
Constantin Rotaru, Consilier principal Asociaţia Română a Băncilor 

 

FORUMUL NAŢIONAL SEPA 

25 aprilie 2013 – Institutul Bancar Roman 
1 

SEPA Direct Debit RON – 

oportunităţi şi beneficii pentru 

utilizatori 



E- payments 

 

 

      CSM 
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Standardizare şi inovaţie 



Mobile payments  

 

 

 

      CSM 
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Standardizare şi inovaţie 



Arhivarea electronică a documentelor 
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Standardizare şi inovaţie 



E-invoicing 

 

 

 

      CSM 
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Standardizare şi inovaţie 
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Oportunităţi şi provocări 

STP C2C  
– Interfaţă unică cu aplicaţiile de plăţi 

– Cash management la nivelul firmei 

– Reconcilierea automată  

– Trasabilitatea tranzacţiilor 

– Reducerea manualităţii (riscuri de eroare) 

– Reducerea costurilor  

– Creşterea vitezei de decontare ⇒ plăţi imediate 
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Diferenţe SDD RON - Regulile 

curente  

SEPA SDD DD Rom (Regulamentul BNR nr. 

3/2005) 

Mandatul se dă de către Debitor 

Creditorului, Băncii acestuia sau băncii 

sale. Creditorul sau banca sa transmit o 

copie a mandatului la banca Debitorului, la 

cererea acesteia 

Mandatul se dă Creditorului şi băncii 

debitorului.Creditorul transmite un 

angajament de DD la banca sa 

Mandatul trebuie să poarte un număr unic.  Nereglementat 

Scopul plăţii şi categoria scopului plăţii 

sunt definite şi standardizate 

Nereglementat 

Plăţile se pot face şi în numele/în favoarea 

altor părţi  

Plăţile se pot face numai în numele 

debitorului şi în favoarea Creditorului 

Plăţile se pot face şi pentru o tranzactie 

unică 

Autorizarea de DD este permanentă pentru 

o perioada de timp. 
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Diferenţe SDD RON - Regulile 

curente  

SEPA SDD DD Rom (Regulamentul BNR nr. 

3/2005) 

Creditorul/Banca creditoare poate proceda 

la o returnare in cadrul schemei 

Nereglementat 

Motivele şi procedurile de recuperare în 

schema de bază (la solicitarea 

debitorului/băncii debitorului) sunt 

standardizate 

Motive şi proceduri standardizate 

(diferenţe în lista de motive şi în 

standarde) 

Obligaţiile părţilor sunt clar definite Obligatiile părţilor rezultă din Regulament 

Criteriile de participare la schemă sunt 

standardizate. Participanţi pot fi şi instituţii 

de plată nebancare 

Numai băncile şi TransFond sunt 

participanţi la schemă 

Lista instituţiilor de plată participante la 

schemă este publică 

Nereglementat 

Instrucţiunea DD are un format standard Instrucţiunea DD are un format standard 

(diferit faţă de standardul SEPA) 

CSM (Clearing settlement mechanism) 

poate furnizat şi pe baze bilaterale 

Mecanismul de decontare interbancară  

poate fi furnizat numai prin ACH 
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 - Uniformitatea practicilor de plăţi - simplificarea gestiunii 

operaţionale 

-Informaţii standardizate şi structurate => permit 

automatizarea  

-Simplificarea procedurilor 

-Asigurarea trasabilităţii C2C 

-Proceduri adaptive în funcţie de tipologia participanţilor 

(B2C, B2B) 

-Recunoaşterea părţilor asociate participanţilor 

- Tratamente standard ale excepţiilor 

Avantaje comparative SDD RON 

vs Regulile curente 
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Pentru Creditori : 

 Standardizarea funcţionalităţilor aplicaţiei de gestiune (lei/euro) 

 Modalitate simplă şi eficientă de încasare a creanţelor. 

 Posibilitatea de a cunoaşte exact data încasării   

 Certitudinea încasării într-un ciclu temporar prestabilit 

 Posibilitatea optimizării cash-flow-ului şi a managementului 

trezoreriei 

 Posibilitatea automatizării tratamentelor excepţiilor e.g. refuzuri, 

retururi şi  instrucţiuni reversate 

 Posibilitatea încasării creanţelor la diverşi debitori printr-un 

singur instrument 

 Reducerea costurilor administrative şi a riscurilor operaţionale 

Beneficiile Schemelor de 

Debitare Directă SEPA RON  
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Pentru Debitori : 

 Un instrument simplu de plată a chitanţelor şi facturilor 

 Contul debitorului este simplu de accesat,  

 Economie de timp 

 Posibilitatea planificării lichidităţilor 

 Simplitatea şi operativitatea reconcilierii pe baza extrasului de cont  

 Posibilitatea semnării electronice a mandatului pe baza semnăturii 

electronice 

 O procedură simpla şi rapidă de recuperare 

Beneficiile Schemelor de 

Debitare Directă SEPA RON  
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Oportunităţi: 

⇒ Predictibilitatea notificărilor 

⇒ Sumă forfetară şi reconciliere periodică 

⇒ Armonizarea datei plăţii (timing identic) 

⇒ Rambursarea la simpla notificare 

⇒ Utilizarea DD în relaţiile B2B  

⇒ Restructurarea scadenţelor la facturare 
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Constatări: 

Succesul debitării directe depinde de: 

1. Nivelul de economisire al debitorilor 

2. Încrederea reciprocă între debitori şi creditori 

3. Diseminarea regulilor de plată  

4. Eficienţa şi simplitatea utilizării instrumentului 
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Coordonate 
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