
                                                                      

 

 

SWIFT Business Forum Romania – ediția a X-a 

24 octombrie 2019, Hilton Athenee Palace București 

 

Dr. Radu Graţian Gheţea, Președinte de Onoare Asociația Română a Băncilor, 

SWIFT Member Group Chairperson  

 

Stimați invitați, 

 

Organizăm în acest an cea de a X-a ediție a SWIFT Business Forum România, un eveniment 
anual care a devenit o tradiție și care este foarte așteptat de comunitatea din România. 

Bun venit tuturor participanților și speaker-ilor care au acceptat să participe la Forumul din 
acest an, care reprezintă SWIFT, Banca Națională a României, Deutsche Bank, Erste Group, 
Banca Transilvania, CEC Bank, ALLEVO și Asociația Română a Băncilor. 

 

Înainte de a intra în programul evenimentului din acest an, vă rog să îmi permiteți să marchez 
un moment foarte trist pentru comunitatea SWIFT și pentru România:  

La data de 9 august s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani Andre Boico, un specialist de 
marcă și un profesionist foarte apreciat, cu o carieră profesională de excepție și mulți ani în 
slujba comunității SWIFT. A fost pentru noi un exemplu, un prieten adevărat, un om care ne-
a făcut să ne simțim mândri că suntem români. 

Ne amintim cu drag de ultima lui participare la SWIFT Business Forum România acum doi ani, 
chiar în această sală, cu ocazia aniversării a 25 de ani de SWIFT în România. Deși pensionat 
cu un an înaintea acestui eveniment, Andre a participat la Forum pentru a fi împreună cu 
prietenii și comunitatea din România la această aniversare.  

Vă invit să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Andre, care va rămâne 
întotdeauna în inimile noastre. 

 

În toți acești ani de când facem parte din comunitatea SWIFT, dar în mod accelerat în ultimii 
ani, industria financiar  bancară a evoluat, s-a transformat și continuă să se transforme în mod 
structural, în condițiile noilor tehnologii și a cerințelor clienților, iar SWIFT se schimbă odată 
cu industria. 

Am participat recent la SIBOS 2019, evenimentul anual cel mai important al industriei financiar 
bancare, organizat de SWIFT în acest an la Londra.  

Ediţia din acest an a înregistrat un număr record de delegați, circa 11.500 şi în jur de 300 de  
companii – instituţii financiar – bancare, consultanţi, furnizori de tehnologie informatică, etc. - 
cu standuri în expoziţie. 

Tema conferinței din acest an - Prosperitate într-o lume hiper-conectată - a analizat provocările 
și oportunitățile pe care le prezintă digitalizarea și relațiile bazate pe date pentru comunitatea 
SWIFT. 

Dezbaterile în cadrul plenarelor și sesiunilor SIBOS au fost dominate de schimbările curente 
care au ca motor evoluţia tehnologică şi cerinţele clienţilor, de necesitatea standardizării şi 
armonizării, de impactul noilor reglementări, dar și de cerințele în continuă creștere pentru 
securitate cibernetică. 

Câteva concluzii importante ca urmare a SIBOS 2019: 
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 Procesul de transformare profundă a industriei financiar bancare continuă într-un ritm 
accelerat, modelele de business se schimbă sub imperiul noilor tehnologii și noilor 
reglementări. 

 Este de așteptat o adoptare rapidă a noii scheme globale de plăți gpi - Global 
Payments Innovation - pentru plăți transfrontaliere în orice monedă, rapide, 
transparente si predictibile. 

 Plățile instant efectuate în câteva secunde, disponibile deja in unele regiuni, capătă 
din ce în ce mai mult teren în diverse regiuni și global. 

În luna aprilie a.c. am lansat și la nivelul comunității bancare din România sistemul 
pentru plăți instant în monedă națională, în baza Schemei SCT Instant elaborata de 
Consiliul European al Plăților – proiect realizat împreună cu TRANSFOND. 

 ISO 20022 urmează să devină standardul unic pentru industria financiar bancară, prin 
accelerarea adoptării standardului de către infrastructurile de plăți regionale și globale. 

 Tehnologia blockchain este testată prin aplicații pilot pentru a fi utilizată pentru 
tranzacții cu produse de investiții financiare, contracte inteligente, baze de date de 
referință, trezorerie, plăți și operațiuni de comerț internațional. 

 În contextul cerințelor noilor reglementări europene în domeniul plăților (PSD2) - 
SWIFT construiește capacitatea de interfață de programare a aplicațiilor (API) pentru 
a-și extinde valorile de bază - standarde, conectivitate, securitate și acoperire – dincolo 
de mesageria financiară, și în zona API. 

 Atacurile cibernetice devin tot mai diverse si complexe, iar securitatea cibernetică este 
o permanentă preocupare pentru comunitate, care adoptă măsuri pe termen lung, nu 
numai la nivel individual, ci și la nivelul industriei financiar bancare globale. 

Urez succes lucrărilor SWIFT Business Forum România, în care vor fi reluate și discutate 
detaliat toate aceste teme și principalele proiecte ale comunității SWIFT ! 

 

 


