BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Instrucţiuni din 20.01.2020
privind externalizarea de către
instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică

Având în vedere:
- art. 11 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte
normative,
- art. 9 și art.117 alin. (2) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă
electronică,
În temeiul dispoziţiilor art. 243 alin. (2) și art. 244 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 și ale art.
116 alin. (2) și art. 117 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, Banca Naţională a României emite
următoarele instrucţiuni:

1. Prezentele instrucțiuni se aplică instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă
electronică, persoane juridice române.
2. Instituțiile prevăzute la pct. 1 vor avea în vedere la stabilirea cadrului de organizare și
administrare a activității de prestare de servicii de plată și emitere de monedă electronică
Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea, anexat la prezentele instrucțiuni, în
următoarele situații:
a) la externalizarea de funcții operaționale potrivit art. 54 - 55 și art. 67 din Legea nr. 209/2019;
b) la externalizarea de funcții operaționale potrivit art. 46 alin. (2) - art. 50 din Legea nr.
210/2019;
c) la prestarea în state terțe de servicii de plată prin intermediul agenților, potrivit art. 65 alin.(2)
din Legea nr. 209/2019;
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d) la prestarea în state terțe de servicii de plată prin intermediul agenților, potrivit art. 51 din
Legea nr. 210/2019 coroborat cu art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019;
e) la prestarea în state terțe de servicii de distribuţie şi, după caz, de răscumpărare de monedă
electronică prin intermediul distribuitorilor, potrivit art. 57 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.
3. Prezentele instrucțiuni intră în vigoare de la data publicării acestora pe pagina de Internet a
Băncii Naţionale a României.
4. Instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică autorizate de Banca
Națională a României la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2019 și, respectiv a Legii nr.
210/2019, au în vedere Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea începând cu data de
15.06.2020.

Guvernator

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
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