer ului interna io-
nal, în domeniul asigurării creditelor de export şi al investi iilor 
străine. Deşi nu există nici o obligativitate pentru membrii de a se su-
pune recomandărilor, există o procedură oficială de raportare a abate-
rilor de la normele recomandate, precum şi proceduri de informare re-
ciprocă cu privire la condi iile unui anumit contract de asigurare aflat 
în negociere. Uniunea a recomandat o clasificare a creditelor interna-
ionale şi utilizarea acestora în raport cu diferite grupe de mărfuri. 

§4. Stadiul cunoaşterii 

7. În pofida dezvoltării rapide a asigurării creditului pentru export 
şi a necesită ii acordării unei protec ii sporite exportatorilor şi a 
institu iilor financiare de creditare a exporturilor, contractul de asigu-
rare a creditului pentru export nu a făcut încă subiectul unei cercetări 
amănun ite în doctrina românească. 

Dacă autorii străini au acordat aten ia necesară tratării acestei 
problematici1, tratând atât contractul intern de asigurare a creditului, 
cât şi contractul de asigurare a creditului pentru export în dreptul 

                                                
1 G. Barral, L’assurance des crédits a l’exportation, Nathan, Paris, 1987; 

J. Bastin, L’assurance crédit dans le monde contemporain, Jupiter et Navarre, 
Paris, 1978; J. Bastin, La défaillance de paiement et sa protection: l’assu-
rance crédit, L.G.J.D., Paris, 1991; J.P. Deschanel, L. Lemoin, L’assurance 
crédit, PUF, Paris, 1996; P. Murer, Le risque d’insolvabilité dans le domaine 
d’assurance crédit, Veveg, 1950; M. Noinville, La COFACE – La garantie 
des risques à l’exportation, Ed. Dunod, Paris, 1993; P.M. Lamberge, Risques 
politiques et assurance crédit a l’exportation, Rev. Risques nr. 7, Paris, sept., 
1999; R. Vanard, L’assurance contre le risque du crédit et les problèmes 
juridiques qu’elle soulève, Revue générale des assurances terrestres, 1930. 
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comer ului interna ional, în literatura juridică românească, această 
tema a fost abordată tangen ial, fie în lucrări destinate studierii co-
mer ului interna ional1, fie în, de altfel, unica monografie2 consacrată 
abordării problemei asigurării creditelor interne. 

Se remarcă însă o aten ie deosebită acordată asigurării creditelor 
pentru export de economişti, fie în analiza problemelor legate de co-
mer ul exterior şi rela ii valutare3, fie în studiul asigurărilor generale4. 

Pentru acest fapt, găsind necesară atât raportarea la doctrina româ-
nească, cât şi corijarea unor imperfec iuni ale autorilor economişti, 
din punctul de vedere al limbajului juridic, în cuprinsul prezentei 
lucrări există dese trimiteri la surse bibliografice economice.

                                                
1 O. Căpă ână, B. Ştefănescu, Tratat de drept al comer ului interna ional, 

Bucureşti, Ed. Academiei, vol. I, Partea generală, 1985; vol. II, Partea 
specială, 1987; B. Ştefănescu, I. Rucăreanu, Dreptul comer ului interna ional, 
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983; Al. Deteşan, D. Porojan, 
Plă ile, riscurile, eficien a în contractele comerciale interna ionale, în Rela ii 
economice interna ionale, vol. V, Ed. Revista economică, Bucureşti, 1980; 
Al. Deteşan, I. Rucărescu, B. Ştefănescu, Dreptul comer ului interna ional, 
Ed. Revista economică, Bucureşti, 1976. 

2 În lucrarea „Asigurarea creditului” (Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002), 
autoarea I. Cârnu Albu face o trecere în revistă a asigurării creditului pentru 
export, însă numai pentru a sublinia diferen ele între aceasta şi asigurarea 
creditului intern. 

3 P. Bran, Rela ii valutar-financiare interna ionale, Ed. Didactică şi Peda-
gogică, Bucureşti, 1990; C. Floricel, Rela ii valutare financiare interna-
ionale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996; M. Dudian, Evaluarea 

riscului de ară, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999; S. Gaftoniuc, Finan e interna-
ionale, Ed. Economică, Bucureşti, 2000; S. Gaftoniuc, Practici bancare inter-

na ionale, Ed. Economică, Bucureşti, 1995; T. Georgescu, Gh. Caraiani, 
Tehnici de comer  exterior, vol. I-V, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1995; J. Masson, 
Creditele bancare pentru întreprindere, Ed. RAO, Bucureşti, 1994;  
P. Alexandru, D. Voiculescu, I. Popa, V. Danciu, M. Korka, O. Rujan,  
L. Comănescu, R. Ijdelea, A. Cîmpeanu, M. Calciu, Conducerea, tehnica şi efi-
cien a comer ului exterior, Ed. Ştiin ifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989. 

4 Gh. Bistriceanu., F. Bercea, E.I. Macovei, Lexicon de protec ie socială, 
Asigurări şi reasigurări, Ed. Karat, Bucureşti, 1997; L. Cistelecan, R. Cistelecan, 
Asigurări comerciale, Ed. Dimitrie Cantemir, 1997; V. Ciurel, Asigurări şi 
reasigurări: abordări teoretice şi practici interna ionale, Ed. All Beck, 
Bucureşti, 2000; D.A. Constantinescu, M. Dobrin, A.M. Ungureanu,  
D. Grădişteanu, Tratat de asigurări, Bucureşti, 1999; M. Dobrin, P. Tănăsescu, 
Teoria şi practica asigurărilor, Procedee manageriale în economia asigu-
rărilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2002; I. Văcărel, F. Bercea, Asigurări şi 
reasigurări, ed. a II-a, Ed. Expert, Bucureşti, 1997. 



Capitolul I  

Tehnici de finanţare a exporturilor 

Secţiunea 1. Tehnici tradiţionale şi  
tehnici neconvenţionale de finanţare a 

exporturilor 

§1. Tehnicile de finanţare 

8. În accep iunea cea mai largă, finan area reprezintă totalitatea 
mecanismelor, tehnicilor şi a instrumentelor prin care sunt procurate 
mijloacele băneşti necesare pentru realizarea unor activită i 
economico-sociale, sau, în cazul de fa ă, a afacerilor de comer  inter-
na ional, aici intervenind şi elementul de extraneitate. 

Finan area afacerilor unei companii se poate realiza din două mari 
categorii de surse: cele proprii, respectiv cele constituite sau rezultate 
din activitatea economică a acesteia şi cele atrase, respectiv împru-
muturile contractate pentru realizarea sau dezvoltarea afacerii, în 
acest ultim caz, finan area bazându-se pe o rela ie de creditare. 

Principiile generale care coordonează decizia de finan are sunt 
aceleaşi pentru mediul intern, ca şi pentru mediul interna ional, totuşi, 
finan area interna ională se distinge printr-o serie de elemente care îi 
măresc gradul de complexitate. 

a) Prima diferen ă fa ă de mediul intern este aceea că finan area 
tranzac iilor interna ionale implică două sau mai multe valute şi de 
aici apari ia riscului de curs valutar, necesitatea luării în considerare a 
riscurilor valutare şi a diferitelor clauze şi metode de acoperire. 

b) A doua diferen ă constă în faptul că institu iile şi mecanismele 
de finan are diferă de la ară la ară şi în diferite sisteme de drept. 

c) Cea de-a treia deosebire ne arată faptul că tehnicile de finan are 
interna ională sunt adaptate diferitelor forme de realizare a tranzac-
iilor: finan area exportului, a importului, a proiectelor de cooperare in-

terna ională, a investi iilor interna ionale, a filialelor din străinătate etc. 
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La fel ca în multe alte sectoare de activitate, şi în cea de comer  
exterior şi cooperare economică interna ională, acoperirea necesarului 
de resurse se realizează, în bună parte, pe calea creditelor ob inute de 
la băncile comerciale – în cazul statelor europene, de la bănci de in-
vesti ii – în cazul S.U.A., sau de la alte institu ii financiare 
specializate. 

Cea mai mare parte a fondurilor de care firmele care produc sau 
comercializează mărfuri pentru comer ul exterior au nevoie sunt 
credite pe termen scurt. 

Pentru exporturile complexe, pentru produsele cu ciclu lung de 
fabrica ie, pentru investi iile externe sau pentru diferite forme de 
cooperare economică interna ională, firmele apelează la creditele pe 
termen mediu şi lung. 

Finalitatea economică a creditării bancare conduce la necesitatea 
men ionării în contract a destina iei creditului. În raportul dintre 
bancă şi clientul debitor, această men iune conferă băncii dreptul de a 
controla utilizarea fondurilor în concordan ă cu destina ia prevăzută 
şi dreptul de a rezilia contractul în cazul deturnării fondurilor de la 
această destina ie, cu obliga ia pentru client de a rambursa imediat 
sumele utilizate1.  

 
9. Finan area prin metode moderne, neconven ionale a activită ii 

de investi ii a firmelor de export-import reprezintă o solu ie alter-
nativă la finan area bancară tradi ională pe termen mediu şi lung, care 
facilitează accesul exportatorilor şi importatorilor la realizarea tran-
zac iilor cu bunuri de capital. Principalele tehnici de finan are necon-
ven ională pe termen mediu şi lung sunt forfetarea, leasingul 
financiar şi factoringul. 

Cum aceste tehnici de finan are nu sunt legate direct de asigurarea 
creditului la export, nu vom dezvolta această temă, rezumându-ne 
doar la a puncta câteva avantaje ale celor trei tehnici de creditare. 

 
10. Contractul de forfetare2 este conven ia între posesorul de 

titluri de credit (exportatorul) şi o societate specializată sau o bancă, 

                                                
1 I. Turcu, Drept bancar, vol. III, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 32. 
2 Întâlnit în doctrină şi sub numele de contract de forfaiting; de exemplu, 

T. Georgescu, Gh. Caraiani, Tehnici de comer  exterior, vol. I, Ed. Sylvi, 
Bucureşti, 1995, p. 174; Al. Deteşan, D. Porojan, Plă ile, riscurile, eficien a 
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