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Art. 1. - (1) Pe numele copiilor care îndeplinesc condițiile de la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 104/2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de 
economii Junior Centenar", denumită în continuare ordonanță, la Trezoreria Statului Sector 1 se deschide 
începând cu anul 2019 contul special de economisire sub forma de depozit 46.01.01 "Cont individual de 
economii Junior Centenar", codificat cu codul numeric personal al copiilor beneficiari, indiferent de domiciliul 
acestora. 
(2) Codul IBAN aferent contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" deschis la Trezoreria 
Statului Sector 1 se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și este următorul: 
RO17TREZ701460101XXXXXXX. 
Art. 2. - (1) În scopul deschiderii automate a conturilor prevăzute la art. 1, Centrul Național pentru Informații 
Financiare transmite Trezoreriei Statului Sector 1 un fișier care conține datele de identificare ale copiilor care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanță, extrase din registrul național de evidență a 
persoanelor. 
(2) După deschiderea contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" potrivit prevederilor alin. 
(1), Trezoreria Statului Sector 1, pe baza fișierelor furnizate de Centrul Național pentru Informații Financiare, va 
proceda lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, la deschiderea automată a contului 46.01.01 "Cont individual de 
economii Junior Centenar", pentru codurile numerice personale ale copiilor înregistrați în registrul național de 
evidență a persoanelor în luna precedentă. 
(3) În situația în care se încasează sume prin virament bancar și/sau prin mandat poștal pentru contul prevăzut 
la art. 1, dar contul nu a fost deschis automat la nivelul Trezoreriei Statului Sector 1, aceasta va proceda la 
deschiderea manuală a contului respectiv, cu condiția ca codul numeric personal al copilului pentru care s-a 
virat suma să fie valid. Eventualele sume virate în conturile 46.01.01 "Cont individual de economii Junior 
Centenar" la Trezoreria Statului Sector 1 care nu pot fi deschise manual, întrucât codul numeric personal nu 
este valid, se returnează plătitorilor. Prin cod numeric personal valid se înțelege un cod numeric personal 
constituit din 13 caractere, pentru care se verifică cifra de control și care aparține unui copil care îndeplinește 
condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanță. 
Art. 3. - (1) În contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" deschis la Trezoreria Statului 
Sector 1, reprezentanții legali ai copiilor sau alte persoane, inclusiv adoptatorii, după caz, pot efectua plăți prin 
virament bancar și/sau prin mandat poștal prin oficiile Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A. În 
documentele de plată, la rubricile destinate beneficiarului vor fi completate obligatoriu numele și prenumele 
copilului beneficiar și codul numeric personal al acestuia. De asemenea, în contul 46.01.01 "Cont individual de 
economii Junior Centenar" se virează sume și de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale în condițiile de la 
art. 5 alin. (1) și (2) din ordonanță. 
(2) Reprezentantul legal al titularului de cont sau alte persoane, inclusiv adoptatorul, după caz, pot efectua 
depunerea de sume în numerar pentru copiii care îndeplinesc condițiile de la art. 1 alin. (2) din ordonanță la 
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orice unitate teritorială a Trezoreriei Statului. 
 

(3) În cazul în care depunerea de sume în numerar se efectuează la Trezoreria Statului Sector 1, acestea se 
înregistrează direct în contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" codificat cu codul numeric 
personal al copilului beneficiar, depunerea efectuându-se pe bază de "Chitanță pentru încasarea veniturilor 
bugetare și a altor sume". 
(4) În cazul în care depunerea de sume în numerar se efectuează la alte unități ale Trezoreriei Statului decât 

 

Trezoreria Statului Sector 1, se procedează astfel: 
 

a) reprezentantul legal al titularului de cont sau alte persoane, inclusiv adoptatorul, care doresc depunerea de 
sume în numerar prin casieriile unităților Trezoreriei Statului, pot efectua depunerea sumelor respective, în 
contul 46.01.02 "Sume colectate pentru contul individual de economii Junior Centenar" codificat cu codul 
numeric personal al copilului beneficiar, pe bază de "Chitanță pentru încasarea veniturilor bugetare și a altor 
sume"; 
b) la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului virează automat suma colectată 
în ziua respectivă în contul prevăzut la lit. a) pentru fiecare copil în parte, din contul 46.01.02 "Sume colectate 
pentru cont individual de economii Junior Centenar" codificat cu codul numeric personal al copilului beneficiar, 
în contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" codificat cu codul numeric personal al copilului 
beneficiar, deschis la Trezoreria Statului Sector 1. 
(5) Contul 46.01.02 "Sume colectate pentru contul individual de economii Junior Centenar" se deschide la 
unitățile  teritoriale  ale  Trezoreriei  Statului  la  data  primei  depuneri  a  unei  sume  în  numerar  de  către 
reprezentanții legali ai copilului sau de către alte persoane, inclusiv de către adoptatori, după caz, fără a fi 
necesară o cerere din partea acestora. 
(6) Condițiile de deschidere manuală a conturilor prevăzute la art. 2 alin. (3) sunt aplicabile și pentru contul 

 

46.01.02 "Sume colectate pentru contul individual de economii Junior Centenar". 
 

Art. 4. - (1) Contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" deschis la Trezoreria Statului Sector 
 

1 se creditează cu: 
 

a) sumele depuse de către reprezentanții legali ai copilului sau de către alte persoane, inclusiv de către 
adoptatori,  după  caz,  prin  virament  bancar,  prin  mandat  poștal  prin  oficiile  Companiei  Naționale  "Poșta 
Română" - S.A. sau în numerar prin casieria Trezoreriei Statului Sector 1, cu respectarea prevederilor art. 2 
alin. (2) din ordonanță; 
b) sumele virate de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2) 

 

din ordonanță; 
 

c) sumele încasate de la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, din contul 46.01.02 "Sume colectate pentru 
cont individual de economii Junior Centenar"; 
d) sumele reprezentând prima de stat în valoare de 600 lei/an și dobânda calculată în conformitate cu 
prevederile ordonanței, acordate de la bugetul de stat, virate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 
(2) Contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" se debitează cu: 

 

a) sumele virate în contul 46.01.02 "Sume colectate pentru cont individual de economii Junior Centenar" 
deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care deservesc localitatea de domiciliu a titularului contului 
individual de economii Junior Centenar, în scopul retragerii de către titularul contului, reprezentantul legal al 
acestuia sau succesorul legal al titularului contului; 
b) sumele retrase de titularul  contului,  reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului 
contului, după caz, în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (8) din ordonanță, în situația în care titularul contului 
domiciliază în sectorul 1 al municipiului București. 
(3) Sumele existente în cont nu se achită parțial către titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau 
succesorul legal al titularului contului, după caz, ci integral, într-o singură tranșă. 
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Art. 5. - (1) Contul 46.01.02 "Sume colectate pentru cont individual de economii Junior Centenar", deschis la 
nivelul unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, altele decât Trezoreria Statului Sector 1, se creditează cu: 
a) sumele încasate în numerar de la reprezentanții legali ai copilului sau de la alte persoane, inclusiv de la 
adoptatori, după caz; 
b) sumele virate de Trezoreria Statului Sector 1 din contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior 
Centenar" în scopul retragerii de către titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al 
titularului contului. 
(2) Contul 46.01.02 "Sume colectate pentru cont individual de economii Junior Centenar" se debitează cu: 

 

a) sumele virate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul 46.01.01 "Cont individual de economii 
 

Junior Centenar" deschis la Trezoreria Statului Sector 1; 
 

b) sumele retrase de titularul  contului,  reprezentantul legal al acestuia sau succesorul legal al titularului 
contului, după caz, în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (8) din ordonanță. 
(3) Sumele existente în cont nu se achită parțial către titularul contului, reprezentantul legal al acestuia sau 
succesorul legal al titularului contului, după caz, ci integral, într-o singură tranșă. 
Art. 6. - Codurile IBAN aferente contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" și contului 
46.01.02 "Sume colectate pentru cont individual de economii Junior Centenar" sunt generate fără secvență și 
au următoarea structură: 

 
 
 
 

în care: 
 

a) RO = codul de țară; 

RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx, 

 

b) zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control; 
 

c) TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului; 
 

d) yyy = codul de identificare unic al unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului; 
 

e) cccccc = codul contului de disponibilități deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 
codul contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" și 46.01.02 "Sume colectate pentru cont 
individual de economii Junior Centenar"; 
f) xxxxxxx = 7 caractere reprezentând câmp hașurat cu litera X. 

 

Art. 7. - (1) Dobânda la sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar se calculează prin 
aplicarea ratei de dobândă, stabilită la art. 2 alin. (4) din ordonanță, la soldul contului, cu convenția "număr de 
zile calendaristice/360". Numărul de zile calendaristice se determină de la data creditării contului 46.01.01 până 
la data scadenței depozitului, respectiv data împlinirii vârstei de 18 ani a titularului contului sau data la care a 
intervenit una dintre situațiile excepționale prevăzute la art. 2 alin. (6) din ordonanță. 
(2) Dobânda astfel calculată se virează de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în contul 46.01.01 
"Cont individual de economii Junior Centenar", în termen de 15 zile lucrătoare de la data scadenței depozitului. 
(3) În scopul calculării de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză a primelor de stat și al verificării 
dobânzilor aferente sumelor depuse în contul individual de economii Junior Centenar, pentru depozitele ajunse 
la scadență când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani și al virării acestora în contul 46.01.01 "Cont 
individual de economii Junior Centenar", Trezoreria Statului Sector 1 transmite fișierul informatic prevăzut la art. 
17. 

 

Art. 8. - Prima  de  stat  se  constituie,  potrivit  prevederilor  art.  2  alin.  (3)  din  ordonanță,  la  finele  anului 
calendaristic de economisire în care s-au efectuat depuneri de minimum 1.200 lei, mai puțin pentru anul în care 
titularul împlinește vârsta de 18 ani. 
Art. 9. - (1) Prin copii ocrotiți prin serviciile publice și private specializate pentru protecția copilului se înțelege 
copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 62 din Legea nr. 272/2004 privind 
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protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

(2) Prin autoritate tutelară se înțeleg direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, 
respectiv ale sectoarelor municipiului București, denumite în continuare direcții generale, care, potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările 
ulterioare, realizează la nivel județean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului București, baza de date 
privind copiii aflați în sistemul de protecție specială. 
Art. 10. - (1) Pentru copiii prevăzuți la art. 9, depunerea anuală minimă de 1.200 lei se suportă din bugetul 

 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale. 
 

(2) Plata efectivă se efectuează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în 
continuare ANPIS, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, 
denumite în continuare agenții teritoriale. 
Art. 11. - (1) Pentru efectuarea plății, la data de 15 noiembrie a fiecărui an, direcțiile generale au obligația de a 
transmite agențiilor teritoriale situația copiilor pentru care s-a dispus măsura de protecție prin dispoziția 
conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru 
protecția copilului sau a instanței de judecată, după caz. Situația se transmite atât în format scris, cât și 
electronic. 
(2) Situația prevăzută la alin. (1) cuprinde toți copii pentru care s-a stabilit măsura de protecție în anul respectiv, 
indiferent de momentul la care aceasta a fost decisă. 
Art. 12. - (1) Pe baza situațiilor transmise de direcțiile generale, agențiile teritoriale elaborează solicitarea de 
credite bugetare pe care o transmit ANPIS până pe data de 25 noiembrie a fiecărui an. 
(2) ANPIS centralizează solicitările primite de la agențiile teritoriale și trimite Ministerului Muncii și Justiției 

 

Sociale fundamentarea de credite bugetare până cel târziu la data de 29 noiembrie. 
 

(3) Plata efectivă a sumei de 1.200 lei se efectuează până pe data de 15 a lunii decembrie. 
 

Art. 13. - (1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 62 din Legea 
nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ulterior datei de 14 noiembrie, până la 31 
decembrie, suma de 1.200 lei se depune în conturile deschise pe numele acestora, în luna decembrie a anului 
următor, pentru ambii ani. 
(2) În vederea efectuării plății, situația centralizatoare prevăzută la art. 11 alin. (1) va cuprinde în tabel distinct și 
copiii prevăzuți la alin. (1) cu mențiunea "pentru anul anterior". 
Art. 14. - Modelul situației prevăzute la art. 11 alin. (1) și al tabelului prevăzut la art. 13 alin. (2) se stabilește de 
către ANPIS. 
Art. 15. - Retragerea sumelor depuse, precum și a primei de stat, cumulată pentru anii în care s-au efectuat 
depuneri, împreună cu dobânzile aferente stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanță, de la 
unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care deservesc localitatea de domiciliu a titularului contului individual 
de economii Junior Centenar se efectuează la împlinirea de către titularul contului a vârstei de 18 ani, după 
termenul prevăzut la art. 3 alin. (3) din ordonanță, de către titularul contului sau împuternicitul acestuia, în baza 
cărții de identitate în original a titularului de cont sau a împuternicirii notariale, însoțită de cartea de identitate în 
original, ale persoanei desemnate în acest scop, după caz. 
Art. 16. - (1)  Retragerea  sumelor  existente  în  contul  individual  de  economii  Junior  Centenar  în  situațiile 
excepționale prevăzute la art. 2 alin. (6) din ordonanță se efectuează la cererea scrisă adresată, de către 
reprezentantul legal sau succesorul legal al titularului contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior 
Centenar", Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză la care se anexează documentele care justifică situația 
respectivă. 
(2) În scopul calculării de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză a primelor de stat și a verificării 
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dobânzilor aferente sumelor depuse în contul individual de economii Junior Centenar, pentru situațiile prevăzute 
la art. 2 alin. (6) din ordonanță și al virării acestora în contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior 
Centenar", Trezoreria Statului Sector 1 transmite la solicitarea acesteia un fișier informatic cuprinzând 
următoarele  elemente:  numele  și  prenumele  titularului,  codul  numeric  personal  al  acestuia,  precum  și 
informațiile aferente operațiunilor de încasări efectuate prin cont, de la/la adresele de e-mail stabilite de comun 
acord. 
(3) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la virarea primelor de stat și a dobânzilor aferente sumelor depuse în 
contul individual de economii Junior, Comisia Națională de Strategie și Prognoză transmite Trezoreriei Statului 
Sector 1, prin e-mail la adresa stabilită potrivit alin. (2), o adresă prin care îi comunică faptul că a efectuat 
transferul primelor de stat și al dobânzilor aferente, precum și acordul pentru efectuarea plății către titularul de 
cont, reprezentantul sau succesorul legal al titularului contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior 
Centenar" a sumelor din acest cont. Concomitent/În cursul aceleiași zile se transmite și adresa în original emisă 
de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză. 
(4) Fișierul prevăzut la alin. (2) include și dobânda aferentă disponibilităților din cont, pentru fiecare titular, și se 
transmite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în vederea verificării și asumării acestuia, precum și 
pentru inițierea operațiunilor de plată, în calitate de ordonator de credite. 
(5) După primirea sumelor virate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și a adresei prevăzute la alin. 
(3), Trezoreria Statului Sector 1 virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele 
aflate în soldul contului 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" în contul 46.01.02 "Sume 
colectate pentru cont individual de economii Junior Centenar", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei 
Statului care deservesc localitatea de domiciliu a titularului contului individual de economii Junior Centenar. În 
cazul titularilor contului individual de economii Junior Centenar cu domiciliul în sectorul 1 al municipiului 
București, restituirea sumelor se efectuează direct din contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior 
Centenar". 
(6) În vederea retragerii sumelor prevăzute la alin. (5), titularul contului/reprezentantul legal/succesorul legal 
prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care deservesc localitatea de domiciliu a titularilor contului 
individual de economii Junior Centenar documentele care atestă această calitate. 
Art. 17. - (1) Săptămânal, în prima zi lucrătoare a săptămânii, pentru săptămâna anterioară, Trezoreria Statului 
Sector 1 transmite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză un fișier cuprinzând cumulat, pentru întreaga 
perioadă de deținere, operațiunile de încasări efectuate prin conturile fiecărui titular de cont care a împlinit în 
săptămâna anterioară vârsta de 18 ani, în vederea determinării și virării în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3) 
din ordonanță a sumelor aferente dobânzii și primei de stat cuvenite. Sumele cuvenite se virează de Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză în contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar" deschis la 
Trezoreria Statului Sector 1, distinct pentru fiecare titular de cont, pe bază de ordin de plată multiplu electronic 
(OPME). 
(2) Fișierul prevăzut la alin. (1) include și dobânda aferentă disponibilităților din cont, pentru fiecare titular, și se 
transmite Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în vederea verificării și asumării acestuia, precum și 
pentru inițierea operațiunilor de plată, în calitate de ordonator de credite. 
(3) După primirea sumelor virate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, Trezoreria Statului Sector 1 
virează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele aflate în soldul contului 46.01.01 
"Cont individual de economii Junior Centenar" în contul 46.01.02 "Sume colectate pentru contul individual de 
economii Junior Centenar", deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care deservesc localitatea de 
domiciliu a titularului contului individual de economii Junior Centenar. În cazul titularilor contului individual de 
economii Junior Centenar cu domiciliul în sectorul 1 al municipiului București, restituirea sumelor se efectuează 
direct din contul 46.01.01 "Cont individual de economii Junior Centenar". 
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(4) În situațiile excepționale prevăzute de art. 2 alin. (6) din ordonanță, Comisia Națională de Strategie și 
Prognoză transmite Trezoreriei Statului Sector 1 o adresă prin care comunică situația excepțională și solicită 
acesteia un fișier cu aceleași informații ca cel prevăzut la alin. (1), iar aceasta transmite fișierul către Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză. 
Art. 18. - În situația în care sumele depuse anual în cont depășesc plafonul maxim reprezentând echivalentul 
în lei al valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent, prevăzut la art. 2 
alin. (2) din ordonanță, Trezoreria Statului Sector 1 restituie sumele astfel depuse deponenților care au efectuat 
plăți peste acest plafon. 
Art. 19. - Retragerea sumelor prevăzute la art. 15 și 16 se poate efectua în numerar numai pentru conturile al 
căror sold disponibil nu depășește suma de 5.000 lei, iar în celelalte cazuri, retragerea se efectuează prin 
virament către conturile bancare ale titularilor de cont. 
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