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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
TRANSFOND S.A. reduce cu 30% nivelul comisioanelor 

pentru procesarea plăţilor de mică valoare prin sistemul SENT 
 
BUCURESTI, 9 februarie 2006 
 
Intrarea în funcţiune a sistemului SENT (sistemul electronic de decontare pe bază netă a 
plăţilor de mică valoare) la 13 mai 2005 a adus cu sine o reducere cu 25% a 
comisioanelor faţă de nivelul practicat până la aceasta dată în sistemul de transfer de 
fonduri pe suport hârtie. 
 
La 2 luni de la intrarea în funcţiune a sistemului, TRANSFOND S.A. anunţa o nouă 
reducere a comisioanelor SENT, care a devenit efectivă începând cu data de 8 august 
2005.  
 
După o scurtă perioadă, la 1 martie 2006, nivelul comisioanelor pentru procesarea plăţilor 
de mică valoare prin sistemul SENT va înregistra o diminuare cu 30 % faţă de stadiul 
anterior. TRANSFOND S.A. doreşte să încurajeze intensificarea fluxurilor de plăţi fără 
numerar în întreaga economie, în detrimentul plăţilor curente cu numerar ale agenţilor 
economici şi chiar ale persoanelor fizice. 
 
Modificările de comisioane în sistemul de transfer de fonduri de valori mici (care nu 
depăşesc suma de 50 mii RON), în perioada mai 2005 – martie 2006, sunt prezentate în 
tabelul de mai jos.  
 

Tip tarif (comision) 

Valoarea 
înainte de 
13 mai 
2005 
(RON) 

Valoarea 
după 13 
mai 2005 
(RON) 

Valoarea 
de la 8 
august 
2005 
(RON) 

Valoarea 
de la 1 
martie 
2006 
(RON) 

Tarif total operaţiune de plată 
(comision împărţit între 
participantul iniţiator şi 
participantul beneficiar) 

2,20 1,65 1,10 0.77 

Ordin de plată - participantul 
plătitor 

1,10 1,10 1,10 0.77 

Ordin de plată - participantul 
beneficiar 

1,10 0,55 0 (zero) 0 (zero) 
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Cu această măsură, în 2006, nivelul comisioanelor pentru ordinele de plată de mică 
valoare ajunge la 35% din nivelul anterior operaţionalizării SENT, şi este datorată, în 
principal, implementării SENT şi, pe cale de consecinţă, creşterii eficienţei activităţii 
TRANSFOND S.A.. 
 
Pentru detalii: 
 
Răzvan Faer 
Consilier al directorului general 
TRANSFOND S.A. 
Tel: 021/201.77.97 
Fax: 021/233.41.64 
E-mail: rfaer@transfond.ro 


