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Softbinator Technologies devine unul dintre primii furnizori de 
blockchain care acceptă plata cu stablecoins 

București, 5 octombrie 2022 – Softbinator Technologies (BVB: CODE), companie românească ce 
furnizează servicii de dezvoltare software axate în principal pe blockchain, inteligență artificială și 
DevOps, anunță implementarea în cadrul companiei a unui sistem financiar-contabil care acceptă plata 
cu stablecoins și devine astfel unul dintre primii furnizori din România de blockchain care acceptă plata 
cu astfel de criptomonede. 

„Așa cum am anunțat încă de la listare, unul dintre obiectivele principale de dezvoltare la nivelul grupului 
Softbinator este de a deveni un jucător global important în ceea ce privește tehnologia blockchain. 
Implementarea unui sistem financiar-contabil ce acceptă plata cu stablecoins ne facilitează colaborările 
pe care le avem cu clienții din zona blockchain, astfel încât activele lor să nu mai parcurgă un traseu 
complicat și deloc preferat de aceștia înainte de a fi înregistrate în sistemele companiei noastre. Această 
procedură s-a dovedit a fi uneori una dificilă pentru o parte dintre clienți, așa că am decis să simplificăm 
întreg procesul și să acceptăm plata direct cu astfel de active. Odată cu implementarea acestui sistem, 
compania noastră face un salt important în piață, prin atragerea de potențiali clienți care nu ar putea să 
plătească altfel, iar oportunitatea este enormă, având în vedere că în zona crypto sunt „blocate” miliarde 
de dolari destinate investițiilor în companii de tehnologie”, a declarat Daniel Ilinca, fondator și CEO al 
Softbinator Technologies.   

Un stablecoin este o criptomonedă dependentă de o rezervă monetară din lumea reală, de exemplu 
dolarul american, dar care nu este legată de o bancă centrală. Datorită apartenenței la o rezervă 
monetară, valoarea unei astfel de criptomonede nu fluctuează, de unde și denumirea de „stablecoin” 
(„monedă stabilă”) și va rămâne legată de valuta pentru care a fost creată. Acest lucru reprezintă un 
avantaj important pentru cei care dețin acest tip de criptomonede, comparativ cu Bitcoin sau Ethereum, 
două dintre cele mai cunoscute criptomonede, dar care sunt extrem de volatile.  

În ceea ce privește exemple de stablecoins, Tether este cea mai cunoscută monedă de acest tip la nivel 
mondial, având o rată de conversie fixă în dolari, raport de 1 la 1 cu dolarul american. Alte exemple de 
stablecoins sunt: Dai, creată în anul 2015 la nivelul blockchain-ului Ethereum sau USD Coin, 
implementată în 2018. Începând cu anul 2022, Softbinator Technologies are un departament de business 
development dedicat domeniului blockchain, coordonat de Marius Băisan, CTO-ul companiei, prin care 
urmărește să atragă venituri care să reprezinte cel puțin 10% din cifra de afaceri totală din soluții 
blockchain.  

„Universul blockchain este unul extrem de vast, prin diversitatea produselor care sunt dezvoltate pe baza 
acestei tehnologii, precum on-chain games, NFT-uri, protocoale financiare în zona DeFi și multe altele. 
Pentru companiile finanțate prin criptomonede, de cele mai multe ori este imposibil să își schimbe activele 
într-o monedă FIAT, dar este la câteva click-uri distanță să facă un schimb în stablecoin. Paritatea 1 la 1 
cu dolarul american ne rezolvă atât nouă, cât și clienților această problemă, iar în același timp ne deschide 
noi oportunități de colaborare cu aceștia. Prin urmare, suntem mândri că, începând de astăzi, deținem un 
avantaj competitiv semnificativ în acest domeniu”, a declarat Marius Băisan, Chief Technology Officer 
(CTO) al Softbinator Technologies.  

În primele șase luni ale anului, departamentul dedicat blockchain din cadrul Softbinator Technologies a 
realizat progrese semnificative, chiar și în condițiile în care piața criptomonedelor trece printr-o recesiune. 
În ceea ce privește trendul ascendent în blockchain și jocuri (on-chain games), compania a început un 
parteneriat cu un studio de dezvoltare de jocuri din SUA pentru dezvoltarea unei soluții de blockchain 
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pentru jocurile realizate de acest studio. Totodată, Softbinator Technologies și-a mărit echipa de 
blockchain în această perioadă, ceea ce a dus la o implicare activă a companiei în proiecte de finanțare 
descentralizată (DeFi) cu diferiți parteneri, axate pe zona de împrumuturi de active. În plus, echipa 
Softbinator a fost prezentă la cele mai cunoscute evenimente din lume organizate pe tema blockchain în 
orașe, precum Dubai, Amsterdam și Paris.  

Softbinator Technologies este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din data de 17 decembrie 
2021 și se tranzacționează sub simbolul CODE. Compania are o capitalizare de piață de peste 69 
milioane de lei.  

*** 

Despre Softbinator Technologies 

Softbinator Technologies, companie românească cu o creștere accelerată, furnizează servicii de dezvoltare software utilizând 

tehnologii de ultimă oră (cutting-edge) cu un accent puternic pe Blockchain, Inteligență Artificială și DevOps. Serviciile și 

produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atât de startup-uri, IMM-uri, unicorni, cât și de clienți din Fortune 500 alături 

de care se construiesc echipe versatile, care respectă metodologia Agile. Profilul organizației este orientat spre dezvoltarea 

de produse, aceasta fiind apreciată pentru abilitatea de a livra rapid rezultate. Softbinator Technologies are în echipă peste 

180 de programatori și colaboratori în București, Brașov, Constanța, Iași și Timișoara. www.softbinator.com  
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