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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

TRANSFOND face un prim pas în pregătirea infrastructurii de plăți 

interbancare pentru standardele monedei unice  

BUCUREȘTI, 5 noiembrie 2012 
 

 

Vineri, 2 noiembrie, TRANSFOND a lansat în producție sistemul SENT-SEPA, pentru 

procesarea operațiunilor cu ordin de plată în monedă națională (SEPA Credit Transfer RON), 

prin adoptarea standardelor europene cu privire la operațiunile interbancare în lei. România 

este printre primele țări din afara zonei euro care implementează schema de plăți SEPA în 

moneda națională. 

 

SEPA sau Single European Payments Area este zona în care cetățenii, companiile, precum și 

alți agenți economici vor putea să inițieze și să încaseze plăți în euro, în spațiul economic 

european, precum și Elveția și Monaco, în interiorul sau exteriorul granițelor naționale, în 

aceleași condiții și însoțite de aceleași drepturi și obligații. 

 

Noul sistem permite procesarea ordinelor de plată, în monedă națională, în format SEPA, 

pentru băncile ce au aderat la această schemă de plăți. Totodată, TRANSFOND a dezvoltat  o 

soluție care permite băncilor ce nu au implementat încă standardele SEPA să poată schimba 

mesaje de plată atât între ele cât și cu băncile SEPA. Acesta este un prim pas pentru adaptarea 

infrastructurii de plăți interbancare la cerințele specifice monedei unice europene. În plus, 

TRANSFOND a adăugat o serie de noi funcționalități de natură să eficientizeze procesul de 

compensare. 

 

TRANSFOND pregătește, pentru anul următor, lansarea a două noi componente SEPA, 

respectiv SENT pentru plăți în EURO, pe teritoriul României și transfrontalier, și SEPA 

Direct Debit RON. Momentele avute în vedere în această fază de planificare sunt finalul 

semestrului I pentru SEPA EURO și sfârșitul de an pentru SEPA Direct Debit. 

 

“Succesul în implementarea unui proiect de asemenea anvergură va avea efecte pozitive 

asupra ordonatorilor și beneficiarilor de plăți din economie, care sunt în fapt principalii 

câștigători ai soluției performante lansate în producție. Dorim să mulțumim pentru sprijin 

Băncii Naționale a României, precum și Asociației Române a Băncilor și fiecărei bănci în 

parte pentru contribuția adusă la reușita acestui proiect. Ne manifestăm convingerea că, prin 

adoptarea și implementarea standardelor SEPA la nivelul sistemului electronic de plăți 

interbancare în monedă națională, vom încuraja trecerea către o economie bazată pe 

tranzacțiile în mediu electronic” a declarat, cu acest prilej, Sabin Carantină, directorul general 

al TRANSFOND. 
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Despre TRANSFOND S.A: 

 
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 baza brută în timp real), operator tehnic al 

sistemului SaFIR (sistemul de depozitare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat), 

conform mandatului acordat de către Banca Naţională a României 

 

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. Autorizările şi acreditările necesare au fost obţinute în 

baza ordinelor Ministerului Comunicaţiilor şi Societaţii Informaţionale, nr. 521 şi 522. 

 

Totodată, TRANSFOND a lansat, începând cu data de 1 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. 

 

 

 

Pentru detalii suplimentare: 

 

Mirela Cojoc 

Serviciul Marketing și Comunicare 
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