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COMUNICAT DE PRESA 

 
80 la suta din platile interbancare generate de economia romaneasca 

devin mai ieftine si mai rapide 
 

 
BUCURESTI, 13 mai 2005 
 
Incepand de astazi a devenit operationala cea de-a doua componenta a sistemului 
electronic de plati – SENT, care va asigura procesarea automata a platilor de mica 
valoare (sub 500 de milioane de lei).  
 
Operationalizarea SENT vine la numai o luna dupa implementarea componentei care 
asigura decontarea platilor de mare valoare – ReGIS, sistem prin care se va realiza şi 
decontarea finală a poziţiilor nete calculate de SENT, si va fi urmata in scurt timp de 
intrarea in productie a ultimei componente a sistemului electronic de plati autohton – 
GSRS, care va fi responsabila de decontarea si inregistrarea operatiunilor cu titluri de 
stat, cele trei componente fiind interconectate prin interfeţe automate. 
 
“Succesul nostru se va rasfrange rapid asupra beneficiarilor de plati din economie, care 
sunt in fapt principalii castigatori ai solutiei performante pe care am implementat-o intr-
un interval de timp record” a declarat, cu acest prilej, Emil Ghizari, directorul general al 
TRANSFOND. 
 
Intrarea in functiune a componentei SENT aduce o serie de avantaje certe utilizatorilor 
intrumentelor de plata. 
 
In primul rand, sunt create toate conditiile pentru a asista la reducerea costurilor. Tariful 
perceput bancii participantului beneficiar al platii, pentru fiecare instrument de plata 
procesat, se reduce, incepand de astazi, cu 50% (de la 11.000 lei la 5.500 lei). Banca 
participantului platitor va achita un tarif de 11.000 lei pe instrument procesat. Astfel, pe 
total operatiune de plata, tariful se reduce cu 25 %, de la 22.000 lei la 16.500 lei. 
 
In perioada urmatoare, o data cu cresterea numarului de operatiuni care vor fi procesate 
de SENT, vor putea fi operate noi reduceri ale tarifelor. In plus, se va studia oportunitatea 
renuntarii la comisionarea ambelor capete ale circuitului de plata, prin prisma modelului 
practicat in majoritatea statelor membre UE, unde comisionul este perceput doar de la 
initiatorul platii. 
 
In al doilea rand, SENT permite cresterea insemnata a vitezei de transfer a fondurilor 
catre beneficiarii platilor, plata parcurgand traseul intre banca platitorului si banca 
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beneficiarului pe parcursul aceleiasi zile bancare. Cele trei sedinte de compensare zilnice 
si extinderea semnificativa a programului de functionare al casei de compensatii vor 
aduce transformari fundamentale în modul de realizare a fluxurilor de plăţi fără numerar 
în cadrul sistemului bancar.  
 
Astfel, circuitul unei plati de la initiator la beneficiar - care dura inainte, in medie, 2 zile -  
va putea fi parcurs acum teoretic in aceeasi zi. Practic, sistemul permite ca un ordin de 
plata prezentat la participantul iniţiator in primele ore ale dimineţii sa fie compensat de 
SENT si decontat in aceeasi zi de ReGIS, iar participantul beneficiar să pună la dispoziţia 
clientului său suma de bani cu aceeaşi dată a extrasului de cont primit de la BNR. 
 
 
“Totusi, trebuie sa subliniem ca performantele sistemului nu reprezinta, in sine, garantia 
cresterii vitezei de transfer a fondurilor. Un rol extrem de important in acest proces revine 
bancilor si modului in care acestea isi vor organiza circuitele interne de plati, astfel incat 
sa valorifice la maximum posibilitatile oferite de sistemul central” a declarat Emil 
Ghizari. 
 
In al treilea rand, SENT ofera posibilitatea aparitiei unor noi produse si servicii bancare, 
precum si a imbunatatirii celor existente. Un exemplu relevant in acest sens il constituie 
debitul direct interbancar, care este utilizat pe scara larga in tarile dezvoltate pentru o 
serie intrega de operatiuni, cum ar fi cele de plati ale facturilor la utilitati sau ale ratelor la 
credite. Debitul direct va fi oferit ca facilitate a SENT dupa data de 1 iulie 2005. 
 
Precizare: SENT va procesa, la intrarea sa în functiune, doar instructiunile de transfer 
credit de tip ordin de plata. Intentia este aceea ca ACH sa înlocuiasca în întregime 
sistemul caselor de compensare pe suport hârtie ale BNR gestionate în mandat de către 
TRANSFOND S.A., iar hârtia sa fie eliminata ca suport al schimbului interbancar de 
informatie de plata, inclusiv pentru instrumentele de debit (cecuri, cambii, bilete la 
ordin). Realitatea a aratat insa ca prelucrarea electronica a instrumentelor de debit de tipul 
celor mentionate este un proces complex, care necesita o abordare graduala si impune un 
efort de implementare distinct. 
 
 
Despre TRANSFOND S.A: 
In ceea ce priveste TRANSFOND S.A, administrator si operator al SENT, aceasta este o 
companie privata detinuta de comunitatea bancara autohtona, ai carei actionari sunt: 
Banca Nationala a Romaniei cu 33,33 la suta din capitalul social si 27 banci comerciale 
care detin 66,67 la suta din capitalul social. TRANSFOND a fost infiintata in anul 2000, 
ca urmare a angajamentelor asumate fata de Uniunea Europeana in probleme de 
modernizare a infrastructurii financiar-bancare romanesti. Dupa infiintare, in prima parte 
a anului 2001, TRANSFOND a devenit operationala, preluand activitatea de operare a 
sistemului de plati pe suport hartie, externalizat de banca centrala. Astfel, operand 
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sistemul de plati pe hartie in numele si contul bancii centrale, pe baza mandatului primit 
de la aceasta, TRANSFOND a generat resursele prin care comunitatea bancara 
romaneasca s-a achitat de obligatia co-finantarii proiectului PHARE RO 0005.02 
“Interbank Payments System”, al carui obiectiv a fost proiectarea si implementarea, in 
Romania, a unui sistem de plati electronic situat la cele mai inalte standarde tehnologice 
si functionale. Pana in prezent, valoarea investitiilor TRANSFOND in resurse umane, 
echipamente, software de baza si sedii destinate operarii sistemului electronic de plati se 
ridica la aproximativ 7 milioane de EURO. Alocarea efectiva de resurse financiare din 
partea Uniunii Europene prin fonduri PHARE in acest proiect s-a cifrat la 8,2 milioane de 
EURO 
 
 
Pentru detalii suplimentare: 
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