NORMA nr. 3
din 13 februarie 2009

pentru modificarea Normei tehnice a Băncii NaŃionale a României nr.
4/2008 privind cecul
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I 114 25. ebruarie 2009
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii NaŃionale a
României, în temeiul art. II alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca NaŃională a României emite prezenta normă tehnică.

Art. 1
Norma tehnică a Băncii NaŃionale a României nr.
4/2008 privind cecul, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie
2008, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 8 alineatul (6), litera h) va avea
următorul cuprins:
"h) rubrica <<Denumire trăgător>>, amplasată
în continuarea spaŃiului marcat prin linie punctată
aferent rubricii <<lui/la ordinul>>, urmată de un
spaŃiu dreptunghiular care începe de la 79,5 mm de
la marginea din dreapta şi 51,5 mm de la marginea
inferioară a cecului şi va avea lungimea de 75,5
mm şi înălŃimea de 9 mm, destinat înscrierii
denumirii trăgătorului, având fundalul imprimat
uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un
grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual nuanŃă pală de roz). Denumirea trăgătorului este
înscrisă în momentul în care trăgătorul primeşte
formularele de cec de la banca al cărei client este.
În cazul în care denumirea trăgătorului nu se
pretipăreşte, acest spaŃiu trebuie marcat prin două
rânduri a câte 18 căsuŃe de dimensiuni egale,
delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea
înscrierii, astfel încât să poată fi înscrisă denumirea
trăgătorului;".
2. La articolul 8 alineatul (6) litera j), paragraful
4 va avea următorul cuprins:

"În cazul în care codul IBAN trăgător nu se
pretipăreşte, acest spaŃiu va fi marcat de 6
dreptunghiuri de 15,8 mm lungime şi 5 mm
înălŃime, împărŃite în câte 4 căsuŃe fiecare."
3. La articolul 8 alineatul (7), litera e) va avea
următorul cuprins:
"e) toate aceste rubrici şi spaŃii vor fi încadrate
într-un dreptunghi marcat cu linie continuă, care va
începe de la 187 mm de la marginea din dreapta şi
12,5 mm de la marginea de jos a cecului, va avea o
lungime de 100 mm şi o înălŃime de 30,5 mm."
4. La articolul 8, alineatul (8) va avea următorul
cuprins:
"(8) ZONA 4 - alocată pentru aplicarea ştampilei
<<CERTIFICAT>> pe cec sau pentru avalizarea
cecului - este plasată în zona 2 în centru-dreapta;
spaŃiul aferent acestor rubrici va fi delimitat printrun dreptunghi de 31,5 mm lăŃime şi 24 mm
înălŃime, colŃul din stânga jos al dreptunghiului
fiind la 85 mm de marginea din dreapta şi la 19
mm de marginea de jos a cecului."
5. La articolul 8, alineatul (9) va avea următorul
cuprins:
"(9) ZONA 5 - alocată pentru semnătura
trăgătorului - este plasată în dreapta sub zona 2.
Începând de la 51,5 mm de la marginea din
dreapta şi 23 mm de la marginea de jos a cecului
va fi amplasat un dreptunghi de 47,5 mm lăŃime şi

20 mm înălŃime, delimitat prin linie continuă, sub
care se află rubrica cu litere italice de 2 mm
înălŃime <<Semnătură trăgător>>. Fundalul cecului
în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform
în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de
acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanŃă
pală de roz); semnătura olografă a trăgătorului nu
va putea depăşi spaŃiul delimitat de acest
dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaŃiile
privind moneda de plată."
6. La articolul 8 alineatul (11), litera a) va avea
următorul cuprins:
"a) imediat sub zona 3 va fi amplasat un spaŃiu
destinat înscrierii codului IBAN al ultimului
posesor al cecului, marcat prin 6 casete de
dimensiuni egale, lungime 15,8 mm şi înălŃime 5
mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular,
fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin
3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile
casetei şi unele faŃă de altele; prima casetă va
începe de la 187 mm de la marginea din dreapta a
cecului şi 6 mm de la marginea de jos; spaŃiul lăsat
liber între casete este de maximum un mm;

fundalul cecului în zona acestor casete va fi
imprimat uniform în culoare roşu de slabă
intensitate, cu un grad de acoperire de maximum
15% (efect vizual - nuanŃă pală de roz);".
7. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă.
8. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr.
1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta normă
tehnică.
Art. 2Cecurile tipărite, până la data intrării în
vigoare a prezentei norme tehnice, în conformitate
cu prevederile Normei tehnice a Băncii NaŃionale a
României nr. 4/2008 privind cecul, vor putea fi
utilizate până la epuizarea acestora.
Art. 3
Norma tehnică a Băncii NaŃionale a României nr.
4/2008 privind cecul, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie
2008, va fi republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.

Preşedintele Consiliului de administraŃie al
Băncii NaŃionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 13 februarie 2009.
Nr. 3.

