16 martie 2010, Bucureşti, Hotel Intercontinental

SEPA, parte integrantă a procesului de realizare a unei pieţe unice în Europa, este un pas important
către realizarea unei integrări europene mai puternice. SEPA nu e un subiect nou, dar foarte actual: tema
preocupă pe mai departe spaţiul europen şi din ce în ce mai mult mediul de afaceri din ţara noastră. Să
recapitulăm pe scurt cum se defineşte şi ce beneficii aduce Zona Unică de Plăţi în Euro – Single Euro Payment
Area (SEPA): o zonă unică în care nu vor exista diferenţe între plăţile naţionale şi transfontaliere, o consolidare
a industriei de plăţi şi instrumente standardizate de plată în euro, reducerea timpilor de decontare şi a costului
transferului de fonduri, noi standarde tehnice şi reguli de procesare, o creştere a competitivităţii la nivel
european, o stimulare a concurenţei şi inovaţiei.
Care sunt progresele şi perspectivele implementării SEPA la nivel european? Care sunt provocările şi
oportunităţile în implementarea SEPA pentru instituţiile de credit din România? Dar implicaţiile asupra clienţilor
sistemului bancar? Cum se poate îmbunătăţi comunicarea între sistemul bancar şi beneficiarii instrumentelor
SEPA? Care este rolul autorităţilor europene şi naţionale în implementarea SEPA? Care este impactul aplicării
prevederilor Directivei Serviciilor de Plăţi asupra sistemului bancar, consumatorilor, corporaţiilor şi sectorului
public din România? Care este stadiul aplicării Directivei Serviciilor de Plăţi în România? Care sunt noile
servicii oferite de furnizorii de infrastructuri de plăţi?

Acestea sunt câteva din întrebările la care Finmedia şi-a propus să găsească un răspuns, prin organizarea
conferinţei „Implementarea SEPA în România - stadiul proiectului, cadrul legal, sistemele de plăţi”, organizată cu
sprijinul Asociaţiei Române a Băncilor, eveniment ce va avea loc în data de 16 martie, la Hotel Intercontinental
Bucureşti.
Prin intermediul acestei conferinţe, compania Finmedia îşi doreşte să prezinte stadiul proiectului, cadrul
legal şi sistemele de plăţi în contextul SEPA în România, evenimentul constituie un prilej de analiză şi
dezbatere, reunind într-un mediu dinamic reprezentanţi de marcă din: Banca Naţională a României, Trezoreria
Ministerului Economiei şi Finanţelor, Asociaţia Română a Băncilor, TransFonD, instituţii de credit, procesatori de
carduri, agenţii de plăţi, furnizori de servicii IT şi de consultanţă în domeniul plăţilor, administraţii patronale,
administraţii publice, companii.
În speranţa că tematica v-a captat interesul şi consideraţi oportună prezenţa la eveniment, vă rugăm să
găsiţi în cele ce urmează programul conferinţei.

Agenda evenimentului

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanţilor şi cafea
09:30 – 10:00 Deschiderea oficială a evenimentului

Radu Negrea, Secretar General, Asociaţia Română a Băncilor
Răzvan Vartolomei, Director Adjunct, Direcţia Plăţi Banca Naţională a României
*Bogdan Drăgoi, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice
Mirela Palade, Director General Adjunct TransFonD

10:00 – 11:30 Sesiunea I

Stadiul proiectului SEPA la nivel european şi în România
Cadrul legal - Directiva Serviciilor de Plăţi

Moderator: Rodica Tuchilă, Consilier principal, Asociaţia Română a Băncilor

Progresele şi perspectivele implementării la nivel european,
Provocări şi oportunităţi în implementarea SEPA pentru instituţiile de credit din România,
Implicaţiile SEPA asupra clienţilor sistemului bancar,
Comunicarea între sistemul bancar şi beneficiarii instrumentelor SEPA,
Rolul autorităţilor europene şi naţionale în implementarea SEPA,
Impactul aplicării prevederilor Directivei Serviciilor de Plăţi asupra sistemului bancar, consumatorilor,
corporaţiilor şi sectorului public din România
Stadiul aplicării Directivei Serviciilor de Plăţi în România
Oportunităţi de afaceri în spaţiul instituţii de credit – corporaţii
Auto-reglementarea în domeniul plăţilor

„Realizări şi perspective în implementarea SEPA la nivel european şi naţional”
Răzvan Vartolomei, Director Adjunct, Direcţia Plăţi Banca Naţională a României
Constantin Rotaru, Consilier principal ARB, membru în Grupul de lucru al EPC pentru scheme de plăţi
„Cadrul SEPA în domeniul cardurilor”
Adrian Apolzan, Director Institutional Relations and Cards, Retail Banking, ING România, membru în Grupul de
lucru al EPC pentru carduri
Laurenţiu Andrei, Director General, Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, Ministerul Finanţelor
Publice
Sorin Guiman, Director General, Business Information Systems – BIS
„Provocări şi oportunităţi în implementarea SEPA pentru instituţiile de credit din România”
Mirela Iovu, Vicepreşedinte CEC Bank, membră a Grupului pentru suport juridic al EPC
Provocări şi oportunităţi în implementarea SEPA pentru instituţiile de credit din România
„Directiva serviciilor de plăţi şi consumatorii”
Mihail Meiu, Director Departamentul Integrare Europeană – Parteneriat Relaţii Externe,Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorului

11:30 – 12:00 Pauză de cafea
12:00 – 13:00 Sesiunea II

Sistemul naţional de plăţi din România din perspectiva SEPA
Moderator: Constantin Rotaru, Consilier principal ARB

Infrastructura naţională de plăţi şi proiectul SEPA
Plăţile în lei şi standardele SEPA
Noi servicii oferite de furnizorii de infrastructuri de plăţi
Soluţii destinate infrastructurilor de plăţi
Soluţiile SWIFT

Mihaela Roman, Şef Departament Operaţiuni TransFonD
Ionel Dumitru, Şef Serviciu Management Proiecte TransFonD
Marc Pomes Bordedebat, Senior Product Manager, Payments Market, Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT)
Corina Mihalache, Business Analyst, Business Information Systems – BIS - Soluţii pentru conectarea la
infrastructuri de plăţi

13:00 – 14.00 Sesiune de întrebări şi răspunsuri
14:00 – 15:00 Prânz

*Programul este în curs de confirmare

