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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

PAID - INTRAREA ÎN FUNCŢIUNE 

 

TRANSFOND  anunţă intrarea în funcţiune a sistemului central pentru automatizarea 
decontării instrumentelor de debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin) în data de 10 
octombrie 2008.   

Este totodată important de semnalat faptul că, manifestând consecvenţă în 
preocuparea pentru competitivitate şi pentru efortul substanţial de atragere a plăţilor 
cu numerar în circuitele bancare, şi în cazul acestui sistem de plăţi al instrumentelor 
de debit,  prin lansarea în producţie a variantei modernizate şi automatizate, 
TRANSFOND a redus tariful pe tranzacţie la mai puţin de jumătate faţă de sistemul 
pe suport hârtie. Astfel, dacă până ieri, plata cu un instrument de debit costa, în 
total 2,2 lei, respectiv câte 1,1 lei atât pentru participantul plătitor, cât şi pentru 
cel beneficiar, procesarea electronică duce la taxarea numai a participantului 
beneficiar cu 1 leu. 

Intrarea în funcţiune a PAID marchează un moment important în istoria recentă a 
sistemului financiar-bancar din România. Început în 8 aprilie 2005, odată cu 
automatizarea completă a sistemului de plăţi de mare valoare, mâine, 10 octombrie, 
operaţionalizarea procesării automate a instrumentelor de debit înseamnă completa 
automatizare a sistemului plăţilor interbancare din România, şi ridicarea acestuia, ca 
infrastructură financiară esenţială, la nivelul exigenţelor tehnologice şi de siguranţă şi 
viteză în exploatare specifice secolului 21. 

Proiectul PAID (Procesarea Automată a Instrumentelor de Debit) a fost demarat la 
finele anului 2007, la solicitarea comunităţii bancare din România, acesta având ca 
rezultat o nouă aplicaţie SENT capabilă să proceseze (pe lângă ordine de plată şi 
instrucţiuni de Debit Direct) şi instrumente de debit în format electronic (mesaje 
electronice de plată şi imagini ale instrumentelor de debit). 

În cadrul acestui proiect, în afară de specialiştii TRANSFOND (19 la număr) au 
participat 36 de coordonatori de proiect, reprezentanţi ai băncilor din România. 
Totodată, un număr de 98 de persoane din cadrul băncilor, alături de angajaţii 
TRANSFOND au testat funcţionalităţile noului sistem. În acest moment dorim să 
mulţumim tuturor colaboratorilor pentru sprijinul acordat pe tot parcursul proiectului. 

Sistemul pus la dispoziţie de TRANSFOND înlocuieşte modul de compensare bazat 
pe schimbul de instrumente de debit pe suport hârtie realizat în cele 42 centre de 
compensare judeţene. A fost eliminat astfel circuitul poştal al acestor documente şi 
riscurile aferente acestor prelucrări manuale, iar timpul aferent decontării lor s-a 
diminuat considerabil, aducând beneficii importante agenţilor economici utilizatori. 
Prima decontare propriu-zisă va avea loc în data de 14 octombrie 2008. 



 

Instrumentele de debit în format nou vor circula în paralel cu cele în format vechi 
până la ieşirea din uz a acestora din urmă. Începând cu data de 1 septembrie 2008, 
băncile nu mai pot pune în circulaţie instrumente de debit în format vechi. Cele puse 
deja în circulaţie nu îşi pierd valabilitatea. 

Instrumentele de debit în format vechi si cele noi care nu pot fi procesate prin 
trunchiere vor putea fi compensate centralizat până la data de 30 iunie 2009 prin casa 
de compensare a instrumentelor de debit pe suport hârtie, situata in Bucuresti si 
administrată de TRANSFOND. După această dată, instrumentele de debit în format 
vechi vor fi decontate de bănci  pe bază bilaterală, casa de compensare încetându-şi 
activitatea. 

 

 

 

 

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 – 
organizaţia naţională de monitorizare a procesului de implementare şi migrare 
SEPA. 

Începând cu anul 2005, odată cu intrarea în funcţiune a sistemului 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. Singurele instrumente de plată care nu puteau fi 
transmise şi procesate electronic, automat, au fost, până în prezent, instrumentele de 
debit: cecul, cambia şi biletul la ordin. 


