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Abstract. Since 2009 when Bitcoin was released, with it, a new type of
currency has been created. One that is unaffected by inflation with a
limited supply, non-central administration on its blockchain techology.
Since then, newer and better versions of cryptocurrency have been created,
offering new possibillities such as smart contracts that will happen for all
parties involved or for none, lightning fast, irreversible transactions between
two or more parties anywhere on the globe, Internet of Things-ready
blockchains. Due to its nature, some transactions can be untraceable, opening
new payment options for black markets. This paper is analyzing how
cryptocurrencies were created and evolved, how it compares to conventional
monetary systems, and the impact on economy and business opportunities.
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Introducere

Evoluþia cryptocurrency/monedelor virtuale
Data de 3 ianuarie 2009 reprezintã un moment istoric care a marcat prima

activitate înregistratã pe reþeaua virtualã Bitcoin. Urma sã fie modelul pentru mai
multe monede virtuale, precum ºi noi tipuri de servicii adãugate reþelei.

Tipuri de monede virtuale
Se numesc ‘altcoins’ – alternative coins (o alternativã a Bitcoin) ºi se împart

în douã mari categorii:
• monede autonome care se bazeazã pe cel puþin un algoritm;
• jetoane (tokens) care funcþioneazã pe reþeaua unei altei monede, de exemplu

Ethereum.
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Ethereum are la bazã acelaºi sistem descentralizat de procesare, dar oferã în
plus crearea de monede proprii în reþea sub formã de token (jeton) acþionând ca
o monedã virtualã în reþeaua Ethereum-principalul avantaj fiind inexistenþa nece-
sitãþii de a crea propria reþea, de a o securiza ºi actualiza în permanenþã. Ethereum
mai oferã în plus faþã de Bitcoin, contracte inteligente ce pot fi create de cãtre
oricine, pentru orice tip de automatizare. În ultimii ani, cryptocurrency a devenit
foarte popular atât în rândul persoanelor interesate sã producã aceste monede (prin
procesul de minare), cât ºi în cel, dar nu limitat la, al speculatorilor, antreprenorilor.

Procesul de distribuire/achiziþie a monedelor

Proof of Work (POW)1: calculatoare foarte performante opereazã pentru a
rezolva probleme matematice, generate de tranzacþiile din reþea. Un asemenea
calculator poartã denumirea de miner2. Minerul care prezintã primul rãspunsul
corect, primeºte suma oferitã drept recompensã pentru calculele efectuate, pentru
validarea unei grupe de tranzacþii. Fiecare grupã validatã, genereazã un numãr
de monede care scade în timp, pânã în momentul în care s-au introdus în sistem,
numãrul total de monede emise. Minerii pot lucra împreunã în pool3 astfel com-
binând puterea totalã de calcul ºi împãrþind proporþional cu aceasta, recompensa
primitã.

Proof of Stake (POS)4: se bazeazã pe numãrul de monede deþinute în portofel
ºi de vechimea portofelului. În cazul în care se mutã monedele într-un alt portofel,
vechimea se reseteazã. Portofelul desemnat ca fiind de încredere datoritã celor
douã elemente specificate anterior, ºi anume numãrul de monede deþinute în por-
tofel, dar ºi vechimea acestuia; va primi o cotã parte din taxa aplicatã pe tranzacþie,
pentru tranzacþiile validate prin intermediul acestuia, ca sursã de încredere.

Care sunt implicaþiile sociologice ale monedelor virtuale?
Impactul se resimte în plan sociologic. Numãrul ridicat de grupuri de sociali-

zare online pe aceastã tema care includ, dar nu limitat, Facebook, Telegram pot
confirma un amplu interes pentru monede ºi tehnologie.5 Rata de adopþie este
una în continuã creºtere.6

Contractele inteligente, rapiditatea tranzacþiilor ºi comisioanele mici remode-
leazã societatea actualã ºi contureazã un viitor modern orientat cãtre direcþia po-
trivitã ºi anume tehnologie ºi automatizare.

Instituþiile financiare bancare ºi procesatorii de platã se orienteazã7 cãtre teh-
nologia oferitã de compania Ripple ºi anume produsul XRP8. Plãþile sunt confir-
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1 Expresie ce provine din limba englezã, având traducerea în limba Românã „Dovada muncii“.
2 Expresie ce provine din limba engleza, având traducerea în limba Românã „miner“.
3 Expresie ce provine din limba englezã având traducerea în limbra Românã „grup“.
4 Proof of Stake (POS) – Dovada depozitului constitut din monede virtuale.
5 https://railsonwave.it/facebook-crypto-groups/
6 https://medium.com/@mccannatron/12-graphs-that-show-just-how-early-the-cryptocurrency-market-is-

653a4b8b2720
7 https://ripple.com/use-cases/banks/
8 XRP este produsul companiei Ripple. XRP permite transferuri de bani prin intermediul tehnologiei

blockhain. Momentan suporta 1500 tranzacþii per secundã dar poate scalat la numãrul de tranzacþii suportate
de VISA 50.000 tranzacþii per secunda. Disponibil pe https://ripple.com/xrp/



mate în doar 4 secunde, indiferent de distanþã. La polul opus, restul monedelor
(în spatele cãrora se afla tehnologia de administrare decentralizatã) nu sunt privite
favorabil de cãtre instituþiile financiare ºi procesatorii de plãþi.

Potrivit unei publicaþii Yale9, tranzacþionarea monedelor virtuale este simi-
larã cu, dar diferitã de bursa de valori, iar valutele ori materialele tranzacþionate
sunt influenþate de factori macroeconomici la care monedele virtuale sunt imune.

Dintre giganþii internetului, Facebook ºi Google au interzis reclamele cu con-
þinut legat de monede virtuale, acþiune pe care ulterior au anulat-o10.

La nivel internaþional (Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud, Australia
º.a.)11, majoritatea statelor sunt indecise cu privire la reglementarea monedelor
virtuale. Rusia dorea iniþial sã interzicã comerþul prin intermediul monedelor vir-
tuale, din cauza riscului generat pentru spãlare de bani, finanþare a acþiunilor ile-
gale; ulterior luând în considerare posibilitatea de taxare a acþiunilor asociate cu
minarea monedelor virtuale.12

Scopul cercetãrii este acela de a determina reacþia societãþii asociate utilizãrii
monedelor virtuale ºi efectul acestora atât la nivel de individ cât ºi la nivel co-
lectiv – organizaþii, acþiuni sau inacþiuni ale factorilor de decizie pe care apariþia
monedelor virtuale pe piaþa din România (dar ºi a tehnologiei care le permite
existenþa ºi care poate fi folosit într-un mod abstract) l-a avut ºi îl poate avea.

Poziþiile exprimate de cãtre statele europene cu privire la monedele virtuale13

sunt influenþate de poziþia Autoritãþii Bancare Europene14 ºi vizeazã riscurile
asociate monedelor virtuale. „Aspecte de actualitate privind reglementarea tehno-
logiei registrelor distribuite ºi a monedelor virtuale în legislaþia statelor membre
ale Uniunii Europene“.15

Concluzia studiilor reflectã necesitatea inovãrii FinTech16 la nivel naþional,
european ºi internaþional.

Monede virtuale.
Apariþie ºi evoluþie

Bitcoin, blockchain, altCoins
Bitcoin a fost prima monedã virtualã creatã în 2009. Este consideratã echiva-

lentul metalului preþios – aur. Numãrul total de monede ce pot fi emise este de
21.000.000, pentru a preveni inflaþia.
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9 https://economics.yale.edu/sites/default/files/files/Faculty/Tsyvinski/cryptoreturns%208-7-2018.pdf
10 https://www.cnbc.com/2018/09/25/google-reverses-ban-on-cryptocurrency-exchange-advertising-in-

us-japan.html
11 https://thenextweb.com/hardfork/2018/04/27/cryptocurrency-regulation-2018-world-stands-right-now/
12 https://cointelegraph.com/news/bitcoin-will-be-legal-in-russia-mining-to-be-regulated
13 https://www.bnr.ro/Pozi%C8%9Biile-exprimate-de-catre-statele-europene-cu-privire-la-monedele-

virtuale-12132.aspx
14 https://www.fca.org.uk/news/news-stories/european-warning-virtual-currencies
15 http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/st_2643.pdf
16 Tehnologie financiarã



Blockchain este sistemul care stã la baza producerii monedei ºi validãrii tran-
zacþiilor acesteia. Bitcoin foloseºte un algoritm criptografic denumit „SHA-256“.
Acest algoritm este folosit ca o formulã pentru a rezolva probleme matematice.
Fiecãrei tranzacþii iniþiate pe reþea i se alocã o valoare, iar aceasta trebuie validatã
de participanþii activi la reþea sub formã de „mineri“17. Tranzacþiile efectuate în
ultimele 10 minute se valideazã într-un nou strat din jurnal, precum o nouã filã
scrisã în respectivul jurnal digital. Lipsa centralitãþii face ca acea paginã sã fie veri-
ficatã ºi validatã de mai mulþi mineri ºi totodatã de noile foi care sunt scrise ulte-
rior. Astfel, securitatea este îmbunãtãþitã, îngreunând posibilitatea alterãrii unei
anumite tranzacþii sau pagini din jurnal. Toþi lucrãtorii (minerii), dar ºi utilizatorii
(persoanele care doar folosesc reþeaua pentru tranzacþionare) deþin o copie a jur-
nalului, copie actualizatã în timp real. În cazul utilizatorilor, existã portofele full
node, care permit descãrcarea pe propriul dispozitiv a întregului jurnal, sau por-
tofele client, care acceseazã prin internet, jurnalul deja descãrcat ºi actualizat în
permanenþã pe unul sau mai multe servere ale companiei care a dezvoltat respec-
tivul portofel.

altCoins. Denumirea este abrevierea termenilor „alternative coins“ care se
traduce prin „monede alternative“. Alternativa este cea a monedei Bitcoin. Toate
celelalte monede în afarã de Bitcoin se numesc altCoins. Litecoin este prima mo-
nedã altCoin care a fost produsã. Aceasta a fost lansatã în data de 7 octombrie
2011. Similar cu Bitcoin, Litecoin a fost consideratã echivalentul metalului pre-
þios argint. De asemenea, numãrul total de monede ce pot intra în circulaþie este
de 21.000.000. Diferenþa dintre cele douã se regãseºte în algoritmul folosit, „Scrypt“
spre deosebire de „SHA-256“ ºi de timpul la care tranzacþiile sunt validate, 2.5
minute spre deosebire de cele 10 minute necesare în reþeaua Bitcoin. Ulterior
apariþiei monedei Litecoin, numãrul altCoin a început sã creascã. De cel mai
mare succes se poate bucura Ethereum, o platformã care în baza propriei monede,
utilizatorii (chiar ºi cei neexperimentaþi) pot sã îºi creeze propria moneda (token)
în mai puþin de 30 minute. Ethereum oferã: ETH propria monedã, platformã pe
care se pot crea alte monede (token), dar ºi contracte inteligente automatizate.

Pentru a intra în posesia unei monede diferite, trebuie oferitã la schimb cea
deþinutã precum în cazul unui schimb valutar clasic (Lei -$). În momentul de faþã
existã cele douã mari monede prin care utilizatorii pot intra în lumea digitalã a
monedelor virtuale ºi anume Bitcoin ºi Ethereum, urmând a le schimba pe acestea
pentru monedele dorite, dar existând ºi posibilitatea de a investi în lansarea unor
noi monede beneficiind de un preþ avantajos. Începând cu 2018 existã posibilitatea
de a achiziþiona direct „altcoins“ nu doar prin intermediul Ethereum ori Bitcoin,
folosind site-uri de schimb (automat prin intermediar). Dintre altCoins putem
aminti: zCash, Tron, Stellar, BananaCoin, NEO, Dash, Monero, NEM etc.18
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17 miner = calculator special conceput pentru aceastã operaþiune fie constituit din multiple plãci video, fie

fabricat special având destinaþia criptominare; fiind inutilizabil pentru alt algoritm decât pentru cel care a fost
fabricat.

18 https://coinmarketcap.com/all/views/all/



Avantaje monede virtuale
Avantajele sunt furnizate de ambele pãrþi componente: monedã virtualã ºi

tehnologia care îi permite existenþa, acestea fiind:
• Control – descentralizare – lipsa unui control centralizat asupra reþelei sau

a unei entitãþi care sã deþinã controlul asupra tranzacþiilor, emiterii distribuirii de
monede. Toate emiterile de monede, tranzacþiile ºi validãrile sunt efectuate de
cãtre oricine doreºte sã participe în sistem folosind unitãþi de calcul special con-
struite în acest sens (mineri) ºi verificate de alte astfel de sisteme, într-un mod
automat ºi asupra cãruia un individ sau o grupare infracþionalã organizatã nu
poate interveni (decât în cazul în cazul unei vulnerabilitãþi în cod/reþea).
• Financiar – datoritã eliminãrii factorului uman ºi a automatizãrii integrale

a tranzacþiilor (iniþiere, transfer, validare), comisioanele aferente sunt mult mai
mici în comparaþie cu cele ale procesatorilor de platã clasici.
• Timp – perioada necesarã transferurilor, ca ºi în cazul avantajului financiar,

datoritã automatizãrii, transferurile se valideazã în ordin de minute (2.5-10 mi-
nute). Acest timp este valabil oriunde pe glob, indiferent de locaþia iniþiatorului
ºi de cea a beneficiarului.
• Securitate – criptografie – o parte din procesul de criptare numit ‘hash’ este

folosit pentru a verifica ºi valida integritatea tranzacþiilor. Existã monede precum
zCash ºi Monero care folosesc tehnici de criptografie încercând sã ascundã detaliile
tranzacþiilor care sunt publice, în cazul celorlalte monede. O singurã validare (pe
toate jurnalele virtuale distribuite în întreagã lume, deþinute de utilizatori ºi mineri)
este suficientã pentru reþea, dar este sugeratã aºteptarea a 6 confirmãri pe reþea
(înmulþit cu timpul necesar creãrii unei noi file în jurnal) pentru ca tranzacþia sã
fie consideratã sigurã ºi a elimina posibilitatea ca aceastã sã fie falsã.
• OpenSource – codul din spatele reþelei ºi al monedei este deschis cãtre

oricine doreºte sã îl evalueze. Acest tip de abordare este unul benefic datoritã
faptul cã oricine poate contribui la îmbunãtãþirea securitãþii acestuia. Un deza-
vantaj al acestui tip de sistem este acela cã blackhathackers (cei care spre deose-
bire de whitehathackers, exploateazã vulnerabilitãþile depistate în open source
sau le vând pe piaþã neagrã la cel mai bun preþ) pot interveni într-o manierã
dãunãtoare.
• Accesibilitate – este disponibil oricui, fiind necesarã conexiunea la internet

doar în momentul efectuãrii plãtii ori al transferului.

Dezavantaje monede virtuale
Acestea pot fi avantaje exploatate de grupuri sau indivizi rãu intenþionaþi.
Exemple:
• Tranzacþionare pe piaþa neagrã – plãþi anonime pentru armament, droguri,

prostituþie, trafic uman, documente de identitate false, blackhathacker etc.
• Imposibilitatea de a anula o tranzacþie odatã efectuatã (fãrã intenþie sau

în situaþia în care partenerul de tranzacþie nu îºi respectã înþelegerea).
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• Spãlare de bani – achiziþie prin platã în numerar a monedelor virtuale fãrã
a le declarã. Achiziþie de produse sau servicii cu platã în monede virtuale, fãrã a
declara profitul cãtre stat (imposibilitatea statului de a impozita).
• Imposibilitatea de impozitare ºi comisionare a bãncilor asupra sumelor

deþinute.
• Rãscumpãrare – o altã activitate ilegalã ce poate fi pusã în practicã datoritã

anonimatului oferit de anumite monede.

Investiþii
Achiziþia de monede este în acest moment similarã cu cea de achiziþie a acþiu-

nilor pe piaþa bursierã. Plafonul de piaþã este reprezentat de valoarea unei acþiuni
înmulþit cu numãrul total de acþiuni disponibile.

În data de 15 iunie 2018, Bitcoin avea un plafon de piaþã evaluat la
111.612.104.754 USD raportat la un numãr total de monede în circulaþie
la momentul evaluãrii de 17.094.562 BTC dintr-un numãr total de
21.000.000 BTC19, 20. Împãrþind plafonul de piaþã la numãrul de monede aflate
în circulaþie rezultã preþul per monedã ºi anume 6.529,09 USD. Similar acþiunilor,
preþul este influenþat de cerere ºi ofertã: preþul creºte atunci când cererea este
mai mare decât oferta ºi la pol opus, preþul va scãdea atunci când cererea este
mai micã decât oferta.

Peste 85 milioane de utilizatori au investit în Bitcoin începând cu anul 2009
când a fost lansat. Valoarea unei monede Bitcoin în acea perioada era cu mult sub
un dolar american. Un numãr mai mare de 100 de monede au fost create de-a lungul
timpului, iar tehnologia s-a bucurat de o popularitate cu o creºtere accentuatã.

Comparând valoarea monedelor virtuale în ultimii 3 ani, potrivit
coinmarketcap.com, urmãtoarele date au fost înregistrate în perioada 1 iunie
2016 - 1 iunie 2019:
• Bitcoin: 445 USD – 8.574 USD, o creºtere de 1826,74% reprezentând o

diferenþã de 8.129 USD
• Litecoin: 4,65 USD – 114,54 USD, o creºtere de 2363,22%, reprezentând o

diferenþã de 109,89 USD
Comparat cu dobânda oferitã pentru depozite în lei la ING Bank21
• 3% per an dobândã pentru depozitele constituite în lei pentru 4 luni.
• 1% per an dobândã pentru depozitele constituite în lei pentru 12 luni.
• 0.1% per an dobândã pentru depozitele constituite în Euro pentru 12 luni.
Pentru suma de 10,000 USD investiþii în monede virtuale versus constituire

depozit la ING Bank, rezultã urmãtorul profit22:
10.000USD/445USD = 22,47 Bitcoin
22,47 Bitcoin* 6.530 USD = 146.729,1 USD.
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19 BTC – Bitcoin
20 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
21 Bancã aleasã aleatoriu pentru comparaþie, https://www.ing.ro/persoane-fizice/economii-si-investitii/

depozite-la-termen.html
22 Notã: pentru conversia din Bitcoin în Lei sau Euro se va percepe comision de schimb de cãtre individul

sau instituþia care efectueazã schimbul ºi alte eventuale comisioane aferente tranzacþiei



Primul an
Suma de 10.000 USD convertitã în lei la cursul BNR 01.06.201623 = 10.000 *

4,0639 leu/USD = 40.639 lei
• Scenariul 1: 3% per an dobânda pentru depozitele constituite în lei pentru

4 luni
3/100/12*4*3*40.639 = 1219,17 lei (reiniþializând depozitul la 4 luni de 3 ori

într-un an)

• Scenariul 2: 1% per an dobânda pentru depozitele constituite în lei pentru
12 luni.

1/100*40.639 = 406,39 Lei (patruzeci lei ºi 64 bani)

• Scenariul 3: 0.1% per an dobânda pentru depozitele constituite în Euro
pentru 12 luni.

10.000USD = 9.001 Euro. 0,1/100*9.001 = 9,001 Euro (nouã euro)

Al doilea an
• Scenariul 1: 3% per an dobânda pentru depozitele constituite în lei pentru

4 luni
3/100/12*4*3*40.639 = 1.219,17 lei (reiniþializând depozitul la 4 luni de 3

ori într-un an) dobânda rezultatã din depozitul constituit în primul an =
3/100/12*4*3*41.858,17 = 1.255,74 (reiniþializând depozitul la 4 luni de 3 ori
într-un an)

• Scenariul 2: 1% per an dobânda pentru depozitele constituite în lei pentru
12 luni.

1/100*40.639 = 406,39 Lei (patruzeci lei ºi 64 bani) dobânda rezultatã din
depozitul constituit în primul an 1/100*41.045,39= 410,45 Lei

• Scenariul 3: 0.1% per an dobânda pentru depozitele constituite în Euro
pentru 12 luni.

10.000USD = 9001 Euro. 0.1/100*9001 = 9,001 Euro (noua euro)
dobânda rezultatã din depozitul constituit pe primul an 0.1/100*9010 = 9,01
Euro

Total dobânzi obþinute în urma celor 2 ani în perioada 01 iunie 2016 - 01
iunie 2018:

Scenariul 1: 1.219,17 + 1.255,74 = 2.474,91 LEI / 3,9734 lei/USD24 =
622,86 USD

Scenariul 2: 406,39 + 410,45 = 816,84 LEI / 3,9734lei/USD25 = 205,5 USD
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23 https://www.cursbnr.ro/arhiva-curs-bnr-2016-07-01
24 Curs BNR Lei/USD din data de 31 mai 2018.
25 Curs BNR Lei/USD din data de 31 mai 2018.



Scenariul 3: 9,001 + 9,01 = 18,011 EUR * 1.169 = 21,05 USD
Comparaþie Investiþie BTC vs. ING Bank depozit la termen26

Scenariu Bitcoin: 146.729,1 USD – 10.000 USD = 136.729,1 USD
Scenariu 1: 622,86 USD
Scenariu 2: 205,5 USD
Scenariu 3: 21,05 USD

În baza comparaþiei anterioare este evidenþiat potenþialul de câºtig pe termen
mediu spre scurt, dintre bitcoin ºi sistemul bancar actual. Desigur, acest sistem
este unul volatil ºi predispus variaþiilor majore spre deosebire de sistemul bancar
care este garantat.

Initial Coin Offering (ICO)
ICO – (distribuire iniþialã a monedei) este o noua metodã de strângere de

fonduri dar ºi de investiþii.
ICO este folosit de regulã de start-up-uri, companii sau indivizi care doresc

sã ofere servicii. Pentru „fiatmoney“ (bani clasici) existã servicii similare de
strângere de fonduri pentru Kickstarter.com si Indiegogo.com. Diferenþa dintre
acestea ºi ICO constã în oferirea de monede la preþ redus faþã de preþul de vân-
zare oficial, din etapa de lansare a serviciului sau produsului prezentat în ICO.

Astfel, simpla investiþie într-o astfel de ofertã genereazã beneficii pentru am-
bele pãrþi implicate, cei care le oferã pot strânge suma necesarã pentru scopul
urmãrit, iar investitorii pot revinde respectivele monede fie cãtre creatorii acesteia
fie cãtre terþe persoane, dar la preþ întreg, de unde rezultã profitul acestora.

Exemple ale ICO-urilor de succes:
• Bananacoin27 – plantaþie ecologicã de banane, chiar în Vietnam. Þinta a fost

de 14 milioane de monede a fi vândute în oferta iniþialã, dintre acestea s-au vândut
doar 6.812.551 monede. Au fost suficiente pentru a putea dezvolta plantaþia
doritã. Preþul de piaþã al unui kilogram de banane în momentul lansãrii a fost de
0.5 USD, în luna iunie 2018 acesta având valoarea de 2,5 USD.
• Ethereum –moneda si reþeaua care îi poarta numele a fost un prizonier în ICO

încã din 2014. Vitalik, fondatorul Ethereum a reuºit sã colecteze în doar 42 zile
18 milioane de dolari americani.28
• în 8 septembrie 2017, Filecoin29 a reuºit sã colecteze peste 250.000.000

dolari americani pentru a schimba modul în care fiºierele sunt gãzduite online.
Suma solicitatã a fost de 40.000.000 dolari americani.

Desigur, au existat ºi cazuri în care persoanele din spatele monedei, creatorii
acesteia au dispãrut cu sumele acumulate în urma ICO-ului.
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Tranzacþionare
Achiziþie. Pentru a intra în posesia monedelor virtuale, existã multiple variante:
1. Achiziþie directã de la vânzãtor – necesitã timp alocat pentru validarea

celor minimum 6 tranzacþii prezentate anterior. Probabilitate scãzutã de a efectua
tranzacþia prin intermediul online fãrã întâlnire fizicã. Persoana care efectueazã
transferul bancar nu are niciun control asupra sumei transferate odatã ce plata a
fost iniþiatã, precum ºi cealaltã parte nu are nicio garanþie privind plata de cãtre
cumpãrãtor.

2. Achiziþie prin sistem de protecþie („escrow service“). Indiferent de metoda
de platã aleasã, atât cumpãrãtorul cât ºi vânzãtorul sunt protejaþi de aceasta terþã
entitate. Protecþiile se efectueazã automat atât timp cât sunt respectate regulile,
în cazul unei situaþii neprevãzute cum ar fi lipsa comunicãrii din partea per-
soanei care cumpãrã moneda ºi nu confirmã primirea banilor odatã ajunºi în
cont.

Exemplu:
• Bitcoin: https://localbitcoins.com
• Ethereum: https://localethereum.com
• Litecoin: https://litecoinlocal.net
Aceste website-uri oferã posibilitatea unui vânzãtor ºi unui cumpãrãtor sã

tranzacþioneze direct pe website. Metodele de cumpãrare a monedei diferã în
funcþie de þarã, printre acestea se numãrã:
• Numerar – întâlnire fizicã;
• Transfer bancar;
• Depunere cash în cont (în special în Statele Unite ale Americii, Bank of

America, Chase etc.)
• PayPal;
Indiferent de metoda de tranzacþionare aleasã, sistemul funcþioneazã similar

pe website-urile prezentate anterior. În cazul LocalEthereum, vânzãtorul monedei
va depune suma într-un depozit, iar cumpãrãtorul acesteia va avea la dispoziþie
douã ore sã efectueze plata prin metoda aleasã (exemplu: transfer bancar). În cazul
unui transfer bancar, în cele mai multe cazuri, cumpãrãtorul alege un vânzãtor
care poate accepta transferul cãtre aceeaºi bancã, pentru transfer ‘instant’, validat
în mai puþin de un minut (în condiþii normale de tranzacþionare). Odatã ce vânzã-
torul a confirmat primirea sumei specificate, acesta are obligaþia de a elibera suma
din depozit.

O altã metoda de a cumpãra monede, este aceea de a achiziþiona ‘credite’ prin
intermediul site-ului https://www.litebit.eu/en. Valoarea unui credit este de 1 Euro,
iar la achiziþie se mai adaugã doar costul procesãrii plãþii sau a transferului bancar.

3. Conversie valutarã între monede virtuale. Datoritã diversitãþii monedelor,
în mãsura în care utilizatorul doreºte sã schimbe din portofoliul deþinut, acesta
poate utiliza servicii de schimb a monedelor virtuale. Dintre aceste sisteme putem
aminti douã:
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• https://ShapeShift.io;
• https://EverCoin.com;
Aceste servicii de schimb valutar digital lucreazã autonom, nefiind necesarã

utilizarea unui cont, ceea ce îmbunãtãþeºte securitatea ºi uºureazã procesul de
schimb.

Odatã ce s-a primit confirmarea pe reþea, serverul efectueazã schimbul ºi se
aºteaptã validarea automatã a celei de-a doua operaþiuni, de transmitere cãtre
portofelul digital al monedei în care s-a efectuat schimbul. De îndatã ce aceastã
confirmare a fost primitã, tranzacþia este consideratã un succes.

Charlie Lee a anunþat dezvoltarea ºi implementarea unui nou serviciu numit
atomic swap prin intermediul cãruia conversia dintre monede se efectueazã auto-
mat pe reþea.Astfel, un utilizator poate achita cu Bitcoin, iar vânzãtorul care acceptã
doar Litecoin va primi automat Litecoin. Principiul de funcþionare al atomic
swap: are douã valori binare, ori se confirmã ºi implicit se valideazã transferul,
ori se infirmã ºi se anuleazã transferul.

4. Platforme de tranzacþionare a monedelor virtuale – precum piaþa valutarã
(Forex). Aceste platforme sunt constituite din douã sub-sisteme:

a. website – interfaþa pe care clienþii opereazã tranzacþiile
b. portofelul digital în care fiecare monedã este depozitatã sau din care se

efectueazã retragerea.
Datoritã sistemului ingenios, tranzacþionãrile sunt virtuale, pãstrându-se realese

doar sumele. Fiecare tranzacþie de schimb este tarifatã procentual; procentul fiind
stabilit de cãtre platformã ºi acceptat de cãtre utilizator. Astfel, se eliminã timpul
de aºteptare, iar comisionul aferent fiecãrui schimb de monede aºa cum este pre-
zentat în cazul website-urilor de schimbat automat al monedelor virtuale este
mult mai mic.

Exemple ale platformelor de tranzacþionare a modelelor virtuale:
• https://www.binance.com/
• https://yobit.net/en/
• https://hitbtc.com/
Binance este una dintre cele mai profitabile platforme de schimb al monedelor

virtuale: comparat cu Deutsche Bank care în primul trimestru al anului 2018 a
raportat profit de 146 milioane de dolari americani, Binance a raportat profit de
peste 200 milioane de dolari pentru aceeaºi perioadã.30

Acest fapt nu este unul surprinzãtor, având în vedere programele automate de
tranzacþionare dezvoltate pentru aceastã platformã (dar ºi pentru alte platforme
similare). Un astfel de program, open source, dezvoltat de utilizatorul Yasinkuyu
poartã denumirea de „Cryptocurrency Trading Bot for Binance (Experimental)“
ºi este disponibil pe GitHub31, 32. Programul urmãreºte variabilele setate de cãtre
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utilizator ºi tranzacþioneazã automat în funcþie de valorile acestora, generând
profit atât utilizatorului cât ºi platformei prin comisionarea fiecãrei tranzacþii.

Exemple: succes si pierdere. Istoric preþ Bitcoin 2009-2018
În perioada 2009-2010 Bitcoin a fost minat. Pânã în momentul listãrii pe un

website unde putea fi tranzacþionat, acesta nu avea valoare în felul în care are
astãzi. Primul serviciu de vânzare-cumpãrare a Bitcoin este furnizat de cãtre
New Liberty Standard, oferind spre vânzare 1.309,03 Bitcoin în schimbul unui
dolar american.33

Cele mai bune investiþii au fost cele care au fost efectuate înainte de decembrie
2017 când Bitcoin a atins valoarea maximã. Utilizatorii neobiºnuiþi cu volatili-
tatea preþului au cel mai mult de pierdut atunci când se retrag prin vânzare, în
speranþa cã vor minimiza pierderile ce au avut loc pânã în acel moment. Mulþi
dintre utilizatori se lasã pãcãliþi de aºa numitul sistem ‘pump&dump‘34 prin care
grupuri de crimã organizatã cresc artificial preþul unei monede atent aleasã, creº-
terea preþului fiind una de scurtã duratã.

Impactul sociologic

Utilizare
Monedele virtuale s-au bucurat de o popularitate crescândã potrivit capitalului

de piaþã al principalei monede virtuale, Bitcoin35.
Multe afaceri au început sã accepte plata în monede virtuale. Printre acestea

se numãrã peste 130 de cafenele din Europa.36 În România, un cunoscut procesator

11 CRYPTOCURRENCY 87

————————
33 https://99bitcoins.com/price-chart-history/
34 explicaþie pe larg în capitolul 2, subcapitolul 2.1
35 https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
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de platã37 oferã comercianþilor posibilitatea de a încasa plata prin monede vir-
tuale cu decontare în lei, fãrã cost de schimb monedã virtualã – lei. Principalul
avantaj este, acela al plãþilor ireversibile – eliminarea fraudei.

Oportunitãþi
Odatã cu interesul crescut manifestat faþã de tehnologie ºi avantajele acesteia,

au crescut ºi beneficiile societãþii:
• comercianþii s-au confruntat cu o vânzare acceleratã38 ºi neaºteptatã care a

dus la epuizarea stocurilor anumitor componente de calculatoare.
• producãtorii de componente s-au confruntat de asemenea cu aceastã situaþie,

fiind în incapacitatea de a satisface cererea, motiv pentru care au mãrit producþia39

• clienþii care au vãzut o oportunitate în a obþine aceste componente înaintea
celorlalþi ºi-au unit forþele ºi au mers atât de departe cã au închiriat avioane
Boing 747 pentru a le fi livrate componentele cu prioritate. Astfel, au deþinut
avantajul de a mãri puterea de procesare proprie ºi implicit ºi-au mãrit cota parte
din profit ori ºansele ca sã gãseascã rãspunsul înaintea celorlalþi mineri, ori sã
speculeze momentul ºi sã vândã produsele obþinute la preþuri mãrite.40

• dezvoltarea portofelelor digitale fizice dar ºi aplicaþii mobile pentru porta-
bilitate ºi siguranþã (exemple de portofele).
• consum41 de electricitate crescut – beneficiul fiind raportat furnizorilor de

electricitate
• încurajarea folosirii metodelor alternative, verzi, regenerabile de energie

electricã
• servicii de minare prin închiriere echipament sau putere de minare (afaceri

noi)
• dezvoltarea noilor monede alternative
• ICO (InitialCoinOffering) – strângere de fonduri pentru start-up-uri.

Crimã organizatã. Grupuri de influenþã – „PUMP&DUMP“
Potrivit raportului42 Comisiei cãtre Parlamentul European din data de 26 iunie

2017, persoanele fizice care intrã sau ies ori tranziteazã spaþiul european, au
obligaþia de a declara orice sumã deþinutã a cãrei valoare depãºeºte 10000 Euro.

Aceastã regulã poate încuraja persoanele care doresc sã transfere bani nede-
tectaþi, prin intermediul monedelor virtuale.

Potrivit aceluiaºi raport, grupãrile teroriste sunt atrase de utilizarea banilor
virtuali datoritã rapiditãþii plãþilor ºi a posibilitãþii în unele cazuri de a rãmâne
anonime.
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Ransomware43 este activitatea prin care datele unuia sau mai multor sisteme
informatice asupra cãrora s-a obþinut acces, vor fi criptate, iar persoana sau grupul
care deþine cheia pentru decriptare solicitã o sumã de bani pentru rãscumpãrare,
oferind la schimb cheia pentru decriptare. Modalitatea de platã solicitatã este în
monede virtuale. Exemple ransomware44:

• NotPetya
• WannaCry
• Locky
• CrySis
• NemuCod
• Jaff
Crima organizatã în mediul monedelor virtuale face referire ºi la acele gru-

puri care influenþeazã preþul uneia sau al mai multor monede virtuale pentru un
câºtig personal. Aceste grupuri de influenþã pot folosi utilizatori care sunt conduºi
de dorinþa de a câºtiga bani într-o maniera uºoarã ºi rapidã, ignorând repercursi-
unile acþiunilor proprii – ºi anume fapta penalã sãvârºitã cu intenþie. Cum funcþio-
neazã un astfel de grup:

Scenariu posibil:

1. Crearea unui grup de chat pe aplicaþia Telegram45.
2. Promovarea excesivã prin informaþii false cu privire la urmãtoarele acþiuni

de ‘pump & dump‘ privind grupul promovat, pentru a atrage cât mai mulþi
utilizatori.

3. Alegerea platformei de schimb monede virtuale precum cele exemplificate
în capitolul I – binance, yobit, hitbtc etc.

4. Alegerea monedei ºi a timpului exact pentru pump ceea ce se traduce prin
cumpãrarea monedei.

5. Promovarea monedei pe chat-ul platformei de schimb, în eventualitatea în
care acesta existã, de exemplu: Yobit (figura de mai jos), folosind expresii precum
„uite moneda X46, ce bine merge“, „cumpãraþi acum moneda X“, „ce se întâmplã
cu moneda X?“:

6. în plus faþã de informaþia furnizatã la punctul 4, pe grup se specificã ºi preþul
optim urmãrit, preþul minim ºi preþul maxim la care se opreºte orice pierdere.

7. Utilizatorii sunt îndemnaþi sã nu vândã mai devreme pentru a nu fura de la
colegii din grup, sunt îndemnaþi sã rãmânã uniþi ºi sã vândã împreunã odatã ce
preþul scontat a fost obþinut.
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Prin aceste metode, utilizatorii obiºnuiþi, care nu fac parte din astfel de grupuri
ºi grupãri, vor cãdea pradã escrocheriei acestora, aflându-se sub impulsul cum-
pãrãrii unei monede care pretinde sã creascã puternic. Din dorinþa de a face un
profit, aceºtia cumpãrã atunci când este deja prea târziu, la scurt timp urmând ca
respectivul grup sau grupe de crimã organizatã sã înceapã vânzarea. Existã chiar
ºi colaborare între aceste grupuri, pentru ca puterea de cumpãrare ºi impactul
asupra monedei sã fie cu atât mai puternic ºi convingãtor.

Pentru a creste profitul, creatori acestor grupuri oferã acces în alte grupuri exclu-
siviste, pentru care utilizatorii trebuie sã cotizeze lunar pentru a deveni membri.
În aceste grupuri, membrii ar primi cu puþin timp înaintea tuturor celorlalþi, in-
formaþiile cu privire la platformã, monedã, ºi momentul cumpãrãrii, dar ºi al
vânzãrii. Astfel, deþin un avantaj prin care pot achiziþiona moneda respectivã la
cel mai mic preþ cu putinþã, înainte de creºterea masivã a preþului, maximizându-ºi
astfel profitul.

Un exemplu al unui astfel de grup „pump&dump“ fiind „CryptoSignalsTM“
deþinând 62.553 membri. Dintre aceºtia se observa cum un numãr cuprins între
10.000 si 16.000 sunt activi ºi citesc postãrile pe grup. De aici putem deduce
douã concluzii:

1. Un procentaj mai mare de 70% sunt inactivi.
2. Acest procentaj mai mare de 70% include utilizatori falºi, folosiþi doar

pentru a impresiona utilizatorii reali.
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Imagine 1 Imagine 2

În imaginile prezentate mai sus se poate observa comunicarea din interiorul
acestui grup, unde oricine poate intra ºi participa. În imaginea numãrul 2 se
poate observa instrucþiunea de a cumpãra (prin lipsa platformei ºi datorita timpului
foarte mare necesar operaþiunii) moneda XMR în raport cu USD_T, de a cumpãra
atunci când este preþul mic („buy in dip“) ºi de a vinde odatã ce preþul atinge
pragul de 600/650/700 (satoshi47).

În imaginile 3 si 4 se poate observa un alt grup. Acesta specificã platforma pe
care va avea loc acþiunea, precum ºi preþul de cumpãrare.

Imaginea 1 aratã moneda FLDC – este codul monedei, prescurtat, Foldingcoin48,
preþul de cumpãrare cuprins între 400 ºi 410 satoshi, preþul de vânzare urmãrit
fiind de 450, 470, 490 satoshi (este specificat în ordine crescãtoare în funcþie de
plafonul care se atinge). Vânzarea se face la maximum 370 satoshi. Platforma de
tranzacþionare: Bittrex49.
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Imagine 3 Imagine 4

Acest grup deþine un numãr de 41.130 de utilizatori, cu 21423 mai puþin
decât cel precedent, „CryptoSignalsTM“, dar având un numãr mult mai mare de
utilizatori activi.

Colectare de fonduri – avantaje ale banilor virtuali
Colectarea de fonduri folosind monede virtuale prezintã multiple avantaje.

Aceasta colectare poate fi efectuatã în baza unei singure monede sau a mai
multora, destinaþia utilizãrii sumei colectate putând fi de naturã umanitarã sau
economicã ori de afaceri.

Principalele avantaje ale monedei virtuale sunt cele legate de rapiditatea
plãþii de oriunde ar fi iniþiatã ºi oriunde ar fi destinaþia sau utilizarea acestora,
siguranþa tranzacþiei care este ireversibilã (nu existã riscul de a fi solicitatã reþi-
nerea ºi virarea sumei înapoi cãtre persoana care a iniþiat-o), tarifarea per tran-
zacþie fiind scãzutã în comparaþie cu metodele clasice de procesare a plãþii, inexis-
tenþa unei perioade îndelungate necesare pentru eliberarea sumei primite de cãtre
procesatorul de platã. Odatã validatã tranzacþia, aceasta este disponibilã în porto-
felul virtual în care se regãseºte. În cazul monedelor care nu ascund detaliile
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tranzacþiilor, plãþile pot fi urmãrite de cãtre persoanele care le-au iniþiat. Astfel,
se poate face dovada plãþilor efectuate de cãtre beneficiar. Într-un singur cuvânt:
transparenþã. Este benefic ºi în cazul unui transfer personal de fonduri, se poate
vedea suma transferatã iniþial ºi cea retrasã de utilizator fãrã eventuale suspiciuni.

Înfiinþare ºi/sau dezvoltare afaceri folosind monede virtuale
În cazul afacerilor, persoanele care creeazã o monedã pe platforma proprie

sau pe o platformã deja existentã cum este Ethereum, denumirea monedei este
aceea de „token“. Avantajele sunt aceleaºi ca cele descrise mai sus; în plus pot
oferi donatarilor posibilitatea de a-ºi recupera investiþia ºi, mai mult decât atât,
un plus de profit datoritã preþului crescut al monedei/token-ului în urma lansãrii
serviciului sau produsului promovat. Reluând exemplul din ICO bananacoin, Eco
plantaþia s-a putut realiza cu fondurile colectate în urma vânzãrii de token-uri
bananacoin. ICO-ul a fost finanþat cu monede Ethereum ºi Bitcoin.

Desigur, au existat ºi cazuri în care site-urile au fost închise, iar fondatorii au
dispãrut împreunã cu sumele colectate.

Contracte inteligente – viitorul comerþului de orice naturã
Pionierul contractelor inteligente, precum o versiune a unui calculator care

utilizeazã floppy-disk, spre deosebire de unul care utilizeazã stocare flash amo-
vibilã, este Bitcoin. Acesta permite transferul de valori prin intermediul reþelei,
nodurile acceptând respectivele transferuri în cazul unor condiþii îndeplinite.

Ethereum deschide o gamã largã de utilizare ºi potenþiale domenii pentru
contractele inteligente, oferind dezvoltatorilor de programe posibilitatea de a
dezvolta ºi integra contracte inteligente pentru diverse activitãþi care îndeplinesc
una sau mai multe condiþii ce pot fi diferite de valoarea tranzacþiei.

Printre posibilitãþi existã50:
1. funcþionarea în baza multiplelor semnãturi, precum ºi a unui vot. Contractul

devine valid doar în cazul în care un anumit procentaj din voturi este favorabil,
ceea ce înseamnã acceptat de utilizatori.

2. Gestioneazã acordurile dintre utilizatori, cum este în cazul unei asigurãri.
3. Furnizeazã informaþii cãtre alte contracte (acesta fiind validat, este folosit

ca revenitã sau ca sursã).
4. Înmagazineazã informaþii despre o aplicaþie, cum ar fi datele de înregis-

trare ale unui domeniu web, ori informaþii legate de membri.
Un bun exemplu pentru contract inteligent este o moneda (token) creatã pe

reþeaua Ethereum. Un token poate fi creat în mai puþin de 60 minute, chiar ºi de
cãtre cei care nu deþin cunoºtinþe tehnice. Pentru crearea unui token ERC20 (token
care este creat ºi ruleazã pe reþeaua ethereum) se poate urmãri un tutorial51 sau
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folosi un serviciu prestat de o terþã persoanã52 cãreia i se vor furniza urmãtoarele
informaþii:

1. Numele Token-ului (exemplu: Universitatea Bucuresti).
2. Simbolul Token-ului (exemplu UniBuc).
3. Numãrul de Token-uri emise (orice numãr).
4. Numãrul de zecimale (0 pentru un numãr indivizibil)53

5. Adresa portofelului Ethereum a deþinãtorului Token-ului (exemplu: 0x0ce7
9cd5b02f6658775667f990e58af7c45813d3c55642e53417d6db2c64a578)

Un alt exemplu pentru contract inteligent poate fi ca token-ul UniBuc sã fie
utilizat pentru a distribui studenþilor, masteranzilor, token în locul creditelor, precum
ºi setarea condiþiilor pentru ca un student sau masterand sã fie admis în anul
urmãtor, doar în cazul în care numãrul minim de tokens (credite) ºi nota 5 pentru
fiecare materie au fost obþinute. Aceastã automatizare ar uºura munca angajaþilor
facultãþilor. Pentru un minim al notelor ºi al creditelor, studenþii sau masteranzii
pot primi diverse beneficii alocate automat contului individual.

Monedele virtuale ºi poziþiile statelor membre ale Uniunii Europene
Potrivit Bãncii Naþionale Române54, statele membre ale Uniunii Europene au

poziþii similare referitoare la legislaþia privind moneda virtualã. Unele acceptã
moneda virtualã ºi intenþioneazã sã reglementeze utilizarea acesteia, în timp ce
altele resping ideea reglementãrii: (anexa 1)

În România, Banca Naþionalã a României a publicat în data de 11.03.2015 un
comunicat, în care specificã faptul cã, ,,moneda virtualã nu este monedã naþionalã
ºi nici valutã, iar acceptarea acesteia la platã nu este obligatorie din punct de
vedere legal“.

La nivelul spaþiului european, în lipsa unei autoritãþi de reglementare ºi supra-
veghere a monedelor virtuale, au fost emise avertizãri publice cu privire la riscu-
rile asociate.

Totodatã, la nivel european, nu existã nici o statisticã oficialã cu privire la
emiterea ºi utilizarea monedelor virtuale, potrivit Bãncii Naþionale a României.

Ministerul Finanþelor Publice precizeazã cã, prestãrile de servicii de tip schimb
valutar între monedã tradiþionalã ºi unitãþi ale monedei virtuale, vor fi scutite de
Taxã pe Valoare Adaugatã.

Tranzacþiile care genereazã câºtiguri care nu depãºesc plafonul de 200 lei/
tranzacþie ºi plafonul anual de 600 lei sunt scutite de impozitare.

Legea a fost trimisã cãtre Preºedintele României pentru promulgare55.
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Studiu de caz

Chestionar pe grupurile de socializare online
Urmãtoarea întrebare a fost adresatã membrilor grupurilor sociale din reþeaua

Facebook: „care este motivul din spatele investiþiei în monede virtuale“ care au
rãspuns:

Grupul „CryptoCurrencyInvesting“56

• pentru câºtig personal – termen lung (investiþie) 154 persoane
• pentru câºtig personal – termen scurt (tranzacþionare/speculã) 21 persoane
• pentru afacere – susþinere afacere existentã sau lansare prin ICO 12 persoane
Numãrul total de persoane care au participat la acest sondaj este de 187

persoane dintr-un total de 139.923 membri ai grupului.

Grupul „Ethereum“57

• pentru câºtig personal – termen lung (investiþie) 233 persoane
• pentru câºtig personal – termen scurt (tranzacþionare/speculã) 41 persoane
• pentru afacere – susþinere afacere existentã sau lansare prin ICO 35 persoane
Numãrul total de persoane care au participat la acest sondaj este de 309 persoane

dintr-un total de 131.819 membri ai grupului.

Grupul „Bitcoin&Cryptocurrency“58

• pentru câºtig personal – termen lung (investiþie) 118 persoane
• pentru câºtig personal – termen scurt (tranzacþionare/speculã) 25 persoane
• pentru afacere – susþinere afacere existentã sau lansare prin ICO14 persoane
Numãrul total de persoane care au participat la acest sondaj este de 157 persoane

dintr-un total de 553.708 membri ai grupului.
În baza studiului prezentat, reiese faptul cã ponderea investitorilor pe termen

lung este mai mare în comparaþie cu ponderea investitorilor pe termen mediu ºi
scurt, astfel, tehnologia din spatele monedelor câºtigã încrederea utilizatorilor
deschizând calea posibilitãþilor oferite de monedele ºi jetoanele virtuale.

Concluzii

În baza studiului reiese faptul cã motivul principal pentru care participanþii la
interviu investesc în monede virtuale, este acela de investiþie pe termen lung,
urmat de cel pentru speculã sau câºtiguri rapide din tranzacþii pe termen scurt, iar
la final, dorinþa de a susþine o afacere existentã (comercializare produse ºi/sau
servicii prin acceptarea ca metoda de platã a monedelor virtuale), sau de strângere
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de fonduri (ICO) pentru înfiinþarea unei noi afaceri. Datoritã procentajului mic
de persoane care au participat în mod activ, se poate concluziona cã restul mem-
brilor care nu au rãspuns, sunt interesaþi de tehnologie ºi monede, dar sunt rezer-
vaþi în a le folosi. Aceasta se poate datora unui cumul de factori precum: lipsa
cunoºtinþelor tehnice necesare operãrii monedelor virtuale, piaþa volatilã a mo-
nedelor virtuale, lipsa reglementãrii acestora pe piaþa europeanã ºi internaþionalã.

De asemenea, anonimizarea utilizatorului ºi a tranzacþiilor efectuate de acesta
a deschis noi posibilitãþi de tranzacþionare a bunurilor, serviciilor ºi materialelor
ilegale precum: plata pentru acte de identitate false, droguri, hacking, arme ºi
muniþie, ransomware dar a ºi deschis calea cãtre un avans tehnologic benefic
pentru societate: contracte inteligente, strângerea de fonduri (ICO) pentru o cauzã,
un start-up59, transfer de bani fãrã intermediari ºi program orar (transferuri de
bani comisionate mult mai ieftin ºi într-un timp mult mai scurt faþã de transfe-
rurile convenþionale oferite de instituþii bancare ºi non-bancare), reducerea ris-
cului fraudei (în baza contractului, ori se întâmplã schimbul între ambele persoane,
de ambele pãrþi, ori pentru niciuna).

Este o tehnologie nouã, promiþãtoare, care pune accent pe independenþa ºi
protecþia utilizatorului, dar cãreia îi lipseºte reglementarea.

La nivel european, nu existã o autoritate de reglementare ºi control privind
registrele digitale ºi criptomonende. Reglementarea este necesarã pentru comba-
terea finanþãrii terorismului ºi a spãlãrii de bani.

În urma studiului prezentat reiese faptul cã ponderea investitorilor în interes
personal pe termen lung este mai mare decât a celor pe termen scurt, în timp ce
categoria celor care investesc pentru dezvoltarea unei afaceri ocupã cel mai mic
procent. Datele prezentate pot indica un trend de creºtere a încrederii în tehnologia
care susþine monedele virtuale, precum ºi în avantajele oferite de acestea.
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