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Anexa nr. 5.3.  Lista particularităților 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 

referire 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 se aplică exclusiv pentru plățile în monedă națională (lei). Orice referire la 

„Euro” va fi înlocuită cu „Lei”. Orice referire la „eurocenţi” va fi înlocuită cu „bani”. 

4. Legea Belgiană se înlocuiește 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 instant se înlocuiește 

cu Acordul de aderare pus la dispoziție de Administratorul Schemei de Transfer Credit  

SEPA RON INST. 

7. Anexa II – Managementul Riscurilor se înlocuiește de către fiecare Participant cu 

politicile interne de administrare a riscurilor. 

8. Anexa III - Regulile interne referitoare la managementul Schemei SEPA  se înlocuiește 

cu Regulile interne de Administrare a Schemelor SEPA RON (doc. DAS_RAS_2013).  

9. Prin CSM se înțelege TransFond ca entitate de compensare/decontare. 

10. Orice document ce trebuie să fie furnizat conform Setului de Reguli va fi redactat în 

limba română. 

11. Versiunile ulterioare ale Schemei de Transfer Credit Instant SEPA RON vor fi adoptate 

în conformitate cu prevederile art. 8 din Convenția privind Schemele Naționale de Plăţi. 

12. Orice referire la suspendarea calității de participant la Schema de Transfer Credit  
Instant SEPA RON sau la suspendarea unui contract/ convenție este inaplicabilă. 

13. Caracterele utilizate în mesajele din cadrul Schemei sunt cele din Setul de caractere 
latin, respectiv:                                                                          

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
/ - ? : ( ) . , ' + 
Space 
 

14. Valoarea maximă a unei plăți în cadrul Schemei SCT INST RON se stabilește la 

49.999,99 lei. 

15. Pentru procesarea mesajelor de tip SCT Inst Recall și a mesajelor de răspuns la 

Recall, prin termenul de 10 Banking Business Days se va înțelege 10 zile de operare 

ale sistemului SENT – Componenta Plăți Instant 

16. Modificările la Setul de Reguli impuse de aplicarea prevederilor Directivei 

UE/2366/2015 privind serviciile de plăți se vor aplica după transpunerea acesteia în 

legislația națională 
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17. Prevederile privind  Solicitarea de returnare inițiată de Originator vor intra in vigoare la 

30.11.2019 

18. Ghidul de implementare Client - Banca se va aplica opțional până la 30.11.2019 


