Cuvântul d-lui Sabin Carantină, director al Direcţiei Plăţi
din cadrul Băncii Naţionale a României la conferinţa de presă
organizată cu ocazia lansării sistemului TARGET2-România
(Banca Naţională a României, 4 iulie 2011)

Stimate Doamne, stimaţi domni,
În continuarea celor spuse aici, voi încerca să ofer unele detalii referitoare la modul de
organizare şi derulare a proiectului TARGET2-România.
Deşi proiectul de implementare a sistemului TARGET2-România a fost demarat, în mod
oficial, în luna iunie 2010, pregătirile în cadrul BNR pentru acest proiect au început cu mult
timp înainte, odată cu participarea reprezentanţilor BNR în cadrul structurilor SEBC
responsabile pentru problematica sistemelor de plăţi. În acest sens, BNR a monitorizat
permanent evoluţia la nivel european a proiectului TARGET2 şi a organizat consultări
periodice cu comunitatea bancară naţională, în vederea evaluării interesului acesteia pentru
conectarea la TARGET2. Astfel, încă din anul 2007, BNR a organizat o serie de seminarii în
beneficiul comunităţii bancare din România, pentru prezentarea sistemului TARGET2 şi a
evoluţiei activităţii acestui sistem.
Urmare acestor consultări, CA al BNR luat în luna ianuarie 2010 decizia de conectare a
comunităţii bancare din România la sistemul TARGET2.
Pentru derularea proiectului, la nivelul BNR a fost constituită o echipă de proiect formată din
4 grupe de lucru, pe domenii: funcţional, tehnic, juridic şi comunicare. Echipa de proiect din
BNR a fost formată din 25 persoane implicate direct, la care s-au adăugat şi alţi specialişti, pe
aspecte punctuale tratate în proiect.
La rândul lor, instituţiile de credit participante la proiect au înfiinţat, la nivel intern, echipe de
proiect cuprinzând specialişti din toate departamentele implicate.
Fiind vorba despre un sistem cu guvernanţă complexă, la proiect au participat şi specialişti din
cadrul BCE şi al celor 3 bănci centrale furnizoare ale platformei tehnice comune. De
asemenea, în special în etapa de testare a proiectului, echipa de proiect din cadrul BNR a
colaborat şi cu alte bănci centrale deja conectate la sistem.
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Ceea ce s-a realizat astăzi este rezultatul coordonării eforturilor tuturor acestor instituţii,
reprezentând în sine o dovadă clară a dimensiunilor europene ale proiectului.
TARGET2 nu este o infrastructură menită să se dezvolte în izolare. În consecinţă, aşa cum a
precizat şi dna Russo, eforturile băncii centrale nu se vor opri aici, ci vor continua cu alte
proiecte de amploare, precum TARGET2-Instrumente financiare, aflat deja în derulare la
nivel european.
Pe lângă proiectele în derulare la nivel european, trebuie să precizăm şi faptul că sistemul
TARGET2-România va fi dezvoltat în continuare, pentru a acomoda cerinţele utilizatorilor
şi pentru a fi în linie cu ultimele evoluţii în domeniu. De asemenea, în viitorul apropiat vor fi
iniţiate demersuri pentru conectarea la sistem a unor noi participanţi, atât din rândul
instituţiilor de credit din România, cât şi din cel al operatorilor de sisteme auxiliare (fie ele
sisteme de plăţi de retail sau sisteme de decontare a instrumentelor financiare), care şi-au
manifestat deja interesul în acest sens.
În final aş dori să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la succesul acestui proiect:


conducerii BNR, care a decis conectarea la acest sistem, a susţinut şi a încurajat
permanent eforturile depuse de echipa proiectului;



colegilor mei din cadrul BNR, care în decursul ultimelor 11 luni au depus eforturi
susţinute pentru finalizarea în bune condiţiuni a proiectului;



echipelor de proiect din cadrul celor 22 instituţii de credit participante, care au
găsit resursele necesare pentru derularea acest proiect în paralel cu activitatea
operativă şi cu celelalte proiecte pe care le desfăşoară;



în mod special aş dori să mulţumesc colegilor noştri din cadrul BCE şi al celor 3
bănci centrale naţionale care operează platforma tehnică a TARGET2, respectiv
Banca d’Italia, Banque de France şi Deutsche Bundesbank, pentru sprijinul lor activ şi
operativ şi pentru îndrumările pe care ni le-au dat permanent, pentru a asigura
respectarea termenelor asumate în proiect.

Avem convingerea că banca centrală va depune şi în continuare toate eforturile necesare
pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor comunităţii bancare, ale mediului de afaceri în ceea
ce priveşte serviciile de plăţi şi decontări, în baza atribuţiilor BNR acesteia de promovare a
bunei funcţionări a sistemelor de plăţi şi de decontare a operaţiunilor cu instrumente
financiare.
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