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FORUMUL NAłIONAL SEPA 

 

1. PREMISE 

SEPA va fi zona Euro în care nu vor mai exista diferenŃele curente între plăŃile 
naŃionale şi transfrontaliere, în care clienŃii vor fi capabili sa efectueze şi să primească 
plăŃi în Euro, în interiorul spaŃiului european, la fel de sigur, rapid şi eficient ca în 
contextul naŃional, folosind un cont unic şi un set de instrumente standardizate 
pentru transfer credit, debitare directa şi  plăŃi prin carduri. 

Proiectul SEPA este un proiect de armonizare şi restructurare majora, ce va avea un 
impact important  asupra pieŃelor de plăŃi naŃionale, prin implementarea unor noi 
reguli comune de procesare şi a unor noi standarde tehnice.  

Fundamentele SEPA se regăsesc în obiectivele stabilite de Agenda Lisabona - 
reuniunea Consiliului European de la Lisabona din martie 2000 - care a stabilit ca 
obiective strategice, pentru următorii zece ani, transformarea Uniunii Europene în 
cea mai competitiva şi dinamica economie din lume, bazata pe cunoaştere, asigurarea 
unui număr sporit de locuri de munca şi a unei mai mari coeziuni sociale, precum şi 
pregătirea tranziŃiei către o economie informatizată. 

Premisele realizării SEPA sunt lansarea monedei euro în anul 1999, punerea în 
circulaŃie a monedei unice în tarile din zona euro în anul 2002, precum şi lansarea 
sistemului de plăŃi de mare valoare în euro TARGET la 1 ianuarie 1999, urmată de 
lansarea TARGET2 la 19 noiembrie 2007. 

În timp ce plăŃile în numerar folosind monede şi bancnote euro sunt deja posibile în 
zona euro, SEPA se referă la armonizarea miliardelor de tranzacŃii de plăŃi de mică 
valoare realizate fără numerar, prin operaŃiuni de transfer credit, de debitare directa 
şi plăŃi prin carduri. Acest proces de armonizare este susŃinut de băncile europene şi 
va duce beneficii însemnate consumatorilor, corporaŃiilor, dar şi administraŃiilor 
publice, prin îmbunătăŃirea continuă a serviciilor de plăŃi şi proiectarea de produse 
cu valoare adăugată oferite clienŃilor prin canale electronice, ceea ce va facilita 
integrarea fluxurilor financiare prin utilizarea combinata a instrumentelor SEPA cu 
servicii precum facturarea electronica sau reconcilierea electronică.  

SEPA va deveni realitate atunci când persoanele fizice şi corporaŃiile vor putea 
efectua plăŃi în euro fără numerar, în SEPA, dintr-un cont unic deschis la o instituŃie 
din SEPA, folosind un singur set de instrumente de plată, în aceleaşi condiŃii de 
eficienta şi siguranŃă în care se derulează în prezent plăŃile la nivel naŃional. 

Succesul implementării SEPA depinde de implicarea şi participarea pro-activă a 
tuturor părŃilor implicate în proiect: 

- Furnizori: furnizori de servicii de plăŃi, operatori ai infrastructurilor de plăŃi, 
furnizori de software,  



Pagina 2 in 4 

- Utilizatori finali: consumatori, comercianŃi, întreprinderi mici şi mijlocii, 
corporaŃii,  asociaŃii ale consumatorilor, asociaŃii patronale şi profesionale ale 
mediului de afaceri,    

- Sectorul public: autorităŃi, administraŃii financiare, administraŃii publice locale. 

2. OBIECTIVE 

Forumul NaŃional SEPA se constituie ca organism consultativ, format reprezentanŃi 
ai sistemului bancar şi ai diverselor categorii de utilizatori ai serviciilor de plată 
(autorităŃi şi administraŃii publice, corporaŃii, întreprinderi mici şi mijlocii, furnizori 
de utilităŃi, mari comercianŃi, societăŃi de asigurare, consumatori etc.), în scopul 
furnizării de informaŃii actualizate privind stadiul şi evoluŃia proiectului SEPA şi al 
consultării utilizatorilor cu privire la soluŃiile propuse de comunitatea bancară. 

Obiectivele Forumului NaŃional SEPA sunt: 

- Clarificarea viziunii pe termen lung a SEPA, a întregii game de oportunităŃi pe 
care acest proiect le poate aduce la nivelul economiei naŃionale şi europene; 

- Comunicarea beneficiilor pe care le aduce SEPA şi a provocărilor pe care le 
generează pentru beneficiarii proiectului; 

- ÎmbunătăŃirea înŃelegerii şi a cunoaşterii publice asupra acŃiunilor ce vor fi 
întreprinse în derularea proiectului şi a responsabilităŃilor fiecărei părŃi 
implicate; 

- Asigurarea transparenŃei procesului de implementare a SEPA şi a progreselor 
făcute; 

- Furnizarea permanentă de informaŃii actualizate părŃilor implicate.     

Forumul NaŃional SEPA are ca obiectiv crearea unui cadru de comunicare 
permanentă a sectorului bancar cu utilizatorii serviciilor de plată, pentru ca aceştia 
să devină parteneri ai băncilor în promovarea instrumentelor SEPA. AtribuŃiile 
clienŃilor în procesul de implementare sunt: 

- colaborare şi cooperare cu băncile în procesul de implementare şi testare a 
instrumentelor SEPA, 

- utilizarea consecventă a informaŃiilor cerute pentru procesarea automată a 
plăŃilor (cod IBAN, cod BIC, etc.), 

- cooperare cu băncile în adoptarea oricărui nou standard pentru tranzacŃii 
electronice între clienŃi şi bancă. 

3. ORGANIZARE 

Forumul NaŃional SEPA cuprinde reprezentanŃi ai sistemului bancar şi ai diverselor 
categorii de utilizatori ai serviciilor de plată: autorităŃi şi administraŃii publice, 
corporaŃii, întreprinderi mici şi mijlocii, furnizori de utilităŃi, mari comercianŃi, 
societăŃi de asigurare, consumatori, etc. 

Înscrierea în Forumul NaŃional SEPA se face pe baza formularului de adeziune din 
Anexa 1. 
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Forumul NaŃional SEPA se întruneşte semestrial. Întâlnirile sunt convocate de către 
AsociaŃia Română a Băncilor, prin consultare cu Banca NaŃională a României. 

Lucrările Forumului NaŃional SEPA sunt conduse de reprezentanŃii Băncii NaŃionale 
a României şi AsociaŃiei Române a Băncilor. 

AsociaŃia Română a Băncilor va asigura secretariatul Forumului NaŃional SEPA.  
Toate materialele prezentate şi analizate în cadrul întâlnirilor vor fi  transmise 
tuturor participanŃilor la Forum. 

Punctele de vedere, observaŃiile şi propunerile participanŃilor la Forumul NaŃional 
SEPA privind proiectul SEPA şi implementarea sa în România pot fi transmise  
AsociaŃiei Române a Băncilor, pe adresa de e-mail Forum.SEPA@arb.ro. 
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ANEXA 1 

FORUM NAłIONAL SEPA 

Formular de adeziune 

OrganizaŃie.……………………………………………………………………… 

Adresa…………………………………………………………………………… 

ReprezentanŃi desemnaŃi pentru Forumul NaŃional SEPA  

1.Nume, prenume……………………….……….FuncŃie…………………… 

Telefon………………Fax.………… e-mail……….………………………… 

2.Nume, prenume……………………………….FuncŃie…………………… 

Telefon………………Fax.…………e-mail……….………………………… 

 

Data……………… 

 

Vă rugăm să transmiteŃi formularul completat pe e-mail arb@arb.ro sau 

prin  fax 021 321 20 95. 

Pentru informaŃii suplimentare privind proiectul SEPA, vă rugăm să 

contactaŃi Asociatia Romana a Bancilor. Persoana de contact este 

dna. Gabriela FolcuŃ, Consilier Comunicare. 

_________________________________ 

Aleea Negru Vodă nr. 4-6, Sector 3, Bucureşti 

Tel: 021 321 20 78, 021 321 20 80, 0372 764 328 

Fax: 021 321 20 95 

E-mail: arb@arb.ro, www.arb.ro 

 

www.infosepa.ro 

 

   


