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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
PROCESAREA ELECTRONICĂ A CECURILOR INTRĂ ÎN LINIE DREAPTĂ 

 
TRANSFOND anunţă finalizarea şi punerea la dispoziţia băncilor din România, 
pentru testare, a sistemului central pentru automatizarea decontării instrumentelor de 
debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin). Intrarea în funcţiune va avea loc la 
aproximativ cinci luni de la aprobarea noului cadru legal. 

Sistemul pus la dispoziţie de TRANSFOND va înlocui modul de compensare actual, 
bazat pe schimbul de instrumente de debit pe suport hârtie realizat în cele 42 centre de 
compensare judeţene. Se elimină astfel circuitul poştal al acestor documente şi 
riscurile aferente acestor prelucrări manuale şi se scurtează semnificativ timpul 
aferent decontării lor, aducând beneficii importante agenţilor economici utilizatori. 

Din punctul de vedere al clienţilor, operaţiunile cu instrumentele de debit se vor 
desfaşura în acelaşi mod ca în prezent. Banca beneficiarului va primi de la clienţi la 
ghişeu cecurile, biletele la ordin şi cambiile originale, pe suport hârtie, pentru 
încasare.  

Schimbarea importantă are loc la bănci. După ce se primeşte instrumentul de debit 
original de la client, banca beneficiarului va realiza o extragere a datelor (menţiunilor 
obligatorii), va obţine o imagine electronică a acestuia şi va aplica semnătura 
electronică pe aceste fişiere (instrucţiuni şi imagini), autentificând astfel informaţia.  

Ulterior, va transmite fişierele către banca plătitorului, prin sistemul SENT al 
TRANSFOND, care va şi arhiva toate datele transmise. Banca plătitoare va valida 
(sau va refuza) plata unui instrument de debit pe baza imaginii acestuia primite de la 
banca beneficiarului.  

În ziua următoare, sistemul SENT va asigura compensarea şi apoi decontarea 
interbancară a tuturor instrucţiunilor care nu au fost refuzate la plată. 

 

„TRANSFOND salută emiterea de către Guvernul României a ordonanţelor de 
urgenţă prin care se actualizează cadrul legal aferent instrumentelor de plată de debit- 
cecul, cambia şi biletul la ordin. Prin aprobarea acestor proiecte de modificare a 
cadrului legal, la elaborarea cărora TRANSFOND a avut o contribuţie importantă, au 
fost eliminate barierele legale în calea procesării electronice şi au fost asigurate 
condiţiile procesării automate a tuturor instrumentelor de plată din economie”, declară 
Emil Ghizari, director general TRANSFOND. 

 

Având în vedere că modificarea cadrului legal a fost realizată, implementarea noului 
sistem poate intra în linie dreaptă. Totuşi, operaţionalizarea sistemului va avea loc 



 

doar după ce vor fi asigurate toate celelalte condiţii necesare funcţionării la nivel 
interbancar.  

Astfel, deşi finalizate, ca proiecte, încă de anul trecut, normele cadru şi normele 
tehnice privind instrumentele de debit trebuie emise oficial în vederea definirii, între 
altele, a noului standard de format pentru instrumentele de debit. Ulterior, băncile 
trebuie să tipărească şi să distribuie către clientelă noile formulare de instrumente de 
debit pe suport hârtie, conforme cu noile norme şi cu cerinţele procesării electronice.  

În acelaşi timp, băncile trebuie să asigure în perioada următoare, finalizarea 
pregătirilor pentru utilizarea noului sistem (adaptarea aplicaţiilor şi procedurilor 
interne, implementarea tuturor schimbărilor) şi efectuarea testelor necesare.  

TRANSFOND si Asociaţia Română a Băncilor estimează că intervalul de timp 
necesar pentru finalizarea pregătirilor în vederea trecerii la noul sistem va fi de 
aproximativ cinci luni. 

 

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. 

În paralel cu acţiunea de modificare a cadrului legal demarată încă din anul 2007, 
TRANSFOND a iniţiat, cu concursul comunităţii bancare, un proiect de implementare 
a Procesării Automate a Instrumentelor de Debit, bazat pe trunchierea instrumentelor 
şi pe schimbul electronic de imagini digitale între participanţi - proiect cunoscut în 
mediul bancar sub denumirea de „PAID-07”.  

Proiectul s-a concretizat într-o versiune actualizată a sistemului SENT (casa de 
compensaţii automată, care procesează peste 98 la sută din volumul plăţilor 
interbancare generate de economia naţională), capabilă să prelucreze, pe lângă 
ordine de plată şi debit direct, şi fişiere cu instrucţiuni de debit în formă electronică. 

 


