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Scurt istoric
Cum au apărut și cum au evoluat băncile centrale
• Bancă de emisiune – instituție care emite moneda națională, răspunde
de politica monetară și stabilitatea financiară, acționează ca
împrumutător de ultimă instanță pentru contrapărțile eligibile
• “Bancă a băncilor” – instituție care furnizează băncilor servicii precum
transferul de fonduri, de bancnote și monede naționale (sau și străine)
• Instituție (agent) de decontare – instituție prin ale cărei conturi au loc
transferurile între participanți, în scopul realizării decontării în cadrul
unui sistem de decontare
Evoluția mecanismului de efectuare a plăților

Plata prin aceeași bancă => Plată prin corespondent bancar => Plată prin
sistem de plăți
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Noțiuni de bază
Sistem de plăţi (sinonim, de regulă, cu sistem de transfer de fonduri) = un set
de instrumente, proceduri bancare şi sisteme de transfer interbancar de fonduri
care facilitează circulația banilor într-o țară sau într-o zonă cu(e.g.
monedă
unică
TARGET2,
Sistem de transfer interbancar de fonduri = un

CLS, EURO1,
etc.)
aranjamentT2S,
formalizat

(bazat,

de regulă, pe un contract), cu participare multiplă (în principal instituții de
credit), cu reguli comune și aranjamente standardizate pentru transmiterea,
schimbul, compensarea și/sau decontarea obligațiilor monetare care apar între

participanți
Sistem de plăți de mare valoare – wholesale (plăți de valoare mare și plăți
urgente/prioritare, indiferent de valoare) vs. Sistem de plăți de mică valoare -

retail (plăți de valoare relativ mică dar în volum mare, de regulă cecuri, transfer
credit/ordin de plată, debitare directă, plăți cu carduri)
5

Noțiuni de bază
Decontare = finalizarea unei operațiuni sau a procesării în scopul descărcării
obligațiilor participanților prin transfer de fonduri sau instrumente financiare
(e.g. TARGET2,

Activ de decontare = un activ (sau o creanță asupra unui
activ) care este
CLS, EURO1,
T2S,plată
etc.) (de regulă
acceptat de beneficiar pentru descărcarea unei obligații de

fonduri, respectiv bani depozitaţi în cont, sau instrumente financiare)
Cont de decontare = un cont menținut la o bancă centrală, un depozitar central
de instrumente financiare, o contraparte centrală sau orice altă instituție care
acționează ca agent de decontare, care este utilizat pentru a deconta
operațiunile între participanții la un sistem
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Noțiuni de bază
Decontare pe bază brută în timp real (RTGS – Real-Time Gross Settlement)
• Se realizează instrucțiune cu instrucțiune, în mod continuu, cu finalitate
imediată în conturile de decontare deschise la instituția
(agentul) de
(e.g. TARGET2,
CLS, EURO1,
decontare
T2S, etc.)

• Apare o singură înregistrare de debitare şi una de creditare pentru fiecare
instrucţiune de plată decontată.
Decontare pe bază netă (sau, după caz, net netă)

• Se decontează la intervale predefinite de timp pozițiile (soldurile) nete
rezultate în urma procesului ciclic de compensare a plăţilor iniţiate cu cele
primite de fiecare participant
• Numărul înregistrărilor în contul de decontare se reduce semnificativ (la fel
și necesarul de fonduri pentru decontare)
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Noțiuni de bază
Compensare = conversia într-o singură creanţă netă sau obligaţie netă a
creanţelor şi obligaţiilor rezultate din ordinele de transfer pe care un participant
sau mai mulţi participanţi le emit în beneficiul unui participant sau al mai
(e.g. TARGET2,
multor participanţi, sau le primesc de la unul ori mai mulţi CLS,
participanţi,
având
EURO1,
T2S, etc.) şi numai o
ca rezultat faptul că numai o singură creanţă netă poate fi exigibilă
singură obligaţie netă este datorată.
Compensare bilaterală (se realizează între fiecare pereche de participanți la
proces) vs. Compensare multilaterală (fiecare participant are o poziţie netă
totală faţă de toţi ceilalţi participanţi la sistem - „net netă ”)
Casă de compensare = o entitate centrală prin intermediul căreia se transmit
instrucţiunile de plată, care calculează poziţiile nete multilaterale ale
participanților şi transmite aceste poziţii către agentul de decontare (de regulă
banca centrală), în vederea înregistrării acestora în conturile de decontare.
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Noțiuni de bază
Sistem de decontare a instrumentelor financiare (Securities Settlement
System - SSS) = o entitate care permite transferul și decontarea, prin
înregistrare în conturi, a instrumentelor financiare, în conformitate
cu un set
(e.g. TARGET2,
CLS, EURO1,
predefinit de reguli multilaterale
T2S, etc.)

Decontarea instrumentelor financiare se realizează în conturi de depozitare
deschise în evidenţele unui depozitar central de instrumente financiare
(Central Securities Depository - CSD). În funcție de legislația națională
specifică, băncile centrale pot oferi servicii similare celor oferite de CSD-uri
Decontarea fondurilor aferente tranzacţiilor cu instrumente financiare se
realizează în cadrul unui sistem de transfer interbancar de fonduri
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Noțiuni de bază
Depozitar central de instrumente financiare (Central Securities Depository CSD) = o entitate care furnizează conturi pentru depozitarea instrumentelor
financiare, servicii centralizate de custodie și servicii de gestiune
a activelor
(e.g. TARGET2,
CLS, EURO1,
(pot include administrarea “evenimentelor corporative” și a răscumpărărilor)
T2S, etc.)

și care joacă un rol important în asigurarea integrității emisiunilor de
instrumente financiare (asigură că instrumentele sau informațiile detaliate
ale acestora nu sunt create, distruse sau modificate accidental sau
fraudulos).
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Obiectivele și rațiunea implicării băncii
centrale în domeniul sistemelor de plăți
Asigurarea unor
infrastructuri de plăți,
compensare și decontare
sigure și eficiente

Contribuie la
implementarea fără
perturbări a politicii
monetare

Contribuie la
stabilitatea financiară

Contribuie la
menținerea încrederii
publicului în monedă

Banca centrală nu urmărește și alte obiective de politică publică (ex. lupta împotriva spălării banilor și a
finanțării terorismului, protecția datelor cu caracter personal, protecția consumatorilor) – alte autorități
ale statului au mandate explicite în acest sens
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Suprapunerea rolului de bancă de emisiune cu alte funcții ale
băncii centrale
Politică
monetară

Bancă centrală
CBI
de emisiune

Stabilitate
financiară
Supraveghere
financiară

Operarea
sistemelor de
plăți

Supravegherea
/monitorizarea
sistemelor de
plăți (oversight)
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Rolurile îndeplinite de băncile centrale în
domeniul sistemelor de plăți
O atribuție principală a BNR: ”promovarea şi monitorizarea bunei
funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii
financiare” (art.2 alin.(2) lit. b) din L 312/2004).

Siguranța și eficiența

Operator
de sisteme

Autoritate
de monitorizare
pentru sisteme
(oversight)

Catalizator

 Aceste roluri nu se exclud unele pe altele, ci se completează
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Rolurile îndeplinite de BNR în domeniul
sistemelor de plăți
1. Operator de sistem (ReGIS, SaFIR și TARGET2-România) - Baza legală

• BNR poate asigura servicii de compensare, depozitare, decontare şi plată prin
(e.g.din
TARGET2,
intermediul conturilor deschise în evidenţele sale. (art.23 alin.1
L 312/2004)
CLS, EURO1,
T2S, etc.)
credit,
ale Trezoreriei

• BNR deschide și operează conturi ale instituţiilor de
Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente,
stabilite prin reglementări ale BNR. (art.21 alin.1 din L 312/2004)
• BNR efectuează decontarea finală, irevocabilă şi necondiţionată, a
transferurilor de fonduri în conturile titularilor. (art.21 alin.2 din L 312/2004)

• BNR poate furniza lichidităţi instituţiilor de credit, prin acordarea de facilităţi
[...] şi prin cumpărarea de titluri eligibile, în conformitate cu reglementările
proprii. (art.22 alin.3 din L 312/2004)
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Rolurile îndeplinite de BNR în domeniul
sistemelor de plăți
2. Autoritate de monitorizare (oversight) - Baza legală

• BNR reglementează, autorizează şi supraveghează sistemele de plăţi care
(e.g. TARGET2,
funcţionează în România, inclusiv administratorii acestora (art.
22 alin. (1) şi (2)

din L 312/2004, coroborat cu

CLS, EURO1,
T2S, etc.)
art. 404 şi art. 405 din OUG 99/2006).

• BNR reglementează, autorizează şi supraveghează sistemele de decontare a
instrumentelor financiare (art. 404 şi art. 405 din OUG 99/2006).
• BNR monitorizează instrumentele de plată și poate emite reglementări cu
privire la acestea (art. 22 alin. (1) şi (2) din L 312/2004).
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Rolurile îndeplinite de BNR în domeniul
sistemelor de plăți
2. Autoritate de monitorizare (oversight) - Activități specifice
• Elaborează/adoptă
standarde
naționale/internaționale
(principii,
recomandări, orientări etc.) în vederea exercitării activității(e.g.
deTARGET2,
monitorizare a
CLS, EURO1,
sistemelor de plăți și sistemelor de decontare a instrumentelor
financiare;
T2S, etc.)

• Colectează informații despre sistemele existente și cele planificate a fi
dezvoltate;
• Evaluează sistemele din perspectiva respectării standardelor adoptate;
• Induce schimbări, dacă este necesar, prin recomandări și măsuri de
remediere, cu termene de aplicare;
• Emite reglementări specifice și supraveghează respectarea acestora;
• Autorizează sistemele de plăți și sistemele de decontare a instrumentelor
financiare.
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Rolurile îndeplinite de BNR în domeniul
sistemelor de plăți
3. Catalizator

Banca centrală își utilizează expertiza și contactele cu sectorul privat și cu alte
(e.g. TARGET2,
autorități publice pentru a facilita eforturile sectorului privat
de dezvoltare a
CLS, EURO1,
infrastructurilor pieței, în vederea îmbunătățirii eficienței globale
a acestora.
T2S, etc.)
Exemple:
• Implementarea sistemului național de plăți de retail SENT.
• Implementarea la nivel național a unor infrastructuri de procesare și
decontare pentru euro (TARGET2-România, TARGET2-Securities).
• Implementarea la nivel național a unor proiecte europene (Zona Unică de
Plăți în Euro – SEPA, standardul ISO20022 pentru plățile în lei etc.).
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Sisteme existente în România

Plăți de mare
valoare/urgente
Plăți clienți/
interbancare
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RoClear

SIBEX

SaFIR
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(SSS)

(ACH)

(SSS)

(SSS)

(CSD)

(ACH)

(CSD)

Tranzacții
piață OTC cu
titluri de stat/
certificate de
depozit emise
de BNR

Plăți de mică
valoare (transfer
credit, debitare
directă, cecuri,
cambii și bilete la
ordin trunchiate)

Tranzacții
piață BVB

Tranzacții
piață
SIBEX

Plăți cu
carduri

Tranzacții
piață OTC cu
titluri de stat/
certificate de
depozit emise
de BNR

Plăți de mică
valoare

Tranzacții
piață BVB

(transfer credit)
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Sistemul ReGIS
• Sistem de plăți cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) pentru:

• plăţi în lei de mare valoare sau urgente/prioritare (indiferent de valoare) ale
participanților și ale clienților acestora;
• plățile aferente operaţiunilor băncii centrale;
• decontarea poziţiilor nete din alte sisteme (auxiliare sistemului ReGIS);
• plăți aferente tranzacţiilor livrare-contra-plată (Delivery versus payment - DvP)
decontate în sistemele de decontare a instrumentelor financiare.
• Sistem de plăţi de importanţă sistemică (intră sub incidența Directivei UE privind
caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și sistemele de decontare)
• Operator de sistem => BNR / Agent de decontare => BNR
• Furnizor de infrastructură și servicii tehnice (operator tehnic) => TRANSFOND S.A.
(societate comercială cu acționariat 1/3 BNR și 2/3 instituții de credit)
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Sistemul ReGIS
Instituții eligibile pentru participare:

• instituţii de credit persoane juridice române;
• sucursale înfiinţate pe teritoriul României de către instituţii de credit persoane
juridice străine din Spaţiul Economic European (SEE), care au fost notificate
BNR de către autoritatea competentă din statul membru de origine;
• sucursale înfiinţate pe teritoriul României de către instituţii de credit persoane
juridice străine din afara SEE, care au fost autorizate de BNR;
• Banca Naţională a României;
• Trezoreria Statului (Ministerul Finanțelor Publice);
• organizaţii din SEE care prestează servicii de compensare sau decontare şi sunt
supravegheate de o autoritate competentă (în prezent SaFIR, SENT, RoClear,
DsClear, Visa și MasterCard).
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Sistemul ReGIS
Condiții de acceptare în sistem:

• să fie instituție eligibilă;
• să dovedească existența capacității operaţionale corespunzătoare;
• în cazul instituţiilor de credit guvernate de o legislaţie străină, să pună la
dispoziţia BNR o opinie juridică privind capacitatea (cu excepţia cazului în care
informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie
juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context);
• în cazul instituţiilor de credit din afara SEE, dar care acţionează printr-o
sucursală înfiinţată în SEE, să pună la dispoziţia BNR o opinie juridică privind
ţara (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie
furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în
alt context).
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Sistemul ReGIS
Program de funcționare:

• Luni-vineri, în intervalul orar 8:00 a.m. - 6:00 p.m. (ora locală), cu excepția
zilelor de sărbătoare legală
• Cut-off pentru plăţile clienţilor la ora 4:00 p.m.

• Cut-off pentru plăţile interbancare la ora 5:00 p.m.
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Sistemul ReGIS
Facilități de management al lichidităţii

• Gestionare flexibilă a lichidității;
• Pe parcursul zilei, rezervele minime obligatorii ale instituțiilor de credit se pot
utiliza pentru decontare;
• Participanții pot accesa gratuit facilitatea de lichiditate pe parcursul zilei
(intraday credit) oferită de BNR, pe bază de colateral (garanții) format din
active eligibile pentru operaţiunile de politică monetară ale BNR;
• Principalele instrumente de management al lichidităţii puse la dispoziţia
participanţilor:


prioritizarea plăţilor;



managementul activ al cozii de aşteptare;



controlul activ (on-line) al informaţiilor aferente lichidităţilor proprii;



stabilirea de rezerve pe contul propriu.
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Sistemul ReGIS
Statistici (2016)

• Număr participanţi: 45 (37 instituţii de credit, BNR, Trezoreria Statului şi 6 sisteme
auxiliare - SENT, SaFIR, RoClear, DSClear, VISA Europe şi MasterCard International)
• Număr operațiuni: 4,045 mil. operațiuni (15,93 mii operațiuni/zi)
• Valoare operațiuni: 9.829 mld. lei (38,7 mld. lei/zi)
• Structură plăți (nr. operațiuni): Clienți - 91,6%; Interbancare - 6,7%; Altele - 1,7%
• Gradul de concentrare a pieţei (primele 5 instituții de
59,02% (în fcț de nr. operațiuni) și, respectiv, 75,94% (în fcț. de valoare)

credit):

• Disponibilitate medie înregistrată a sistemului: 99,99%
• Lichiditate furnizată pe parcursul zilei pentru decontare de către BNR (repo
intraday): 0,12% din valoarea totală a tranzacţiilor decontate în sistem
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Sistemul SaFIR
• Sistem de decontare a instrumentelor financiare (realizează transferul și
decontarea instrumentelor financiare prin înregistrare în conturi)
• Decontare cu respectarea principiului livrare-contra-plată (DvP);
• Decontare pe bază brută a instrumentelor financiare și a fondurilor (cu
excepția operațiunilor pieței primare și evenimentelor de plată, pentru care
se utilizează decontarea pe bază netă);
• Procesare în timp real a ordinelor de transfer, cu finalitate imediată a
decontării.
• Agent de decontare => BNR (în calitate de Depozitar central de instrumente
financiare furnizează conturi pentru depozitarea instrumentelor financiare,
servicii centralizate de custodie și servicii de gestiune a activelor)
• Instrumente depozitate: instrumente cu venit fix (în principal titluri de stat şi
certificate de depozit emise de BNR)
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Sistemul SaFIR
• Sistemul realizează și managementul colateralului utilizat în operațiunile cu
banca centrală (gestionează garanții aferente operaţiunilor desfăşurate cu banca
centrală și garanții constituite de participanţii la sistemele de plăţi).
• Sistem de importanţă sistemică (intră sub incidența Directivei UE privind
caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și sistemele de decontare)
• Operator de sistem => BNR
• Furnizor de infrastructură și servicii tehnice (operator tehnic) => TRANSFOND
S.A. (societate comercială cu acționariat 1/3 BNR și 2/3 instituții de credit)
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Sistemul SaFIR
Instituții eligibile pentru participarea la sistem:
• instituţii de credit din SEE, inclusiv când acestea acţionează printr-o
sucursală înfiinţată în SEE;
• instituţii de credit din afara SEE, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o
sucursală înfiinţată în SEE;
• Banca Naţională a României;
• Ministerul Finanţelor Publice;
• societăţi de servicii de investiţii financiare admise pe piaţa primară şi/sau
secundară administrată de Banca Naţională a României.
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Sistemul SaFIR
În calitate de administrator de sistem, BNR poate accepta, de la caz la caz,
participarea la SaFIR şi a următoarelor categorii de instituţii:
• depozitari centrali pentru instrumente financiare din SEE, care prestează
servicii de compensare şi/sau decontare şi sunt supravegheaţi de o
autoritate competentă;
• contrapărţi centrale din SEE, care prestează servicii în cadrul unor sisteme
de compensare pentru tranzacţii cu instrumente financiare şi care sunt
supravegheate de o autoritate competentă;
• organizaţii din SEE care prestează servicii de compensare şi/sau decontare şi
sunt supravegheate de o autoritate competentă.
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Sistemul SaFIR
Condiții de acceptare în sistem:
• să îndeplinească cerinţele de eligibilitate;
• să dovedească existența unei capacități operaţionale corespunzătoare;

• în cazul instituţiilor de credit guvernate de o legislaţie străină, să pună la
dispoziţia BNR o opinie juridică privind capacitatea (cu excepţia cazului în
care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o astfel de
opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt context);
• în cazul instituţiilor de credit din afara SEE, dar care acţionează printr-o
sucursală înfiinţată în SEE, să pună la dispoziţia BNR o opinie juridică privind
ţara (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie
furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR
în alt context).
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Sistemul SaFIR
Program de funcționare:

• Luni-vineri, în intervalul orar 8:30 a.m. - 5:40 p.m. (ora locală), cu excepția
zilelor de sărbătoare legală
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Sistemul SaFIR
Funcţiile sistemului

1. Înregistrarea inițială a titlurilor de valoare prin înscrierea în cont (serviciul
notarial) și administrarea conturilor de instrumente financiare la nivelul cel mai
înalt (serviciul de administrare centralizată)
Sistemul asigură administrarea centralizată a instrumentelor financiare pentru care
acţionează:
• în calitate de depozitar central emitent (Issuer CSD);

• în calitate de depozitar central investitor (Investor CSD) - obligaţiuni denominate
în valută emise de Ministerul Finanţelor Publice pe pieţele externe, obligaţiuni
denominate în lei emise de instituţiile financiare internaţionale etc.
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Sistemul SaFIR
Funcţiile sistemului

2. Decontarea instrumentelor financiare (serviciul de decontare)
Sistemul procesează operaţiuni derulate de participanţi pe piaţa secundară
(tranzacţii de vânzare/cumpărare, înregistrarea, radierea şi executarea contractelor
de garanţie financiară, operaţiuni repo şi reverse repo, transferuri de portofoliu).
Decontarea se poate face pe bază netă sau brută.
Participanţii iniţiază instrucţiuni în sistem prin intermediul rețelei de mesagerie
financiară SWIFT (un sistem fără intervenţie manuală). De asemenea, evenimentele
de plată aferente emisiunilor de instrumente financiare sunt procesate automat.
La momentul limită prestabilit prin regulile de sistem, instrucţiunile/operaţiunile
aflate în cozile de aşteptare se anulează automat de către sistem, fiind considerate
operațiuni eșuate (nedecontate).
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Sistemul SaFIR
Funcţiile sistemului

3. Funcţii complementare
• Evaluarea zilnică a emisiunilor;
• Managementul garanțiilor;
• Gestionarea cozilor de aşteptare;
• Aplicarea unui mecanism de deblocare a decontării (gridlock);
• Monitorizarea funcţionalităţilor sistemului;

• Arhivarea datelor;
• Calculul automat al comisioanelor;
• Raportări către autorităţile competente;

• Raportări statistice.
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Sistemul SaFIR
Statistici (2016)

• Număr participanţi: 37 (33 instituţii de credit, BNR, Ministerul Finanțelor Publice şi
2 depozitari centrali, respectiv Depozitarul Central S.A. şi Clearstream Banking S.A. Luxemburg)
• Valoarea nominală a emisiunilor de titluri de stat depozitate:
119.892,84 mil. lei și, respectiv, 1.703,64 mil. euro
• Număr operațiuni - decontate în lei: 21.549 operațiuni (85 operațiuni/zi)
- decontate în euro: 1.441 operațiuni (6 operațiuni/zi)
• Valoare operațiuni - decontate în lei: 356.773 mil. lei (1.405 mil. lei/zi)
- decontate în euro: 4.412 mil. euro (17 mil. euro/zi)
• Disponibilitate medie înregistrată a sistemului: 99,99%
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Sistemul TARGET2-România
• TARGET2-România = componenta națională a sistemului TARGET2 (4 iulie 2011)

• TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer)
= sistem cu decontare pe bază brută în timp real (RTGS) a operațiunilor în moneda
euro, utilizat pentru:
₋ operaţiunile băncilor centrale (inclusiv operaţiunile de politică monetară ale
Eurosistemului);
₋ transferurile interbancare de mare valoare în euro, precum şi alte plăţi în
euro (plăți ale clienților, inclusiv plăți prioritare/urgente, indiferent de
valoare);
₋ transferurile de fonduri aferente sistemelor auxiliare (sisteme de plăţi şi
sisteme de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare).
• TARGET2 utilizează o platformă tehnică comună (unică) și este structurat din punct
de vedere juridic ca o multitudine de sisteme naţionale (“componente naţionale
TARGET2”), cu reguli de funcţionare armonizate (reglementări BCE).
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Sistemul TARGET2-România
• Sistem de plăţi de importanţă sistemică (toate componentele sale intră sub
incidența Directivei UE privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți
și sistemele de decontare)
• Operator de sistem => Eurosistemul (BCE și băncile centrale din Zona Euro)

• Furnizor de infrastructură și servicii tehnice => Banca d’Italia, Banque de France şi
Deutsche Bundesbank
• Existența unei componente naţionale TARGET2 este obligatorie doar în statele
membre care adoptă moneda euro și voluntară în statele din afara Zonei Euro (în
prezent există implementate astfel de componente în Bulgaria, Croația,
Danemarca, Polonia și România)
• Implementarea TARGET2-România a răspuns necesităților și interesului manifestat
de comunitatea națională (bănci, operatori de sisteme și mediul de afaceri) – se
asigură un canal sigur, rapid, mai eficient şi ieftin pentru transferurile în euro.
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Sistemul TARGET2-România
1. Instituții eligibile pentru participarea la sistem:

• instituţii de credit stabilite în SEE;
• instituții de credit stabilite în afara SEE, cu condiția ca acestea să acționeze
printr-o sucursală stabilită în SEE;
• bănci centrale naționale ale statelor membre și Banca Centrală Europeană
(BCE).
Nu pot participa la TARGET2-România instituţiile emitente de monedă electronică
care sunt desemnate ca instituții de credit în baza art. 4 alin. (1) pct. (1) din
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
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Sistemul TARGET2-România
2. BNR poate, la alegerea sa, să admită ca participanţi direcţi şi
următoarele entităţi:
• departamentele de trezorerie ale guvernelor centrale sau regionale ale
statelor membre, active pe pieţele monetare;
• organisme din sectorul public din statele membre, autorizate să deschidă
conturi pentru clienţi;
• întreprinderi de investiţii (societăţile de investiţii) stabilite în SEE;
• entităţi care administrează sistemele auxiliare şi care acţionează în
această calitate;
• instituţii de credit sau oricare dintre entităţile de tipul celor enumerate
anterior, când acestea sunt stabilite într-o ţară cu care UE a încheiat un
acord monetar care permite accesul oricăror astfel de entităţi la
sistemele de plăţi din UE.
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Sistemul TARGET2-România
Pentru a participa la TARGET2-România, solicitanţii trebuie să îndeplinească:

a) cerinţe tehnice:
• să instaleze, să administreze, să opereze şi să monitorizeze infrastructura
IT necesară pentru conectarea la TARGET2-România şi pentru iniţierea de
ordine de plată către acesta şi să asigure securitatea acestei infrastructuri
IT. În acest scop, solicitanţii pot implica terţe părţi, însă rămân exclusiv
răspunzători; solicitanţii încheie un acord cu furnizorul de servicii de
reţea TARGET2 pentru a obţine conexiunea şi drepturile de acces
necesare;
• să parcurgă cu succes testele impuse de BNR.
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Sistemul TARGET2-România
b) cerinţe juridice:
• să furnizeze o opinie juridică privind capacitatea (cu excepţia cazului
în care informaţiile şi declaraţiile ce urmează să fie furnizate printr-o
astfel de opinie juridică au fost deja obţinute de către BNR în alt
context);
• în cazul instituţiilor de credit din afara SEE, dar care acţionează
printr-o sucursală înfiinţată în SEE, să furnizeze o opinie juridică
privind ţara (cu excepţia cazului în care informaţiile şi declaraţiile ce
urmează să fie furnizate printr-o astfel de opinie juridică au fost deja
obţinute de către BNR în alt context).
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Sistemul TARGET2-România
Program de funcționare:

• Luni-vineri, în intervalul orar 8:00 a.m. - 7:00 p.m. (ora locală), cu excepția
următoarelor zile: Anul Nou, Vinerea Mare și Lunea Paștelui (conform
calendarului catolic), 1 mai, ziua de Crăciun și 26 decembrie
• Cut-off pentru plăţile clienţilor la ora 6:00 p.m. (ora locală)
• Cut-off pentru plăţile interbancare la ora 7:00 p.m. (ora locală)
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Sistemul TARGET2-România
Statistici (2016)

• Număr participanţi: 25 (22 instituţii de credit, BNR, sistemul auxiliar SENT operat
de TRANSFOND S.A. și Depozitarul Central S.A., în calitate de titular de cont de
fonduri dedicate pentru decontarea tranzacțiilor pe platforma TARGET2-Securities
a Eurosistemului)
• Număr operațiuni: 381.632 operațiuni (1.485 operațiuni/zi)
• Valoare operațiuni: 75.327 mil. euro (293 mil. euro/zi)

• Structură plăți:
₋ (număr operațiuni) - Transfrontaliere 79,6%; Naționale 20,4%
₋ (valoare operațiuni) - Transfrontaliere 92,2% ; Naționale 7,8%

₋ (număr operațiuni) - Clienți 93,62%; Interbancare 5,05%; Altele 1,32%
₋ (valoare operațiuni) - Clienți 9,57%; Interbancare 89,16%; Altele 1,26%
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Trenduri
Trenduri care afectează infrastructurile pieței financiare și rolul băncii centrale

• Inovația și progresul tehnologic: FinTech (noi tehnologii pentru sectorul
financiar-bancar), DLT (Distributed Ledger Technologies) etc.;
• Interdependențele (infrastructuri interconectate direct sau indirect, prin
participanți comuni);
• Globalizarea;
• Reziliența cibernetică
– abilitatea operatorului de a livra în continuare serviciile sistemului, chiar
și în cazul incidentelor cibernetice;
– privește securitatea informației, asigurarea continuității activității și
reziliența organizațională.
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