
 

 

 

 

TERMENELE LIMITĂ ALE TRANZACȚIILOR LA GHIȘEU ȘI INTERNET BANKING  

ÎN PERIOADA 28 - 30 DECEMBRIE 2022 

 

INSTRUMENTE DE DEBIT 

Instrumente de debit primite la plată*) 
Ora limită, ziua 28.12.2022 Data decontare 

Instrumente de debit primite la plată Până la ora 16.30 30.12.2022 

*) în cazul instrumentelor de debit decontate electronic sau prin circuitul de compensare pe suport hârtie pentru care 
nu a fost alimentat contul până la termenul limită (29.12.2022 ora 16.00), banca va refuza instrumentele de debit și va 
proceda la înscrierea clientului la Centrala Incidentelor de Plăţi, conform Regulamentului BNR nr 1/2012. 
 

   
Instrumente de debit recepţionate spre a fi 

remise la încasare pe circuit interbancar *) 
Ora limită, în ziua Data decontare 

Instrumente de debit decontate electronic 

 

28.12.2022, până la ora 13:30  

se vor accepta cecuri cu data emiterii maxim 

28.12.2022,  respectiv BO a caror scadenta 

este maxim 29.12.2022 
 

30.12.2022 

   
Instrumente de debit recepţionate spre a fi 

remise la încasare pe circuit intrabancar 
Ora limită, ziua T Data decontare 

Instrumente de debit 

 

30.12.2022, ora 12:00 

se vor accepta cecuri cu data emiterii maxim 

30.12.2022, respectiv BO a căror scadență este 

maxim 30.12.2022 
 

30.12.2022 

   
* depunerea ID spre decontare trebuie realizată de către beneficiar astfel încât, prin parcurgerea circuitului de 
decontare, să se respecte termenul de prezentare prevăzut de lege. În caz contrar, beneficiarul acceptă transmiterea 
spre încasare a ID cu riscul pierderii dreptului de protest și regres. Instrumente de debit care se depun în locațiile băncii 
în perioada 29-30.12.2022, se vor transmite pe circuitul electronic de decontare începând cu 03.01.2023. 

           

 

 

 

 

 



 

 

ORDINE DE PLATĂ 

 

Tranzacții 
Canal 

transmitere 
Ora și data limită Data decontării 

Plăți în lei intrabancare  

(mică sau mare valoare) 

IB 30.12.2022,  

ora 12:00 
30.12.2022 

suport hârtie 

Plăți în lei interbancare 

(mică sau mare valoare) 

IB 30.12.2022,  

ora 12:00 

vor fi inițiate NUMAI 

OP cu data plății 

30.12.2022 

30.12.2022 

Suport hârtie 

Plăți în valută, intrabancare         

IB 30.12.2022,  

ora 12:00 
30.12.2022 

Suport hârtie  

Plăți în valută interbancare 

(indiferent de valută) 

IB 29.12.2022,  

ora 15:00 
30.12.2022 

Suport hârtie 

Plăți în valută interbancare –  

EUR și USD (URGENTA) 

IB 
30.12.2022,  

ora 12:00  30.12.2022 

Suport hârtie 
30.12.2022,  

ora 12:00 

Plăți în valută interbancare - alte 

valute in afara de EUR si USD 

(URGENTA) 

IB 
30.12.2022,  

ora 11:30 
30.12.2022 

Suport hârtie 

 

Prima zi din anul 2023 în care veți putea efectua operațiuni pe conturi, la ghișeu sau prin Internet 

Banking, va fi 03 ianuarie 2023.   

 

 


