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Anexa nr. 1.3. Lista particularităţilor adoptate
1. Orice referire în schemă la „EPC sau European Payment Council” va fi înlocuită cu
„ARB”. Orice referiri la structuri componente ale EPC sau Consiliul de Administrare a
Schemelor EPC vor fi de asemenea asimilate structurilor componente ale ARB. Orice
referiri la Carta EPC va fi de asemenea asimilată „regulilor de administrare” ale ARB,
2. Orice referire în schemă la „Teritoriul SEPA” sau similară va fi înlocuită cu „Teritoriul
României”.
3. Schema și se aplică exclusiv pentru plăţile în monedă naţională (lei). Orice referire la
„Euro” va fi înlocuită cu „Lei”. Orice referire la „eurocenţi” va fi înlocuită cu „bani”.
4. Legea Belgiană se înlocuieşte cu legea română. Orice referire la legea belgiană va fi
considerată a fi făcută la legea română.
5. Vor fi aplicate dispozițiile OUG nr. 113/2009 cu modificările ulterioare şi reglementările
BNR în domeniu.
6. Anexa I – Acordul de aderare la Schema SEPA de transfer credit se înlocuieste cu
Acordul de aderare pus la dispoziție de Administratorul Schemei de Transfer Credit
SEPA RON
7. Anexa II - Regulile interne referitoare la managementul Schemei SEPA se înlocuiește
cu Regulile interne de Administrare a Schemelor SEPA RON (doc. DAS_RAS_V 5.0).
8. Anexa IV – Managementul riscurilor, se înlocuiește de către fiecare Participant cu
politicile interne de administrare a riscurilor.
9. Orice document ce trebuie să fie furnizat conform Setului de Reguli va fi redactat în
limba română.
10. Versiunile ulterioare ale Schemei de Transfer Credit SEPA RON vor fi adoptate în
conformitate cu prevederile art. 8 din Convenția privind Schemele Naționale de Plăţi.
11. Orice referire la suspendarea calității de participant la Schema de Transfer Credit
SEPA RON sau la suspendarea unui contract/ convenție este inaplicabilă.
12. Tranzacțiile de tip R în relație cu Trezoreria statului se particularizează în funcție de
limitările impuse de legislația națională privind plățile către bugetul de stat.
13. Caracterele utilizate în mesajele din cadrul Schemei sunt cele din Setul de caractere
latin, respectiv:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/-?:().,'+
Space
14. Participanții la schemele SEPA RON nu vor implementa Solicitarea de status la o
solicitare de returnare - pacs. 028.001.01 (pct. 2.10.1 SCT interbank IG v.1.1) fiind
obligatoriu răspunsul negativ (camt.029.001.03) sau pozitiv (pacs.004.001.02 ) in
termen de 10 zile lucrătoare bancare.
15. Mesajele privind procesul de investigații nu se utilizează până la 30.11.2020.
16. Ghidul de implementare Client - Banca se va aplica opțional pana la 30.11.2020
(particularitate revizuibilă anual).

Anexa 1.3 Lista particularităţilor adoptate – 31 August 2019

Pagina 1 din 1

