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Norme de aplicare conturi „JUNIOR CENTENAR” au fost  aprobate 

 
 

În vederea stimulării economisirii în favoarea copiilor şi pentru asigurarea unui 
surplus financiar pentru copii la vârsta de 18 ani a fost aprobat programul 
guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar". 

Pentru fiecare copil se va deschide automat, la unităţile Trezoreria Sectorului 
1 Bucureşti, un cont individual de economii Junior Centenar. 

Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o prim ă de la stat în 
valoare de 600 lei anual  până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma 
depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei . 

Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de 
economisire în care s-au efectuat depunerile, mai puţin pentru anul în care titularul 
împlineşte vârsta de 18 ani. Prima de stat se plăteşte în contul individual de 
economii Junior Centenar, la scadenţa depozitului, cumulat pentru toţi anii. 

Sumele depuse sunt purtătoare de dobând ă - 3% pe an . Dobânda se 
calculează şi se plăteşte, la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşte 
vârsta de 18 ani. 

Veniturile sub formă de dobânzi şi prima de stat înregistrate în acest cont nu 
sunt impozabile. 

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi 
retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepţia situaţiilor 
excepţionale (boli grave ale titularului sau deces). 

Contul bancar în care trebuie virate sumele economisite este: 
RO17TREZ701460101XXXXXXX (deschis la Trezoreria Sectorului 1), în ordinul de 
plată se va specifica la nume beneficiar: NUMELE COPILULUI , iar la cod fiscal 
beneficiar: CODUL NUMERIC PERSONAL (CNP) AL COPILULUI .   

Plăţile pot fi efectuate de oricine (părinţi, bunici, terţe persoane) în numerar la 
Trezoreria din raza domiciliului copilului sau prin virament bancar (inclusiv internet 
banking). 
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