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C U VÂ N T Î N A IN T E
Jean-Claude Trichet

De la introducerea bancnotelor şi monedelor euro în anul 2002,
Odată cu crearea SEPA,

consumatorii au avut posibilitatea de a efectua plăţi în numerar

toate plăţile în euro vor

pretutindeni în zona euro utilizând un singur portofel şi o singură monedă.

deveni interne.

A sosit momentul ca aceştia să poată efectua plăţi fără numerar în
întreaga zonă euro, dintr-un singur cont, în aceleaşi condiţii de bază,
indiferent de locul în care s-ar afla. Pentru a facilita acest lucru, toate

pieţele de plăţi de mică valoare din zona euro se vor uni, formând o singură piaţă – zona unică
de plăţi în euro (SEPA). În cadrul SEPA, toate plăţile în euro vor fi considerate plăţi interne, iar
distincţia care se face în prezent între plăţile naţionale şi cele transfrontaliere va fi eliminată.
Aceasta presupune schimbări nu doar în sectorul bancar, ci şi în ceea ce priveşte modalităţile
obişnuite de plată ale clienţilor din toate ţările zonei euro.
Aceste modif icări sunt necesare în vederea realizării unei pieţe
mai integrate a plăţilor, care va aduce cu sine avantaje economice

SEPA va consolida

substanţiale. SEPA nu numai că va introduce servicii mai uşor de

integrarea europeană.

comparat, dar va stimula, de asemenea, concurenţa şi inovaţia. Instituţiile
care pot să adopte noile progrese tehnologice şi care oferă clienţilor
servicii suplimentare vor avea de câştigat în urma creării acestei noi pieţe integrate şi competitive.
Proiectul SEPA nu trebuie considerat o „operaţiune punctuală”, ci mai degrabă un proiect în
continuă dezvoltare, care facilitează integrarea europeană şi care încearcă să perfecţioneze în
permanenţă toate aspectele legate de piaţa plăţilor de mică valoare din zona euro. De asemenea,
SEPA va contribui semnificativ la Agenda de la Lisabona, care urmăreşte stimularea competitivităţii
şi asigurarea dezvoltării continue a economiei europene. Proiectul
SEPA este un element important al pieţei unice europene, necesitând
susţinerea deplină a tuturor factorilor implicaţi. Eurosistemul susţine cu

SEPA va stimula concurenţa

fermitate proiectul SEPA.

şi inovaţia, îmbunătăţind
condiţiile la nivelul
consumatorilor.

Jean-Claude Trichet			
Preşedintele Băncii Centrale Europene
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IN T RO D U C E R E

În urma instituirii Comunităţii Economice Europene în anul 1958, evoluţia
către o piaţă financiară europeană cu un grad sporit de integrare a fost
marcată de o serie de evenimente. Cele mai vizibile au fost introducerea
euro în anul 1999 şi trecerea efectivă la noua monedă în ţările din zona
euro în 2002. Mai puţin vizibile, dar la fel de importante, au fost crearea
sistemului de plăţi de mare valoare al băncilor centrale – TARGET – la
data de 1 ianuarie 1999 şi înlocuirea acestuia cu sistemul TARGET2 în
2007. TARGET2 constituie coloana vertebrală a sistemului financiar
în euro şi instrumentul de implementare a politicii monetare unice a
Eurosistemului. Proiectul SEPA reprezintă următorul pas important
către realizarea unei integrări europene mai profunde. SEPA va permite
clienţilor efectuarea de plăţi în euro fără numerar către orice beneficiar,
oriunde în zona euro, prin utilizarea unui singur cont bancar şi a unui
singur set de instrumente de plată. Astfel, toate plăţile de mică valoare
în euro vor deveni interne şi nu va mai exista nicio deosebire între plăţile
naţionale şi cele transfrontaliere în cadrul zonei euro.
În anul 2002, sectorul bancar a iniţiat acest proiect ambiţios prin
crearea Consiliului European al Plăţilor (European Payments Council –
EPC). EPC defineşte noile norme şi proceduri referitoare la plăţile în
euro, angrenând în proces nu numai factorii implicaţi din zona euro, ci
şi pe cei din alte ţări ale Uniunii Europene (UE), Islanda, Liechtenstein,
Norvegia şi Elveţia. Astfel, comunităţile din afara zonei euro vor avea
posibilitatea de a participa la sistemele de plăţi în euro şi vor putea
adopta standardele şi practicile SEPA, contribuind prin aceasta la
realizarea unei pieţe unice pentru serviciile de plăţi.
Această broşură oferă o prezentare generală a proiectului SEPA.
Eurosistemul – Banca Centrală Europeană (BCE) şi băncile centrale
naţionale (BCN) din zona euro – este responsabil de funcţionarea
armonioasă a sistemelor de plăţi din zona euro şi, de aceea, acordă o
importanţă deosebită creării SEPA în zona euro. În consecinţă, prezenta
broşură se axează în principal pe zona euro.
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1

>  PR E Z E N TA R E G E N E R A L Ă A S E PA
S E PA E S T E :
> o zonă în care consumatorii, întreprinderile şi alţi participanţi la
activitatea economică vor putea iniţia şi primi plăţi în euro, indiferent
dacă se află în interiorul sau în afara graniţelor naţionale, în aceleaşi
condiţii de bază, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii fundamentale, oriunde
s-ar afla.

O B I E C T I V U L S E PA E S T E :
> c onsolidarea integrării europene prin realizarea unei pieţe unice
pentru plăţi de mică valoare. O piaţă unică pentru toate plăţile în euro
va stimula concurenţa şi inovaţia, oferind servicii mai bune clienţilor.

S E PA C UPRIN D E :
> m oneda unică;
> u n singur set de instrumente de plată în euro – virament, debitare
directă şi plăţi prin card;
> infrastructuri eficiente de procesare a plăţilor în euro;
> s tandarde tehnice comune;
> p ractici comune;
> u n cadru juridic armonizat;
> d ezvoltarea continuă de noi servicii oferite consumatorului.
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S E PA N E C E SI TĂ CO L A B O R A R E A UR M ĂTO A R E L O R S T RU C T URI :
> s ectorul bancar european este responsabil de restructurarea sistemelor de plăţi din zona euro.
Pe termen scurt, acest proces va genera costuri substanţiale; cu toate acestea, pe termen mediu
şi lung, sectorul bancar european va beneficia de reduceri de costuri şi de noi surse potenţiale
de venituri. În vederea coordonării acestor eforturi, sectorul bancar a înfiinţat un organism
de decizie pentru administrarea şi coordonarea proiectului SEPA. Acest organism, denumit
Consiliul European al Plăţilor, este constituit din 74 de bănci şi asociaţii bancare europene, inclusiv
cele trei asociaţii europene ale sectorului de creditare şi Asociaţia bancară din zona euro (Euro
Banking Association – EBA). De asemenea, operatori din sector provenind din statele membre ale
UE, precum şi din Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia sunt
www.europeanpaymentscouncil.eu

reprezentaţi în EPC, ale cărui activităţi vizează toate plăţile în euro
din aceste ţări;

> s ectorul sistemelor europene de compensare şi decontare are drept obiectiv asigurarea
accesului la orice beneficiar din zona euro prin intermediul instrumentelor SEPA. Diferiţi
furnizori de infrastructuri, precum casele de compensare automată (Automated Clearing
Houses – ACH) şi procesatorii de carduri, participă activ la acest proces. Asociaţia europeană
a caselor de compensare automată (EACHA) a elaborat o serie de proceduri pentru a asigura
interoperabilitatea dintre infrastructuri, în timp ce EBA a creat STEP2, prima casă
www.abe.org

de compensare automată paneuropeană (PEACH), pentru compensarea plăţilor, atât
transfrontaliere, cât şi naţionale, de mică valoare în euro;

> î ntreprinderile din zona euro (corporaţii, comercianţi, întreprinderi mici şi mijlocii) sunt
implicate în elaborarea serviciilor de automatizare a procesului de plată. Aceste servicii sunt
foarte variate, de la cele de facturare până la cele de reconciliere, şi contribuie la asigurarea
procesării automatizate (STP) de la un capăt la altul pentru toate plăţile. Aceasta reduce costul
iniţierii şi primirii plăţilor, care se efectuează fără hârtie sau intervenţie manuală.
www.eact.eu

Trezorierii corporativi sunt reprezentaţi de Asociaţia europeană a trezorierilor
corporativi (EACT);
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> a dministraţiile publice şi consumatorii vor f i utilizatorii
noilor instrumente de plată SEPA. Autorităţile guvernamentale şi
administraţiile publice efectuează un volum substanţial de plăţi
naţionale şi transfrontaliere, aferente pensiilor, asigurărilor sociale,
precum şi taxelor şi impozitelor. Prin urmare, este necesar un
angajament ferm din partea administraţiilor publice. Consiliul Afaceri
Economice şi Financiare (Consiliul ECOFIN)
şi-a exprimat în repetate rânduri sprijinul

www.consilium.europa.eu

solid faţă de crearea SEPA.
În proiectul SEPA sunt implicate următoarele autorităţi publice:
> E urosistemul şi-a făcut cunoscute aşteptările privind proiectul în
mai multe publicaţii şi monitorizează îndeaproape progresul şi evoluţia
SEPA;
> C omisia Europeană a elaborat o strategie destinată eliminării
barierelor de pe piaţa internă şi simplif icării normelor care o
reglementează. De exemplu, a propus Directiva privind serviciile de
plată, care a fost aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul UE
în anul 2007;
> s e aşteaptă ca autorităţile naţionale să se implice tot mai mult şi
să fie printre primii utilizatori ai instrumentelor de plată SEPA.

www.ecb.europa.eu
www.ec.europa.eu/internal_market
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> D e ce S E PA ?
În prezent, economia zonei euro nu poate exploata la maximum avantajele
Uniunii Economice şi Monetare. Clienţii se confruntă cu dificultăţi atunci când
iniţiază plăţi de mică valoare în euro către alte ţări
În prezent, economia zonei
euro nu poate exploata la
maximum avantajele pieţei
unice.

din zona euro, întrucât efectuarea acestor plăţi se
face adesea într-un format diferit şi durează mai
mult. Atât timp cât această situaţie va persista,
nu se va putea considera că implementarea euro
ca monedă unică s-a încheiat.

În pofida introducerii euro în anul 1999 şi a creării TARGET/TARGET2,
sistemul comun de plăţi de mare valoare în euro, plăţile electronice de mică
valoare continuă să fie procesate în mod diferit pe tot cuprinsul zonei euro.
În ansamblu, numărul şi categoriile de instrumente de plată, standardele şi
infrastructurile de procesare a plăţilor de mică valoare nu s-au modificat
semnificativ de la introducerea euro. În acest context, întreprinderile cu un
număr semnificativ de plăţi transfrontaliere trebuie să aibă aşadar deschise
conturi bancare în multe dintre ţările în care îşi desfăşoară activitatea.
Legislaţia naţională complică şi mai mult tranzacţiile transfrontaliere,
întrucât actorii implicaţi în acest proces se supun unor reguli şi cerinţe
diferite, în funcţie de ţara cu care derulează tranzacţiile.
Această fragmentare afectează nu numai plăţile transfrontaliere în euro,
ci şi pe cele naţionale, având un impact nefavorabil asupra inovaţiei şi
concurenţei la nivelul zonei euro. Crearea unei pieţe unice va permite
creşterea inovaţiei, indiferent de graniţele naţionale.
Astfel, obiectivul SEPA este de a crea o piaţă
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Pieţele europene de plăţi

integrată, concurenţială şi inovatoare a plăţilor

de mică valoare fragmentate

de mică valoare pentru toate plăţile fără numerar

vor fi înlocuite treptat de

în euro care, în ultimă instanţă, vor fi procesate

o piaţă a zonei euro

în totalitate electronic. Prin urmare, SEPA va

unificată şi concurenţială.

aduce avantaje tuturor clienţilor.
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>  INI Ţ I AT I V E L E S E C TO RU L UI B A N C A R
În procesul de implementare a SEPA, sectorul bancar s-a concentrat în
principal asupra dezvoltării instrumentelor de plată SEPA. În primul rând,
sectorul bancar a creat noi sisteme de plăţi pentru operaţiunile de virament
şi debitare directă, elaborând, de asemenea, un cadru pentru plăţile prin card.
În al doilea rând, a identificat principiile care stau la baza infrastructurilor de
procesare şi a abordat aspectele referitoare la standardizare. Aceste etape
au contribuit la facilitarea implementării noilor instrumente comune de plată
în zona euro. Deşi, iniţial, această activitate s-a axat în special pe relaţiile
interbancare, în anul 2008 sectorul bancar a început să caute modalităţi de
îmbunătăţire a procesării plăţilor dintre clienţi şi bănci (operaţiunile dintre
client şi bancă şi dintre bancă şi client).

Noile instrumente de plată oferite de sectorul bancar clienţilor se vor baza pe
un nou set de norme, practici şi standarde pentru plăţile în euro.
EPC a elaborat seturi de reguli cu privire la sistemul de virament SEPA şi sistemul de
debitare directă SEPA – precum şi un cadru de plăţi prin card SEPA –, prin intermediul
cărora băncile pot să creeze produse de plată SEPA.
În ceea ce priveşte operaţiunile de virament şi debitare directă, au fost concepute
noi sisteme comune care le permit clienţilor să iniţieze sau să primească transferuri în
euro către sau de la orice contrapartidă din zona euro. Aceste sisteme sunt definite
într-un set de reguli cuprinzând normele, practicile şi standardele aplicabile acestor
plăţi în euro. În privinţa plăţilor prin card, s-a optat pentru o strategie de „adaptare”,
pentru ca sistemele existente şi operatorii acestora să aibă posibilitatea de a se adapta
unui nou set de practici operaţionale, precum şi standardelor şi proceselor tehnice
aferente. EPC a creat un cadru care explică modalitatea în care sistemele de carduri
(precum şi instituţiile emitente, instituţiile acceptante şi operatorii de carduri) trebuie
să îşi adapteze operaţiunile curente în vederea respectării principiilor SEPA pentru
plăţile în euro efectuate prin card. O caracteristică de bază a noilor instrumente de
plată este distincţia clară între sisteme (norme, practici şi standarde) şi infrastructuri.
Acest lucru va permite ca plăţile SEPA să fie procesate de orice infrastructură.

11

C R E A R E A ZO N E I UNI C E D E P L ĂŢ I Î N E URO

Instituţiile financiare răspund de calitatea produselor SEPA pe care le pun la
dispoziţie şi au posibilitatea de a oferi clienţilor produse îmbunătăţite, cu condiţia
ca acestea să fie în concordanţă cu diferitele sisteme şi cadre.
Infrastructurile se ocupă de cadrul operaţional pentru compensarea şi
decontarea plăţilor în euro.
EPC a definit un cadru care clarifică normele şi procedurile de urmat de către
furnizorii de infrastructuri (de exemplu, casele de compensare automată,
procesatorii sistemelor de carduri şi alţi procesatori care asigură prelucrarea,
transferul şi schimbul de informaţii referitoare la plăţi destinate instituţiilor
financiare).
În mod tradiţional, aceşti furnizori de infrastructuri răspund de administrarea
normelor, a practicilor şi a standardelor referitoare la plăţile efectuate pe
teritoriul unei ţări şi, de regulă, oferă servicii de procesare instituţiilor financiare.
În noul context al SEPA, normele şi standardele sunt definite în cadrul sistemelor
SEPA, care sunt separate de infrastructurile de procesare. Această separare va
oferi furnizorilor de infrastructuri posibilitatea de a intra în concurenţă şi de a-şi
oferi serviciile de procesare oricărei bănci sau oricărui furnizor de sisteme de
carduri.
STEP2, prima casă de compensare automată paneuropeană, este administrată
de EBA Clearing. Alte case de compensare europene, care sunt reprezentate de
EACHA, au elaborat un cadru care facilitează interoperabilitatea între diversele
infrastructuri europene. Astfel, cadrul va permite ca toate operaţiunile de virament
şi debitare directă SEPA să fie iniţiate şi primite de orice client din Europa.
Servicii de la client la bancă
Pe baza sistemelor SEPA, instituţiile financiare au posibilitatea ca, separat sau
în colaborare cu alte instituţii, să elaboreze produse îmbunătăţite şi să le ofere
clienţilor. Aceste servicii trebuie să fie transparente, iar EPC trebuie notificată în
momentul în care devin operaţionale.
În elaborarea sistemelor şi a cadrelor SEPA, EPC s-a axat pe domeniul interbancar.
În anul 2008, EPC a hotărât să îşi extindă aria de activitate, intensificând acţiunile
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legate de relaţiile dintre clienţi şi bancă. Obiectivul este elaborarea unor servicii
la nivelul SEPA, care să extindă instrumentele de plată SEPA.
Se lucrează în prezent la servicii care să le permită clienţilor să iniţieze plăţi SEPA
la comercianţii online prin intermediul aplicaţiilor de internet banking (iniţierea
plăţilor online) sau cu ajutorul telefoanelor mobile (iniţierea plăţilor
printr-un dispozitiv mobil). Alte servicii permit confirmarea electronică a
plăţilor. De exemplu, serviciul de reconciliere electronică este oferit clienţilor
după efectuarea plăţii. Facturile sunt corelate electronic cu plăţile aferente, iar
evidenţele contabile ale beneficiarului sunt actualizate automat. Eurosistemul
a încurajat EPC să continue activitatea legată de aceste servicii cu valoare
adăugată.
În afara cadrului EPC, au fost demarate lucrările la unul dintre cele mai utilizate
servicii cu valoare adăugată: facturarea electronică. Acest serviciu este oferit
clienţilor înainte de efectuarea plăţii. Facturile sunt transmise direct către aplicaţia
de internet banking a plătitorului şi, după ce plătitorul acceptă factura, este
generată instrucţiunea de plată automată care conţine toate informaţiile necesare
cu privire la plătitor şi la beneficiar. Această activitate este derulată de grupul de
experţi în facturare electronică al Comisiei Europene. Obiectivul este elaborarea
unui cadru de facturare electronică până la sfârşitul anului 2009. Astfel de iniţiative
sunt puternic încurajate de BCE, întrucât asocierea serviciilor cu valoare adăugată
şi a instrumentelor de plată SEPA creează un potenţial semnificativ de economisire
pentru economie, prin eliminarea suportului de hârtie şi realizarea unui sistem de
procesare automatizată (STP) de la un capăt la altul.
Servicii cu

Servicii cu

valoare adăugată

Procesarea

valoare adăugată

oferite înaintea

plăţii

oferite după

efectuării plăţii

efectuarea plăţii

S i s t e m d e p ro c e s a re a u t o m a t i z a t ă d e l a u n c a p ă t l a a l t u l
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> C A L E N DA R
EPC a stabilit calendarul de derulare a proiectului SEPA, care cuprinde trei etape principale:
etapa de elaborare, etapa de implementare şi etapa de migrare.
C a l e n d a r u l E PC
01/2004

06/2006

01/2008

Etapa de

Etapa de

elaborare

implementare

11/2009

12/2010

201X

Instrumentele
SEPA utilizate în
general

Data finalizării
procesului
de migrare la
SEPA

Etapa de migrare

Viramentele şi
plăţile prin card
SEPA disponibile

Operaţiunile de
debitare directă
SEPA disponibile

Prima etapă, respectiv etapa de elaborare, a început în anul 2004. Aceasta a presupus elaborarea
noilor sisteme de operaţiuni de virament şi debitare directă, a cadrului aferent operaţiunilor cu
carduri, precum şi a celui aferent infrastructurilor de compensare şi decontare. Au fost elaborate
standardele necesare şi au fost specificate, de asemenea, cerinţele privind securitatea.
A doua etapă, respectiv etapa de implementare, a debutat la jumătatea anului 2006 şi
a continuat până la sfârşitul anului 2007. Această etapă a proiectului s-a concentrat asupra
pregătirilor de implementare a noilor instrumente, standarde şi infrastructuri SEPA. Tot în cadrul
acesteia au fost realizate şi o serie de teste. Organismele însărcinate cu implementarea/migrarea
la nivel naţional, care au fost înfiinţate în fiecare ţară din zona euro, au sprijinit acest proces prin
monitorizarea pregătirilor efectuate de factorii implicaţi în vederea implementării SEPA. Aceştia
din urmă au fost foarte diverşi, incluzând bănci, operatori de infrastructuri, administraţii publice,
întreprinderi şi alţi utilizatori.
Etapa finală este etapa de migrare, în decursul căreia sistemele de plăţi naţionale vor funcţiona
în paralel cu noile sisteme SEPA. Clienţii vor beneficia atât de „vechile” instrumente naţionale,
cât şi de noile instrumente SEPA, iar infrastructurile de compensare şi decontare vor putea
procesa plăţile utilizând ambele tipuri de instrumente. Obiectivul vizat este realizarea unei migrări
treptate, determinate de piaţă, către SEPA, masa critică a operaţiunilor fiind migrată până la
finele anului 2010.
După perioada de migrare, serviciile de ordonare şi recepţionare a plăţilor în euro, care se
bazează pe actualele sisteme interne de operaţiuni de virament şi debitare directă (sau sisteme

14

echivalente) nu vor mai fi disponibile pentru clienţi.

I M PAC T U L S E PA A SUPR A FAC TO RI L O R I M P L I C AŢ I

2

Proiectul SEPA va avea un impact semnificativ
asupra tuturor factorilor implicaţi, generând atât
oportunităţi, cât şi o serie de provocări. SEPA va
determina un grad sporit de concurenţă, datorită
faptului că zona euro va deveni o piaţă integrată,
în cadrul căreia furnizorii vor putea să îşi ofere
serviciile în întreaga zonă euro. Alternativele
diversificate de furnizori de servicii, coroborate
cu economiile de scară, vor asigura clienţilor o
gamă mai largă de soluţii de plată competitive.
SEPA va oferi şi un număr considerabil de
avantaje suplimentare.
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>  P E N T RU CO NSU M ATO RI

>  P E N T RU CO M E R C I A N Ţ I

Instrumentele de plată SEPA vor fi disponibile la nivelul întregii

Cardurile de plată câştigă tot mai mult teren în

zone euro, ceea ce va uşura viaţa consumatorilor.

cadrul preferinţelor consumatorilor şi tind să
înlocuiască, într-o măsură tot mai mare, cecurile

> C onsumatorii vor avea nevoie de un singur cont

şi plăţile în numerar. Astfel, se estimează că

bancar. Din acesta, ei vor putea efectua operaţiuni de

utilizarea cardurilor va deveni tot mai frecventă

virament şi debitare directă în euro oriunde în zona euro,

în viitor. Pentru a accepta carduri de plată,

în condiţii similare celor existente la nivel naţional. De

comercianţii trebuie să încheie un contract

exemplu, aceştia vor putea achita chiria copiilor aflaţi la

cu o bancă acceptantă, care procesează în

studii în străinătate, o casă de vacanţă sau serviciile prestate

numele acestora plăţile efectuate cu cardul,

de diverse societăţi europene (telefonie mobilă, asigurări,

analizând informaţiile referitoare la plată şi

utilităţi etc.). Persoanele care locuiesc, muncesc sau se află

la titularul cardului, care sunt transmise apoi

la studii în afara ţării de origine nu vor mai avea nevoie de un

băncii emitente prin intermediul infrastructurii

cont bancar în ţara de origine şi de un altul în străinătate.

de compensare. În această privinţă, SEPA
prezintă următoarele avantaje:

> U tilizarea cardurilor de plată va deveni mai eficientă,
întrucât consumatorii vor avea posibilitatea de a utiliza acelaşi

> b ăncile acceptante vor putea procesa toate

card pentru toate plăţile în euro. Astfel, aceştia vor fi mai

plăţile prin card care respectă cerinţele SEPA,

puţin nevoiţi să poarte numerar asupra lor.

chiar şi la nivel transfrontalier. În contextul
SEPA, comercianţii vor avea posibilitatea de

> S ervicii inovatoare vor putea fi oferite consumatorilor

a opta pentru orice bancă acceptantă

indiferent de graniţele naţionale. Obiectivul pe termen lung

din zona euro în vederea procesării plăţilor

al sectorului bancar îl constituie utilizarea instrumentelor de

prin card, ceea ce va conduce la o concurenţă

plată SEPA exclusiv în format electronic. Plăţile vor putea fi

sporită şi la reducerea costurilor;

atunci asociate cu uşurinţă serviciilor cu valoare adăugată
(respectiv acelor servicii menite să simplifice procesul de

> t erminalele POS din zona euro vor deveni

plată – pentru consumatori şi pentru agenţii economici –

tot mai standardizate. Prin urmare, va

atât înaintea, cât şi după decontarea unei plăţi). Aceste

exista o gamă mai diversificată de furnizori

servicii includ facturarea electronică, iniţierea unor plăţi

de terminale, iar comercianţii vor putea

online sau printr-un telefon mobil, emiterea de bilete de

accepta mai multe tipuri de carduri cu

avion electronice şi reconcilierea electronică. Prin urmare,

un singur terminal. Concurenţa sporită

consumatorii vor aloca mai puţin timp efectuării plăţilor.

dintre sistemele de carduri va conduce,
de asemenea, la diminuarea comisioanelor
pentru comercianţi.
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>  P E N T RU Î N T R E PRIN D E RI

unor formate de plată şi a unor cerinţe juridice diferite

SEPA va contribui la simplificarea modului în

de plăţi SEPA standardizate vor facilita depăşirea acestui

care întreprinderile îşi administrează plăţile.

obstacol, iar întreprinderile vor beneficia astfel de procesare

îngreunează utilizarea transfrontalieră a acestora. Sistemele

automatizată (STP) de la un capăt la altul.
> Î ntreprinderile îşi vor putea derula toate
t r a n z a c ţ i i l e f i n a n ci a re î n e u ro p r i n
intermediul unui singur cont bancar,

>  P E N T RU B Ă N C I

utilizând instrumentele de plată SEPA.

Prin noile instrumente de plată şi infrastructuri la nivelul întregii

Procesarea plăţilor se va simplifica, întrucât

zone euro, SEPA va avea următoarele avantaje pentru bănci:

toate plăţile vor fi iniţiate sau primite în
acelaşi format. Prin centralizarea administrării

> b ăncile vor putea să îşi extindă activitatea şi să intre în

plăţilor şi a lichidităţii, întreprinderile care

concurenţă la nivelul zonei euro, deoarece îşi vor putea

desfăşoară activităţi la nivelul întregii zone

oferi serviciile cu mai multă uşurinţă clienţilor din întreaga

euro vor putea reduce atât costurile, cât şi

zonă euro. Băncile îşi vor putea diversifica, de asemenea,

timpul afectat acestor operaţiuni.

activităţile, oferind clienţilor, pe lângă produsele SEPA,
servicii cu valoare adăugată;

> S erviciile cu valoare adăugată, precum
f acturarea electronică şi reconcilierea

> S EPA va contribui la o integrare europeană mai profundă şi la

electronică, vor ajuta întreprinderile să îşi

o eficienţă sporită a pieţei. Prin uniformizarea condiţiilor

optimizeze modul de procesare a plăţilor. În

de efectuare a plăţilor, SEPA va oferi un set unic de norme,

prezent, aceste servicii sunt adesea oferite

acces liber şi în condiţii de tratament egal, accesibilitate,

exclusiv la nivel naţional, întrucât existenţa

transparenţă şi interoperabilitate, care vor încuraja
concurenţa, permiţând
a s t f e l b ă n ci l o r s ă

Regulamentul nr. 2560/2001 a fost adoptat pentru a uniformiza comisioanele
aferente plăţilor naţionale şi transfrontaliere comparabile. Începând cu data de
1 iulie 2002, acesta s-a aplicat plăţilor prin card şi retragerilor de la bancomate,

n e go ci e ze co n d i ţ i i
mai f a vorabile cu
furnizorii de servicii.

iar de la 1 ianuarie 2003 aplicarea acestuia a vizat şi operaţiunile de virament în
valoare de până la 12 500 EUR. De la 1 ianuarie 2006, regulamentul s-a aplicat
şi transferurilor în euro în valoare de cel mult 50 000 EUR, efectuate între două
conturi în euro în cadrul UE. Comisia Europeană a propus extinderea normelor
privind plăţile transfrontaliere în euro pentru a include debitarea directă şi va
finaliza revizuirea regulamentului în anul 2009, în vederea facilitării SEPA.
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> R egulamentul nr. 2560/2001, care instituie principiul uniformităţii
comisioanelor aferente plăţilor transfrontaliere şi plăţilor naţionale
comparabile în cadrul UE, a generat un dezechilibru între comisioanele
bancare şi costurile aferente tranzacţiilor transfrontaliere. Acesta
nu poate fi corectat decât prin reorganizarea modului de procesare
a plăţilor transfrontaliere – din punctul de vedere al procesării,
compensării şi decontării – pentru ca acesta să devină la fel de eficient
şi necostisitor ca şi procesarea plăţilor naţionale, care reprezintă
obiectivul principal al SEPA.

>  P E N T RU F URNI Z O RII D E
IN F R A S T RU C T URI
Separarea elaborării sistemelor de plăţi de furnizorii de infrastructuri
(de exemplu, casele de compensare automată şi procesatorii sistemelor
de carduri) va conduce la o concurenţă sporită în rândul acestora.
> F urnizorii de infrastructuri nu vor mai fi limitaţi de graniţele
naţionale, ci vor avea posibilitatea de a-şi oferi serviciile în întreaga
zonă euro.
> I nteroperabilitatea sau interconectarea diverşilor furnizori de
infrastructuri va deveni posibilă graţie unui set comun de standarde
tehnice.
> P rocesatorii de carduri vor putea deservi diferite sisteme de
carduri şi bănci acceptante la nivelul întregii zone euro.
E F O R T URI L E D E M I G R A R E P E N T RU C L I E N Ţ I
Se estimează că adoptarea SEPA va avea, în general, un impact redus
asupra clienţilor. Aceştia din urmă s-ar putea confrunta cu unele modificări
în momentul înlocuirii instrumentelor naţionale de plată cu instrumentele
de plată SEPA. De exemplu, numărul de cont în format naţional va fi
înlocuit de codul IBAN, iar formatul tipizatelor utilizate la iniţierea plăţilor
ar putea fi diferit de cel al formularelor naţionale actuale.
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3

Crearea unei pieţe unice de plăţi de mică valoare în zona euro este un
proces continuu. Totuşi, o etapă importantă a fost depăşită, dat fiind
că elementele de bază au fost, în cea mai mare parte, implementate.
Următorul pas va fi crearea de servicii cu valoare adăugată şi punerea
acestora la dispoziţia clienţilor. Serviciile vor îmbunătăţi şi vor garanta
uşurinţa efectuării plăţilor SEPA, promovând prin aceasta crearea unei
zone de plăţi fără numerar, cu procesare automatizată de la un capăt la
altul pentru toate plăţile.

ZO N A UNI C Ă D E P L ĂŢ I Î N E URO
Procesare automatizată de la un capăt la altul

Servicii cu valoare adăugată
+
Numai pentru uz electronic
+
Instrumente de plată, infrastructuri,
standarde şi temeiuri juridice comune

>  INS T RU M E N T E L E D E P L ATĂ S E PA
EPC a creat două noi sisteme de plată, respectiv sistemele de virament
şi debitare directă, precum şi un cadru SEPA pentru plăţile prin card.
Instrumentele naţionale actuale vor fi înlocuite treptat de instrumentele
SEPA pe baza acestor sisteme şi cadre SEPA comune.
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O P E R AŢ IUNI L E D E V IR A M E N T S E PA
Sistemul de virament SEPA (SCT) reprezintă un sistem de plăţi
interbancare, care stabileşte un set comun de reguli şi procese aplicabile
viramentelor în euro. Acesta defineşte un nivel de servicii comun şi
un interval de timp în care instituţiile financiare participante la sistem
trebuie să efectueze operaţiunile de virament SEPA. Sistemul a fost
lansat în luna ianuarie 2008.
Caracteristici ale sistemului SCT
> A ccesibilitate la nivelul întregii zone SEPA – sistemul se adresează
tuturor clienţilor.
> S uma totală este creditată în contul beneficiarului; nu există limită în
ceea ce priveşte valoarea plăţii.
> Perioada maximă de decontare este de trei zile lucrătoare 1 .
> S istemul este separat de infrastructura de procesare.
> C odurile IBAN şi BIC sunt utilizate ca elemente de identificare a
contului.
> E xistă un set cuprinzător de reguli aplicabile plăţilor respinse şi
returnate.

Ce este un virament?
O plată iniţiată de către plătitor. În cadrul unei operaţiuni de virament,
o instrucţiune de plată este transmisă către banca plătitorului
(banca expeditorului), care transferă fonduri către banca beneficiarului plăţii
(banca destinatarului), eventual prin mai mulţi intermediari.

1) C
 onform Directivei privind serviciile de plată, care intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009,
perioada maximă de decontare va fi de trei zile lucrătoare până la 1 ianuarie 2012 şi de o zi
lucrătoare după această dată.
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O P E R AŢ IUNI L E D E D E B I TA R E D IR E C TĂ S E PA
Sistemul de debitare directă (SDD) SEPA este un sistem de plăţi interbancare, care stabileşte un set
comun de reguli şi procese aplicabile operaţiunilor de debitare directă exprimate în euro. Acesta
defineşte un nivel de servicii comun şi un interval de timp în care instituţiile financiare participante
la acest sistem trebuie să efectueze operaţiunile de debitare directă SEPA. Sistemul SDD va fi lansat
la 1 noiembrie 2009.
Modelul de bază pentru SDD
În cadrul noului sistem SDD, debitorul acordă mandatul direct creditorului. O soluţie e-mandat va
permite consumatorilor iniţierea de mandate electronice prin intermediul aplicaţiilor de internet
banking.
Caracteristici ale sistemului de bază SDD

Ce este o operaţiune de

> A sigură accesibilitate totală la nivelul întregii zone SEPA – operaţiunile

debitare directă?

de debitare directă pot fi efectuate către orice beneficiar.
> I nclude plăţi în euro atât recurente, cât şi ocazionale.

Un transfer iniţiat

> Perioada necesară pentru efectuarea unei operaţiuni este de cinci zile

de beneficiar (banca

lucrătoare pentru o plată ocazională sau pentru prima plată dintr-o serie

destinatară) prin intermediul

de plăţi recurente şi de două zile lucrătoare pentru plăţile recurente

băncii sale după încheierea

ulterioare.

unui acord în acest sens între

> S istemul este separat de infrastructura de procesare.

beneficiar şi plătitor (banca

> C odurile IBAN şi BIC sunt utilizate ca elemente de identificare a

iniţiatoare). Operaţiunile de

contului.
> P une la dispoziţie un set cuprinzător de reguli aplicabile plăţilor respinse
şi returnate.

debitare directă sunt utilizate
adesea pentru efectuarea
plăţilor recurente (cum ar
fi facturile pentru utilităţi

Caracteristici speciale

publice), calendarul plăţilor

> A fost, de asemenea, elaborat un sistem de debitare directă între

fiind autorizat în prealabil de

întreprinderi (business-to-business). Acesta se bazează pe sistemul de

către plătitor. Se recurge la

bază, având însă caracteristici specifice suplimentare pentru utilizarea

aceste operaţiuni şi pentru

în cadrul tranzacţiilor între întreprinderi.

plăţile ocazionale, plătitorul
autorizând în acest caz
o plată individuală.
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P L ĂŢ I L E PRIN C A R D S E PA
Plăţile prin card SEPA se vor efectua conform unui set de principii
esenţiale, pe care băncile emitente, băncile acceptante, precum şi
sistemele şi operatorii de carduri trebuie să le respecte. Aceste principii
au fost elaborate de EPC şi sunt cunoscute sub denumirea „Cadrul SEPA
pentru plăţile prin card”.
Caracteristicile plăţilor prin card SEPA
>	T itularii de carduri vor putea plăti cu un singur card în întreaga zonă
euro (singura constrângere fiind mărcile de carduri acceptate de
comercianţi).
>	T itularii de carduri şi comercianţii vor putea să efectueze şi, respectiv,
să încaseze plăţi prin card în mod consecvent şi uniform, la nivelul
întregii zone euro.
>	P rocesatorii de carduri vor putea să concureze şi să îşi ofere serviciile
în întreaga zonă euro, piaţa de profil devenind astfel mai competitivă,
mai sigură şi mai puţin costisitoare.

Ce este o plată prin card?
Dintre numeroasele tipuri de carduri de plată aflate la dispoziţia titularilor de
carduri, se disting două categorii principale:
> c ardurile de debit, care permit titularului să debiteze contravaloarea
bunurilor achiziţionate direct în contul său;
> c ardurile de credit, cu ajutorul cărora titularul poate efectua achiziţii
în limita unei sume prestabilite. Soldul este decontat integral sau parţial la
sfârşitul unei perioade determinate, soldul restant fiind considerat credit
extins pentru care titularului i se percepe dobândă.
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NU M E R A RU L S E PA
Funcţionarea fără sincope a sistemelor de plăţi
necesită o combinaţie de instrumente, printre
care şi numerarul.
În vederea creării unei „zone unice de numerar în
euro” pentru agenţii profesionişti care operează
cu numerar, BCE a convenit asupra unor măsuri
menite să contribuie la crearea unui mediu
concurenţial echitabil în ceea ce priveşte serviciile
cu numerar din cadrul Eurosistemului. Aceste
măsuri vizează sectorul bancar, care reprezintă
principala contrapartidă a Eurosistemului în
domeniul serviciilor de numerar, precum şi
intermediarul acestuia în furnizarea de numerar
către populaţie. Pe termen mediu, vor fi aplicate
noi măsuri necesare
pentru armonizarea
în continuare a ser-

Cine emite bancnote?

viciilor de numerar
ale băncilor centrale

BCE are dreptul exclusiv

naţionale.

de a autoriza emiterea de
bancnote în zona euro.
Băncile centrale naţionale din
cadrul Eurosistemului pun
în circulaţie bancnote euro
prin intermediul sectorului
bancar. Bancomatele
reprezintă principalul
canal de distribuţie către
populaţie.
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>  IN F R A S T RU C T URI L E S E PA
Cadrul EPC de reglementare a mecanismelor de compensare şi decontare
în cadrul SEPA stabileşte principiile ce permit furnizorilor de infrastructuri
să deconteze plăţile efectuate utilizând sistemele de virament şi debitare
directă SEPA. Acest cadru face distincţia între rolurile şi responsabilităţile
corespunzătoare sistemelor (regulile aplicabile diferitelor instrumente
de plată) şi cele corespunzătoare infrastructurilor (furnizorii care
oferă servicii de procesare instituţiilor financiare). Cadrul cuprinde, de
asemenea, o clasificare a diferitelor tipuri de infrastructuri, de la PEACH
şi acorduri între grupuri până la acorduri bilaterale. Cadrul privind
mecanismele de compensare şi decontare în SEPA a intrat în vigoare în
luna ianuarie 2008.

C A R AC T E RIS T I C I A L E IN F R A S T RU C T URI L O R D E CO M P E NS A R E Ş I
D E CO N TA R E Î N C A D RU L S E PA
Obiectivul Eurosistemului este de a permite infrastructurilor principale
iniţierea/primirea de plăţi către/din partea tuturor băncilor din zona euro,
folosind instrumentele de plată SEPA. Accesul la bănci poate fi direct sau
indirect (prin bănci intermediare sau prin conexiuni între infrastructuri).
Pentru un schimb eficient de mesaje de plată, furnizorii de infrastructuri
ar trebui să adopte reguli uniforme privind interoperabilitatea. Un alt
obiectiv vizează asigurarea deplinei transparenţe a preţurilor şi serviciilor
oferite de furnizorii de infrastructuri.

Ce înseamnă compensare şi decontare?
Compensarea este procesul de transmitere, reconciliere şi confirmare
a ordinelor de plată şi de stabilire a unui sold final în vederea decontării
(pe baza unor operaţiuni individuale sau a unor pachete de operaţiuni).
Decontarea reprezintă transferul de fonduri între plătitor şi beneficiar
(precum şi între banca plătitorului şi cea a beneficiarului).
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Astfel, compensarea şi decontarea în cadrul SEPA vor fi proiectate să
asigure:
> accesibilitatea tuturor băncilor din zona euro;
> separarea între sisteme şi infrastructuri.

>  S TA N DA R D I Z A R E A
În cazul sistemelor de plată SEPA, EPC a optat pentru standarde
internaţionale recunoscute. Scopul este asigurarea procesării automatizate
a tuturor plăţilor în euro. Acesta este un proces care se desfăşoară pe
trei niveluri.
> Î n seturile de reguli privind viramentele şi debitarea directă în cadrul
SEPA, EPC a inclus cerinţe operaţionale care descriu elementele
de date care trebuie schimbate între intermediarii financiari. Pe baza
acestor cerinţe operaţionale, EPC a identificat cerinţele logice.
> Î n ultima etapă, aceste cerinţe logice devin standarde de mesaje
concrete. Standardele selectate sunt standardele de mesaje UNIFI
(ISO 20022) în limbaj XML, elaborate de Organizaţia Internaţională
de Standardizare. EPC a formulat, de asemenea, un set de orientări
pentru implementarea SEPA, care definesc utilizarea standardelor de
mesaje UNIFI.
EPC a hotărât ca standardele UNIFI să fie obliga-

Ce sunt standardele?

torii pentru transmiterea
mesajelor de la o bancă la

Standardele reprezintă norme care reglementează

alta şi recomandate pen-

tehnologia, comportamentul şi interacţiunea.

tru mesajele transmise de

Standardele tehnice sunt necesare pentru a

către client băncii.

permite interacţiunea şi interoperabilitatea
între sistemele IT, precum şi pentru a favoriza
automatizarea procesării plăţilor.
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> C A D RU L J URI D I C
Directiva privind serviciile de plată stabileşte cadrul juridic necesar pentru plăţile SEPA, fiind,
de asemenea, aplicabilă produselor de plată naţionale existente. Aceasta a fost adoptată de
Parlamentul European şi de Consiliul UE în anul 2007 şi trebuie transpusă în legislaţia naţională cel
târziu până în luna noiembrie 2009. Directiva cuprinde trei elemente de bază, descrise mai jos.

D R E P T U L D E A F URNI Z A S E RV I C II D E P L ATĂ P O PU L AŢ I E I
Obiectivul directivei este armonizarea condiţiilor de acces pe piaţă pentru furnizorii de servicii
de plată nebancari. Aceasta va contribui la stimularea inovaţiei şi la crearea unui mediu care să
asigure condiţii de egalitate şi o concurenţă sporită.

C E RIN Ţ E R E F E RI TO A R E L A T R A NSPA R E N ŢĂ Ş I IN F O R M A R E
Directiva stabileşte un set clar şi concis de cerinţe armonizate privind informarea, pe care toţi
furnizorii de servicii de plată trebuie să le respecte, indiferent dacă oferă produse de plată SEPA
sau produse de plată existente la nivel naţional. În acest fel, va spori gradul de transparenţă
în beneficiul clienţilor, iar normele naţionale, care în prezent diferă
substanţial, vor fi armonizate integral.
Ce este Directiva privind
serviciile de plată?
În anul 2007, Parlamentul

F URNI ZO RI L O R D E S E RV I C II D E P L ATĂ

European şi Consiliul UE au

Directi va va conferi claritate şi securitate juridică drepturilor şi

adoptat Directiva privind

obligaţiilor de bază ale utilizatorilor şi furnizorilor de servicii de plată.

serviciile de plată în cadrul

De asemenea, va furniza cadrul juridic necesar pentru SEPA, armonizând

pieţei interne, denumită şi

diferitele dispoziţii juridice naţionale în vigoare.

„Directiva privind serviciile
de plată”. Aceasta va
asigura aplicarea aceluiaşi
cadru juridic pentru toate
plăţile efectuate în Europa.
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S E PA Ş I E URO SIS T E M U L

4

>  P E RSP E C T I VA E URO SIS T E M U L UI
A SUPR A S E PA
Eurosistemul consideră SEPA ca fiind o „piaţă integrată pentru serviciile
de plată, care face obiectul unei concurenţe efective şi în cadrul căreia
nu există nicio diferenţă între plăţile naţionale şi cele transfrontaliere din
zona euro”.
Declaraţia comună a Comisiei Europene şi a Băncii Centrale Europene, mai 2006

De ce este Eurosistemul implicat în proiectul SEPA?
Interesul Eurosistemului faţă de proiectul SEPA şi faţă de integrarea financiară
a sistemelor de plăţi în general se bazează pe obligaţia statutară a acestuia,
astfel cum este prevăzută în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,
de a promova funcţionarea fără sincope a sistemelor de plăţi şi de a asigura
stabilitatea financiară.

> O B I E C T I V E L E E URO SIS T E M U L UI
Eurosistemul încurajează dezvoltarea continuă a SEPA în vederea asigurării
respectării cerinţelor şi a nevoilor clienţilor. Obiectivul său imediat este:
> p unerea la dispoziţia tuturor utilizatorilor a sistemelor de debitare
directă SEPA, începând cu luna noiembrie 2009;
> c ontinuarea iniţiativelor de creare a unui sistem suplimentar de carduri
europene;
> c onsolidarea instrumentelor de plată SEPA prin servicii cu valoare
adăugată (facturare electronică, reconciliere electronică, iniţiere de
plăţi online etc.), asigurând procesarea automatizată de la un capăt
la altul a tuturor plăţilor SEPA.
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>  A SI G UR A R E A
CO N D I Ţ II L O R P E N T RU
C R E A R E A S E PA
Eurosistemul susţine crearea SEPA, acţionând ca
un catalizator pentru schimbare şi va continua:
> s ă formuleze orientări în scopul realizării
unei pieţe a plăţilor de mică valoare care să
servească cel mai bine interesele UE;
> s ă coopereze cu sectorul public pentru a se
asigura că acesta se va număra printre primii
utilizatori ai produselor de plată SEPA în
toate ţările;
> s ă conlucreze cu toţi utilizatorii pentru a se
asigura că aşteptările acestora sunt luate în
considerare de către EPC;
> s ă contribuie la coordonarea eforturilor de
comunicare:
> la nivel transfrontalier, împreună cu Comisia
Europeană şi EPC, în vederea coordonării
activităţilor de comunicare ale acestora;
> la nivel naţional, împreună cu organismele
de coordonare înfiinţate în toate ţările din
zona euro. Aceste organisme cuprind cu
precădere reprezentanţi ai autorităţilor
guvernamentale naţionale, ai asociaţiilor
bancare naţionale şi ai băncilor centrale
naţionale. Obiecti vul acestora este
asigurarea implementării elementelor de
bază ale SEPA, precum şi a informării şi
pregătirii comunităţilor bancare naţionale
cu privire la SEPA.
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> ANTICIPAŢIILE PE TERMEN LUNG ALE EUROSISTEMULUI
Eurosistemul încurajează EPC să continue eforturile depuse pentru realizarea unei pieţe unice şi
inovatoare de plăţi de mică valoare în zona euro, care să răspundă nevoilor şi cerinţelor cetăţenilor
europeni. Pe termen lung, Eurosistemul anticipează că toate plăţile din zona euro vor deveni
interne, atingând un nivel de siguranţă şi eficienţă cel puţin asemănător celui practicat în cadrul
celor mai performante sisteme de plăţi naţionale existente.

C A L I TAT E A

S TA N DA R D I Z A R E A

În cadrul SEPA, sistemele de plăţi în euro

Pe termen lung, toate plăţile din zona euro vor

vor egala şi, în mod ideal, vor depăşi, în ceea

beneficia de procesare automatizată de la un

ce priveşte viteza şi comoditatea, cele mai

capăt la altul, care se bazează pe standarde

performante sisteme de plăţi disponibile în

deschise şi universale.

prezent la nivel naţional.
O P Ţ IUNI
PA RT I C IPA R E A FAC TO RI L O R I M P L I C AŢ I

Factorii implicaţi vor avea posibilitatea de

Toţi f actorii implicaţi vor par ticipa la

a alege dintre instrumente de plată SEPA

dezvoltarea continuă a SEPA. Deşi, pe termen

care sunt în totalitate transparente, fără a fi

scurt, SEPA reprezintă o provocare pentru

constrânşi de graniţele naţionale. Toţi clienţii

toţi, pe termen lung va oferi posibilitatea

vor avea o gamă largă de opţiuni în ceea

importantă de a beneficia atât de integrarea

ce priveşte băncile şi produsele de plată.

europeană, cât şi de progresul tehnologic.

În f inal, instituţiile f inanciare vor putea să
aleagă dintr-o mare varietate de furnizori de

SI G UR A N ŢA
Clienţii se vor simţi mai în siguranţă atunci
când vor folosi instrumentele de plată SEPA,

infrastructuri şi de procesatori de carduri.

CO N C UR E N ŢA

care sunt protejate printr-un set de standarde

SEPA va conduce la intensificarea concurenţei,

minime de securitate.

transformând zona euro într-o piaţă integrată
în cadrul căreia furnizorii îşi pot oferi serviciile
în întreaga zonă euro, indiferent de graniţele
naţionale.

29

© Banca Centrală Europeană, 2009

Adresa	Kaiserstrasse 29,
60311 Frankfurt pe Main, Germania
Adresa poştală 	Postfach 16 03 19,
60066 Frankfurt pe Main, Germania
Telefon

+49 69 1344 0

Website

http://www.ecb.europa.eu

Fax

+49 69 1344 6000

Concepţie grafică

 lexander Weiler,
A
Visuelle Kommunikation,
Hünstetten, Germania

Tipărit de

Imprimerie Centrale s.a.,
Luxemburg

Toate drepturile rezervate.
ISBN (online) 978-92-899-0591-6

30

RO

