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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

 

Comisioanele de procesare a plăţilor interbancare – din ce în 

ce mai mici 

 
 
Începând cu data de 1 iulie 2009, TRANSFOND operează noi reduceri pentru procesarea 
instrumentelor de plată. 
 
Nivelul comisioanelor pentru ordinele de plată de mică valoare şi pentru debitele directe 
indiferent de valoarea lor scade de la 58 de bani la 55 de bani pe tranzacţie. De asemenea, 
pentru instrumentele de debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin) valoarea comisionului 
TRANSFOND se reduce de la 1 RON la 95 de bani pe instrucţiune, iar pentru procesarea 
refuzurilor instrumentelor de plată de debit, comisionul TRANSFOND se diminuează de 
la 58 la  55 de bani pe operaţiune.  
 
Reducerile operate constau în diminuarea cu 5% a noilor niveluri faţă de cele anterioare. 
Noul nivel reprezintă, în fapt, doar 25% din cel practicat în perioada anteriară 
implementării SEP, atunci când decontarea se făcea pe suport hârtie pentru ordinele de 
plată şi debite directe, iar în cazul instrumentelor de debit comisionul ajung la nivelul de 
43% comparativ cu procesarea pe suport hârtie.  
 
Aceasta este cea de a şaptea reducere consecutivă pe care o operează TRANSFND de la 
intrarea în funcţiune a Sistemului Electronic de Plăţi. 
 
“TRANSFOND a manifestat, încă de la intrarea în funcţiune a Sistemului Electronic 

de Plăţi, o preocupare permanentă pentru reducerea succesivă a comisioanelor de 

procesare. Aceaste reduceri crează premisele creşterii numărului plăţilor efectuate pe 

canale electronice şi reducerea plăţilor pe bază de numerar..” – Emil Ghizari, Director 

General TRANSFOND. 
 
Istoria reducerii acestor comisioane a început odată cu intrarea în funcţiune a sistemului 
SENT, administrat de TRANSFOND, respectiv sistemul electronic cu decontare pe bază 
netă a plăţilor de mică valoare (care nu depăşesc suma de 50 mii RON), sistem ce 
cumulează peste 95 % din plăţile efectuate în economie pe parcursul unei zile normale de 
lucru. Disponibilitatea SENT pentru 2008 s-a cifrat la 99.96%. 
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DESPRE TRANSFOND: 

 
TRANSFOND este operator al Sistemului Electronic de Plăţi: administrator şi operator 
al sistemului SENT (casa automată de compensare), administrator tehnic şi operator al 
sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe bază brută în timp real), conform mandatului 
acordat de către Banca Naţională a României, operator tehnic al sistemului SaFIR 
(sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat). 
 

Fondată în anul 2000, TRANSFOND este o companie privată, aparţinând comunităţii 
bancare autohtone. TRANSFOND face parte din comitetul de coordonare SEPA (Single 
Euro Payment Area) – organizaţia naţională de monitorizare a procesului de 
implementare şi migrare SEPA. Totodată, TRANSFOND a demarat proiectul de 
modernizare a SEP, ce va fi implementat în 2 etape: în prima etapă, vor fi aplicate 
principiile SEPA pentru plăţile în lei, urmând ca, în cea de a doua fază de dezvoltare, să 
fie realizat un sistem de plăţi interbancare în EURO complet compatibil SEPA, oferind 
astfel un sprijin sectorului bancar în vederea pregătirii adoptării euro. 

 

Începând cu anul 2005, odată cu intrarea în funcţiune a  Sistemului Electronic de Plăţi, 
TRANSFOND a asigurat compensarea şi decontarea electronică a plăţilor fără numerar 
de mică valoare interbancare - ordine de plată şi instrucţiuni de debit direct- prin 
sistemul SENT. În 2008 TRANSFOND a definitivat automatizarea plăţilor interbancare 
din România prin lansarea în producţie a modulului de procesare a instrumentelor de 
debit. 


