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MODIFICĂRI  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA LA 
BANCA NAŢIONALĂ  A ROMÂNIEI A CENTRALEI INCIDENTELOR 
DE PLĂŢI   
 
În Monitorul Oficial nr. 49 / 20.01.2012 a fost publicat Regulamentul nr. 1 / 
2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a 

Centralei Incidentelor de Plăţi. 
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Modificări privind organizarea şi funcţionarea la Banca 
Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 

 

În Monitorul Oficial  nr. 49 / 20.01.2012 a fost publicat Regulamentul nr. 1 / 2012 privind 
organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi. 

 

Principalele prevederi ale Regulamentului nr. 1 / 2012 („Regulamentul”) în ceea ce priveşte 
organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi 
(“CIP”) sunt următoarele: 

 

 Regulamentul defineşte incidentul de plată ca fiind neîndeplinirea întocmai şi la timp a 
obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, 
obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa CIP de 
către persoanele declarante.  

 Persoanele cu risc sunt persoanele fizice sau juridice, rezidente ori nerezidente, care au 
fost înscrise în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc, ca urmare a înregistrării pe 
numele lor a unuia sau mai multor incidente de plată majore. 

 Obligatul la plată este persoana fizică sau juridică, rezidentă ori nerezidentă, care prin 
emiterea / acceptarea unui instrument de plată este ţinut să onoreze obligaţia asumată; 
obligatul la plată pentru cec este trăgătorul, pentru cambie este trasul acceptant, iar pentru 
bilet la ordin este subscriitorul. 

 Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia din 
următoarele situaţii: 

 În cazul cecului:  

- cec refuzat la plată pentru că a fost emis fără autorizarea trasului;  

- cec refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată 
înainte de expirarea termenului de prezentare;  

- cec refuzat la plată din lipsă parţială de disponibil, în cazul prezentării la plată 
înainte de expirarea termenului de prezentare;  

- cec refuzat la plată pentru că a fost emis cu dată falsă;  

- cec refuzat la plată pentru că a fost emis de un trăgător aflat în interdicţie 
bancară. 

 În cazul biletului la ordin şi al cambiei:  

- bilet la ordin / cambie cu scadenţă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă totală 
de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;  

- bilet la ordin / cambie cu scadenţă la vedere refuzat(ă) la plată din lipsă parţială 
de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen;  

- bilet la ordin / cambie cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume 
timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă totală de 
disponibil, în cazul prezentării la plată la termen;  

- bilet la ordin / cambie cu scadenţă la un anume timp de la vedere, la un anume 
timp de la data emiterii sau la o dată fixă refuzat(ă) la plată din lipsă parţială de 
disponibil, în cazul prezentării la plată la termen. 

 Interdicţia bancară este regimul impus de către o instituţie de credit trasă unui titular de cont 
prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an, ca urmare a unui 
incident de plată major produs cu cec. 
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 Persoanele declarante la CIP sunt:  

 instituţiile de credit - persoane juridice române, pentru toate informaţiile privind 
incidentele de plăţi produse de către proprii titulari de cont sau de cei din unităţile lor 
teritoriale;  

 sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, pentru toate informaţiile privind 
incidentele de plăţi produse de către proprii titulari de cont.  

 Structura bazei de date a CIP este formată din:  

 Fişierul Naţional de Incidente de Plăţi ce conţine incidente de plăţi cu cecuri, cambii, 
bilete la ordin şi care este structurat astfel:  

 Fişierul Naţional de Cecuri  

 Fişierul Naţional de Cambii 

 Fişierul Naţional de Bilete la Ordin. 

 Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc. 

 Accesarea sistemului informatic al CIP de către persoanele acreditate la CIP se face pe bază 
de nume atribuit de Banca Naţională a României. Accesarea bazei de date a CIP de către 
persoanele declarante se poate face zilnic. 

 Prin Regulament se stabileşte regimul informaţiei privind incidentele de plăţi precum şi 
transmiterea şi înregistrarea informaţiei privind incidentele de plăţi. 

 În cazul înregistrării în baza de date a CIP a unui incident de plată major cu cec care 
generează interdicţie bancară, instituţia de credit este obligată să notifice titularului de cont 
declararea acestuia în interdicţie bancară cu scopul de a preveni producerea unor noi 
incidente de plăţi şi pentru a sancţiona titularul de cont care a generat incidentul în circuitul 
bancar. Pentru notificarea clientului cu privire la declararea interdicţiei bancare, instituţia de 
credit va adresa titularului de cont o Somaţie.  

 Suspendarea interdicţiei bancare înregistrată în baza de date a CIP se face de către 
persoanele declarante, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, prin care se dispune 
suspendarea interdicţiei. Înregistrarea suspendării interdicţiei bancare se face de către 
persoana declarantă cel târziu în ziua următoare datei prezentării de către client a unei 
hotărâri judecătoreşti prin care se dispune suspendarea acesteia. Persoana declarantă nu 
este ţinută responsabilă pentru nepunerea în executare a hotărârilor judecătoreşti care nu i-
au fost comunicate. 

 Instituţia de credit are obligaţia să pună la dispoziţia fiecărui client cererile care conţin 
informaţiile înscrise pe numele/denumirea sa, cel târziu în ziua următoarea înscrierii la CIP a 
refuzului. 

 Informaţiile privind incidentele de plăţi sunt menţinute în baza de date a CIP pe o perioadă 
de 7 ani de la data înscrierii.  

 Persoanele declarante pot solicita CIP, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de 
consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizează prin intermediul sediului 
lor central, pe bază de nume atribuit de Banca Naţională a României.  

 În cazul în care persoana declarantă sesizează erori în privinţa informaţiilor transmise şi care 
au fost înscrise în baza de date a CIP, poate solicita corectarea acestora prin utilizarea 
"Formularului de rectificare a informaţiilor înregistrate în baza de date a CIP". 

 Persoanele declarante răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei privind 
incidentele de plăţi transmisă la CIP.  
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 CIP actualizează baza de date proprie cu cecurile autorizate de Banca Naţională a României 
pentru a fi puse în circulaţie.  

 Sunt prevăzute în cadrul Regulamentului comisioanele lunare încasate de CIP în baza 
serviciilor prestate, precum şi cuantumul amenzilor cu care pot fi sancţionate persoanele 
declarante ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite de Regulament sau a fluxului 
informaţional privind transmiterea, înregistrarea, organizarea şi difuzarea informaţiei privind 
incidentele de plăţi. 

 Persoanele declarante au obligaţia să furnizeze CIP orice informaţie solicitată de aceasta în 
scopul desfăşurării propriei activităţi.  

 Regulamentul a intrat în vigoare în 06.02.2012, dată la care se abrogă Regulamentul Băncii 
Naţionale a României nr. 1 / 2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a 
României a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 120 / 09.03.2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

lnk:REG%20BNR%201%202001%200


 

 

Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

  

 

 

 

CONTACT 

     SCA Duncea, Ştefănescu & Asociaţii 
 

Str. Economu Cezărescu, nr. 31B 
Sector 6, RO-060754 

Bucureşti, România 
 

Tel: +40 31 229 26 00 
Fax: +40 31 229 26 01 
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