În zilele de 9-11 octombrie 2013, TRANSFOND, Operatorul Sistemului Electronic de Plăți
Interbancare din România, a organizat la București a XVIIIa ediție a Conferinței Caselor de
Compensare din Europa Centrală și de Est (ICCI), precum şi reuniunea semestrială a
Asociației Europene a Caselor de Compensare Automată (EACHA).
La eveniment au participat reprezentanți de marcă ai organismelor de reglementare în domeniul
plăților din Europa, ai autorităţilor naţionale, precum şi ai caselor de compensare din peste 20 de
țări, aceasta constituind o ocazie unică pentru împărtășirea experiențelor şi proiectelor din
domeniul sistemelor de plăţi.
Evenimentul a fost de un real succes, importanţa şi anvergura discuţiilor fiind asigurată de
participarea unor personalităţi marcante din domeniul plăţilor, pe plan national şi international:
–
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Radu Ghețea - Preşedinte al Asociaţiei Române a Băncilor
Günther Gall - Vicepreşedinte al the European Payments Council, Head of Transaction
Services Division - Raiffeisen Bank International
Gerard Hartsink - membru al echipei G25 a Băncii Mondiale, Preşedinte al CLS Group
Francisco Tur Hartmann - Consilier in Divizia de Integrare a Pieţelor, Banca Centrală
Europeană
Jose Beltran - Director SEPA Development, STET
Fred Bar - Secretar General EACHA
Răzvan Vartolomei – Director Departament de Plăţi, Banca Naţională a României
Jonas Bergstrom - Business Manager Payments Market Infrastructures EMEA, SWIFT
Reprezentanţi ai caselor de compensare sau ai unor organisme internationale importante,
implicate în domeniul plăţilor Vocalink, Equens, STET, Nets, KIR, Dias, Iberpay,
Eurogiro, GSA, SIA Spa.

Tema generală a conferinţei a reprezentat-o Next Generation Payments – challenges for an
ACH. Au fost abordate aspecte cheie, cum ar fi: "Progresele şi provocările SEPA", "Sistemele de
plăţi (pan)europene aflate pe calea schimbării", "Sistemele de plăţi naţionale şi integrarea
europeană", "Servicii suplimentare oferite de infrastructurile financiare".
Potrivit Directorului General al TRANSFOND, dl. Sabin Carantină, concluzia conferinței a
constat în sublinierea importanței cooperării, atât între actorii naționali ai plăților, cât și între cei
europeni, întrucât, în domeniul plăților, Europa este un spațiu care încurajază competiția între
furnizorii de plăți, în același timp cu cooperarea prin interoperabilitate a soluțiilor și sistemelor
de plăți, astfel încât cetățeanului european și companiilor europene să le fie la fel de simplu să
execute plăți în euro sau în alte monede de pe continent, iar activitatea economică și viața
cotidiană să nu mai resimtă impactul granițelor în materie de plăți.

