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Evoluția rapidă a tehnologiei schimbă în mod structural industria serviciilor financiar-bancare. 
Se produc schimbări importante în comportamentul si cerințele consumatorilor de astfel de servicii, 
care solicită servicii in timp real, mobilitate, ușurință, comoditate, transparență, dar in același timp 
siguranță, securitate si costuri cât mai mici.  

Modelul de business tradițional este regândit, atenția băncilor fiind concentrată pe cerințele 
clienților și oportunitățile oferite de tehnologie: instrumente electronice, acces prin Internet și mobil,  
semnătura electronică, precum și procesare electronică automatizată a  proceselor interne și externe. 

Competiția este în creştere, pe piață apar noi furnizori de servicii financiare, care dau dovadă 
de agilitate și sunt capabili sa răspundă rapid cerințelor clienților. Adoptarea noilor tehnologii implică 
cerințe complexe de securitate și administrare a riscurilor, în paralel cu eforturile de implementare a 
noilor reglementări europene. 

În acest context, Forumul Serviciilor Financiare Digitale își propune să abordeze subiecte 
precum tendințele și dezvoltările pieței europene și naționale a serviciilor financiar bancare, 
transformarea industriei în contextul revoluției tehnologice, noile reglementări și inițiative europene, 
inovația și adoptarea tehnologiilor digitale, competiția și colaborarea în piața serviciilor financiare, 
administrarea riscurilor și securitatea serviciilor digitale. 

Forumul Serviciilor Financiare Digitale este totodată continuatorul Forumului Național SEPA, 
creat în anul 2007, odată cu aderarea României la proiectul european SEPA – Single Euro Payments 
Area, un proces complex și continuu, pentru crearea unei piețe unice armonizate și eficiente a plăților 
electronice la nivel european. 

Astăzi, la peste 10 ani de la lansarea primului instrument de plată SEPA, piața unică a plăților 
în euro a devenit o realitate iar piața intră într-o nouă etapă de evoluție, fiind preocupată de redefinirea 
unor noi modele de afaceri, dezvoltarea de noi servicii, precum plățile instant și prin implementarea 
prevederilor Directivei revizuite a Serviciilor de Plăți, menită să aducă o mai mare deschidere, 
transparență, competitivitate și să stimuleze inovaţia. 

Comunitatea bancară din România este preocupată de accelerarea adoptării tehnologiilor 
digitale în serviciile financiar bancare, cu numeroase beneficii pentru toate părțile implicate  și, în 
același timp, dorește să sprijine  eforturile Guvernului României în identificarea celor mai eficiente 
măsuri de punere în practică a unei strategii de e-Guvernare moderne, coerente și sustenabile, axată 
pe nevoile cetățenilor și ale mediului de afaceri și să contribuie în mod efectiv la implementarea cu 
succes a acesteia. 
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AGENDA 

9:00 - 9:30 Înregistrare & Cafea 

9:30 - 10:15 Sesiune deschidere  

 Gabriela Hărțescu, Director General, Institutul Bancar Român 

 Luminița Runcan, Vicepreședinte al Consiliului Director, Asociația Română a Băncilor 

 Sergiu Manea, Președinte al Consiliului Director, Consiliul Patronatelor Bancare din România 

10:15 - 11:30 - Serviciile financiar bancare în era digitală  

 Serviciile financiar bancare în contextul revoluției digitale 

 Noi reglementări europene și piața unică digitală 

 Noi modele de business in industria financiar bancară 

 Semnătura electronică și Regulamentul eIDAS 

Speakeri: 

 Ruxandra Avram, Director Direcţia monitorizare a Infrastructurilor pieței financiare si a plăților, 
Banca Națională a României 

 Luminița Șoitu, Consilier financiar bancar, Asociația Română a Băncilor 

 Roxana Nistor,  Legal Manager, Business legal support retail, ING Bank 

 Bogdan Preda,  Secretar General, Consiliul Patronatelor Bancare din România  

 Rodica Tuchilă, Director Executiv, Asociația Română a Băncilor - moderator 

11:30 - 12:00 - Pauza de cafea 

12:00 - 12:45 - Evoluții la nivel european 

 Directiva Serviciilor de Plăți revizuită (PSD2) 

 APIs și Open Banking 

Speakeri: 

 Ortwin Scheja, SRC Security Research & Consulting GmbH,  Berlin Group NextGenPSD2 
Task Force (prin webex) 

 John Broxis, Managing Director, PRETA 

12:45 - 14:30 - Agenda Digitală – provocări și oportunități 

 Servicii  financiar bancare digitale 

 Agenda digitală şi sectorul public  

 Soluții inovative - plăţile instant 

Speakeri: 

 Mariana Chindriș, Director of Digital Transformation, Banca Transilvania 

 Victor Radu Roșu, Director Global Transaction Banking, BRD - Groupe Societe Generale 

 Veronica Bătrâneanu, Coordonator produs, Raiffeisen Bank 

 Ionel Dumitru, Consilier al Directorului General, TRANSFOND 

 Constantin Rotaru, Șef Departament Administrare Scheme Naționale de Plăți, Asociația 
Română a Băncilor 

14:30 - 15:30 Prânz 


