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TRANSFOND a lansat vineri, 13 decembrie 2013, serviciul de procesare a plăților în euro 

 

În sprijinul dezvoltării ofertei locale de servicii de plăți, bazate pe soluții interne, precum și 

pentru o deplină aliniere la standardele europene în materie, TRANSFOND a lansat vineri, 13 

decembrie 2013, în premieră în România, componenta EURO a sistemului SENT (Sistemul 
Electronic de compensare pe bază Netă administrat de TRANSFOND) - care asigură compensarea şi 
decontarea plăților în euro pe plan național, în limitele Regulamentelor BNR nr. 4/2005 și nr. 6/2012, 
dar și transfrontalier, în Spaţiul Economic European. 

Prin noul serviciu pus la dispoziție de către TRANSFOND, plățile în euro ale agenților 

economici și persoanelor fizice vor putea să fie iniţiate de către băncile din România participante la 
sistemul SENT - componenta euro sau primite de la bănci din Europa în favoarea acestora, la același 

comision perceput în prezent de către TRANSFOND pentru plățile interbancare în lei. 

Serviciul lansat a fost realizat în totalitate conform standardelor SEPA (Zona Unică de Plăți în 
Euro), adăugându-se celui de procesare a plăţilor în lei aliniat la aceleași standarde, în funcţiune din 

noiembrie 2012. Cele două servicii fac parte din programul de modernizare a infrastructurii de plăți 
interbancare de retail din România, program lansat de TRANSFOND și Asociația Română a Băncilor în 

anul 2010, cu sprijinul Băncii Naționale a României. 

Serviciul de procesare a plăților interbancare naționale și transfrontaliere lansat de 
TRANSFOND prin intermediul sistemului SENT completează infrastructura de plăţi în euro din ţara 

noastră, alături de TARGET2 România - sistemul trans-european de transfer de fonduri cu decontare 

pe bază brută în timp real - lansat în România de Banca Națională a României în iulie 2011. 

Noul serviciu este un sistem eficient, performant, aliniat noilor standarde şi tehnologii în 

domeniu. ”Ne-am propus ca prin componenta EURO a sistemului SENT să materializăm premisele 
pentru creşterea vitezei de realizare a unei plăţi în moneda unică, ordonată sau recepționată de către 
clienții băncilor participante, asigurând în acelaşi timp un alt element esenţial – un preț mai bun oferit 
de TRANSFOND băncilor din România pentru un astfel de serviciu, comparativ cu alte mecanisme 
utilizate până în prezent în acest scop. În opinia noastră, noul serviciu este de natură să 
îmbunătăţească şi să uşureze activitatea băncilor şi a clienţilor acestora, să eficientizeze activitatea 
agenților economici, dar și a clienților persoane fizice. Avem convingerea că în perioada următoare un 
număr din ce în ce mai mare de instituții bancare să adere la noile scheme de plăți oferite de către 
TRANSFOND, adoptând astfel standardele SEPA, în demersul de aliniere a infrastructurii de plăți din 
România la standardele europene, la cerințele monedei unice. Prin serviciul lansat se asigură un canal 
alternativ mai eficient de procesare interbancară a plăților locale şi transfrontaliere de mică valoare în 
euro.” a declarat Sabin Carantină, director general TRANSFOND. 

 

 

Despre TRANSFOND S.A: 

 
TRANSFOND este operatorul tehnic al Sistemului Electronic de Plăţi din România, structura sa 

de acţionariat fiind reprezentată de Banca Națională a României (33,3%) şi de 23 de bănci comerciale 

(66,7%). Compania a fost înfiinţată în anul 2000 pentru a moderniza şi automatiza sistemul de plăţi 
interbancare, funcţionând ulterior ca operator tehnic al acestuia. 

Începând cu luna iulie 2009, TRANSFOND este furnizor autorizat de Servicii de Arhivare 
Electronică (e-Arhiv@) în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea 

documentelor în forma electronica. Totodată, TRANSFOND a lansat, începând cu data de 1 
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septembrie 2009, Linia de Urgență pentru Carduri (LUC), serviciu destinat emitenților de carduri din 

România, ce pune la dispoziția clienților instituțiilor înrolate un număr unic de contact, disponibil 

24/7/365, pentru blocarea cardurilor pierdute sau furate. 

În 2010, TRANSFOND și-a completat gama de servicii oferite, prin adaugarea la acestea a 

Serviciului de Facturare Electronica (e-Factur@), destinat emitenților de facturi. În anul 2011 
TRANSFOND S.A. a devenit membru al Asociației Europene a Furnizorilor de Servicii de Facturare 

Electronică (EESPA – European e-Invoicing Service Providers Association) înființată la 2 septembrie 
2011 cu sediul în  Belgia. 
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