
 

 
Reuniunile EACHA şi ICCI 

din perioada 9-11 octombrie 2013 
 

TRANSFOND a fost desemnat să organizeze 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). Evenimentele au avut loc între 9 şi 11 octombrie 2013 la 

București, în centrul de conferinţe al Hotelului Radisson BLU. 

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. 

Între personalităţile marcante din domeniul plăţilor, din afara României, s-au numărat: 

– Dl. Gerard Hartsink - membru al echipei G25 a Băncii Mondiale, Preşedinte al CLS Group  
– Dl. Günther Gall - Vicepreşedinte al the European Payments Council, Head of Transaction 

Services Division - Raiffeisen Bank International 

– Dl. Jose Beltran - Director SEPA Development, STET 

– Dl. Fred Bar - Secretar General EACHA 
– Reprezentanţi ai Băncii Centrale Europene, ai Consiliului European de Plăţi şi ai SWIFT 

Între oaspeţii importanţi din România s-au regăsit:  

– Dl. Radu Ghețea  - Preşedinte al Asociaţiei Române a Băncilor 

– Dl. Bogdan Spuză – Director Executiv, BRD Societe Generale 
– Dl. Răzvan Vartolomei – Director Departament de Plăţi, Banca Naţională a României 

În prima zi, 10 octombrie, s-a desfăşurat reuniunea plenară de toamnă a EACHA, în cadrul căreia s-

au dezbătut probleme specifice asociaţiei şi au fost susţinute prezentări din partea Consiliului European 
de Plăţi şi ai Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate cibernetică (CERT-RO). La şedinţa 

EACHA au participat 30 de reprezentanţi ai celor 28 de membri.  

Conferinţa ICCI a găzduit aproximativ 100 de participanţi. Între oaspeţii străini s-au numărat şefii 
executivi ai Borika Bankservice – Bulgaria, Giro Zrt – Ungaria, Belfius – Belgia, KIBS – Macedonia, 

KIR – Polonia, reprezentanţi ai Băncilor Naţionale  - a Turciei, Bulgariei, Croaţiei, Ungariei, Italiei, 

Lituaniei, Slovaciei şi Poloniei precum şi reprezentanţi ai caselor de compensare Vocalink, Equens, 
STET, Nets, KIR, Dias, Iberpay, Eurogiro, GSA, SIA Spa. 

La conferinţa ICCI a participat, pentru prima dată, delegaţia Republicii Moldova, din care a făcut parte 

şi Dl. Viceguvernator Aureliu Cincilei.  

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. 


