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DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

DECIZIE
privind convocarea Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 63 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României,
Camera Deputaþilor este convocatã în prima sesiune ordinarã a anului
2000, în ziua de marþi, 1 februarie, ora 14,00.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ION DIACONESCU

Bucureºti, 24 ianuarie 2000.
Nr. 1.

2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru prestaþii ºi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.
ºi de cãpitãniile de port din subordine la navele sub pavilion român ºi strãin în porturile din România
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în
subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe
pentru folosirea drumurilor publice ºi pentru prestãri de servicii în porturi ºi aeroporturi, aprobatã prin Legea nr. 123/1994,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru prestaþii ºi servicii
efectuate de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi de
cãpitãniile de port din subordine la navele sub pavilion
român ºi strãin în porturile din România, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ (1) Tarifele prevãzute la art. 1 se încaseazã
în lei pentru navele sub pavilion român ºi în valutã pentru
navele sub pavilion strãin, în condiþiile legislaþiei în vigoare.
(2) Tarifele în lei, prevãzute în coloana 4 din anexa la
prezentul ordin, se vor actualiza lunar de cãtre Inspectoratul
Navigaþiei Civile Ñ I.N.C., recalculându-se la cursul dolarului
din ultima zi lucrãtoare a lunii anterioare, pe baza datelor
comunicate de Banca Naþionalã a României.

Art. 3. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.
Art. 5. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îºi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului
transporturilor nr. 268/1999 pentru aprobarea tarifelor pentru
prestaþii ºi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaþiei
Civile Ñ I.N.C. ºi de cãpitãniile de port din subordine la
navele sub pavilion român ºi strãin în porturile din
România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 329 din 12 iulie 1999, cu completãrile ulterioare.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 1999.
Nr. 777.
ANEXÃ
TARIFELE

pentru prestaþii ºi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi de cãpitãniile de port din subordine la
navele sub pavilion român ºi strãin în porturile din România
Nr.
crt.
1

1.
2.

Denumirea prestaþiei
sau a serviciului

U.M.

Tariful
(lei/U.M.)

Tariful
(dolari S.U.A./U.M.)

2

3

4

5

Sigilarea actelor de bord ºi a altor documente
100 file
Înmatricularea ºi transferul de proprietate
Nave de categoria I:
¥ nave maritime, platforme de foraj ºi instalaþii plutitoare maritime:
Ñ pânã la 500 TDW/TD
navã
Ñ între 501Ñ5.000 TDW/TD
navã
Ñ între 5.001Ñ15.000 TDW/TD
navã
Ñ între 15.001Ñ30.000 TDW/TD
navã
Ñ între 30.001Ñ50.000 TDW/TD
navã
Ñ peste 50.000 TDW/TD
navã
¥ nave fluviale cu propulsie:
Ñ pânã la 1.000 CP
navã
Ñ peste 1.000 CP
navã
¥ nave fluviale fãrã propulsie
navã
¥ nave cu vele ºi motor
navã
Nave de categoria a II-a, nave fluviale ºi maritime:
Ñ cu propulsie
CP
Ñ fãrã propulsie
TD

51.000

3

1.062.500
1.594.000
2.125.000
3.187.500
4.250.000
5.312.500

62,5
93,75
125
187,5
250
312,5

1.062.500
1.594.000
1.062.500
1.062.500

62,5
93,75
62,5
62,5

5.270/CP
10.540/TDmax.

0,31/CP
0,62/TDmax.

3
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1

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

2

Ñ instalaþii plutitoare
Ñ ambarcaþiuni mici
Modificãri, altele decât schimbarea de proprietate, în
certificatele de naþionalitate, în atestatele de bord sau
alte înscrisuri în acestea, inclusiv transcrierea actelor
de inspecþie
Nave de categoria I:
¥ nave maritime, platforme de foraj maritim, instalaþii
plutitoare maritime
¥ nave fluviale cu sau fãrã propulsie, instalaþii plutitoare
¥ nave cu vele ºi motor
Nave de categoria a II-a:
¥ nave maritime ºi fluviale
Ñ cu propulsie
Ñ fãrã propulsie
¥ instalaþii plutitoare
¥ ambarcaþiuni mici

3

4

TD
10.540/TDmax.
ambarcaþiune 106.000+2.040/CP

navã
navã
navã

CP
TD
TD
ambarcaþiune

Autorizarea modificãrii construcþiei navei sau a
dezmembrãrii acesteia:
Ñ la nave de categoria I
navã
Ñ la nave de categoria a II-a ºi la instalaþii plutitoare
navã
Ñ la ambarcaþiuni mici
ambarcaþiune
Eliberarea ºi prelungirea permiselor provizorii de navigaþie:
Ñ eliberarea de permise provizorii la navele de categoria I
navã
Ñ eliberarea de permise provizorii la navele de categoria
a II-a
navã
Eliberarea rolului de echipaj
navã
Eliberare, preschimbare ºi duplicate pentru:
Ñ certificate de naþionalitate
bucatã
Ñ atestate de bord
bucatã
Ñ carnete de marinar
bucatã
Ñ carnete de ambarcaþiuni
bucatã
Ñ legitimaþii pentru membrii de familie
bucatã
Ñ rol de echipaj
bucatã
Ñ brevete ºi certificate de capacitate
bucatã
Ñ certificat de atestare profesionalã a consilierilor de
siguranþã pentru transport mãrfuri periculoase
bucatã
Ñ documentul de conformitate pentru personalul navigant
strãin
bucatã
Eliberarea copiilor sau a certificatelor conform evidenþelor
cãpitãniilor de port:
Ñ registrul de înmatriculare a navelor de categoria I
navã/document
Ñ registrul de evidenþã a navelor de categoria a II-a
navã/document
Ñ foaia matricolã pentru marinari ºi pentru membrii
de familie
document/persoanã
Ñ alte copii de pe înscrisuri
paginã/document
Ñ copii de pe evidenþe ºi alte documente
paginã/document
Scoaterea din evidenþã a navelor/suspendarea pavilionului
a) Nave/nave în construcþie de categoria I:
¥ pierderea naþionalitãþii române:
Ñ nave pânã la 500 TDW/TD
navã
Ñ nave între 501Ð5.000 TDW/TD
navã
Ñ nave între 5.001Ð15.000 TDW/TD
navã
Ñ nave între 15.001Ð30.000 TDW/TD
navã
Ñ nave între 30.001Ð50.000 TDW/TD
navã
Ñ nave peste 50.000 TDW/TD
navã
Ñ nave fluviale cu propulsie:
Ñ nave pânã la 1.000 CP
navã
Ñ nave peste 1.000 CP
navã
Ñ nave fluviale fãrã propulsie
navã
¥ alte cauze;
navã

5

0,62/TDmax.
6,25+0,12/CP

1.062.500
255.000
531.000

62,5
15
31,25

1.700/CP
1.700/TDmax.
1.700/TDmax.
17.000+850/CP

0,1/CP
0,1/TDmax.
0,1/TDmax.
1+0,05/CP

510.000
255.000
51.000

30
15
3

1.700.000

100

340.000
106.000

20
6,25

1.062.500
1.062.500
106.000
53.000
53.000
53.000
170.000

62,5
62,5
6,25
3,12
3,12
3,12
10

170.000

10

255.000

15

1.700.000
170.000

100
10

170.000
170.000
1.020.000

10
10
60

1.062.500
1.594.000
2.125.000
3.187.500
4.250.000
5.312.500

62,5
93,75
125
187,5
250
312,5

1.062.500
1.594.000
1.062.500
212.500

62,5
93,75
62,5
12,5

4
1

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
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b) Nave/nave în construcþie de categoria a II-a:
¥ pierderea naþionalitãþii române:
Ñ nave maritime ºi fluviale cu propulsie
CP
Ñ instalaþii plutitoare
TD
¥ alte cauze
navã
c) Ambarcaþiuni mici:
¥ pierderea naþionalitãþii române
ambarcaþiune
¥ alte cauze
ambarcaþiune
Autorizãri:
Ñ amenajarea ºi funcþionarea plajelor, ºtrandurilor ºi a altora
asemenea
autorizaþie
Ñ supravegherea concursurilor nautice
zi
Transportul de bunuri sau însoþirea transporturilor
ºi supravegherea lucrãrilor speciale pe apã cu mijloace
de transport ale cãpitãniei de port
orã
Mutaþii ale personalului navigant ºi ale membrilor de familie
(îmbarcãri, debarcãri)
operaþiune
Înmatriculãri ale personalului navigant, eliberarea carnetelor
de marinar, a carnetelor de ambarcaþiuni ºi a legitimaþiilor
pentru membrii de familie
operaþiune
Eliberarea brevetelor ºi a certificatelor de capacitate pentru
marinarii români
operaþiune
Prelungirea valabilitãþii carnetului de marinar ºi a legitimaþiilor
membrilor de familie
operaþiune
Reconfirmarea brevetelor ºi a certificatelor de capacitate
operaþiune
Încuviinþarea expertizelor tehnice, verificarea ºi vizarea
rapoartelor de expertizã prin birourile de expertizã
document

4

5

5.270/CP
10.540/TDmax.
53.000

0,31/CP
0,62/TDmax.
3,12

27.000
10.540

1,58
0,62

1.020.000
1.020.000

60
60

850.000

50

10.540

0,62

212.500

12,5

212.500

12,5

53.000
106.000
10%
din valoarea
expertizei

3,12
6,25
10%
din valoarea
expertizei

Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare, a
rapoartelor de avarii cu/fãrã declaraþii (original)
document
425.000
Ñ o copie
document
102.000
Acordarea de vize pe procese-verbale încheiate între terþi
privind diverse operaþiuni în port
document
425.000
Eliberarea de copii de pe actele de constatare în caz de avarii,
care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penalã
document
425.000
Verificarea tehnicã anualã a navelor de categoria a II-a:
Ñ cu propulsie (maritime ºi fluviale)
navã
85.000+4.250/CP
Ñ ambarcaþiuni mici (cu motor, cu vele, sportive, bãrci
pneumatice ºi cu motor)
navã
17.000+1.700/CP
Ñ instalaþii plutitoare
navã
204.000
Supravegherea pentru produse petroliere încãrcate/descãrcate
în/din nave:
¥ prin staþiile de pompare sau terminale
100 t marfã
2.550
¥ de la navã la navã:
100 t marfã
2.550
Ñ în port
100 t marfã
2.550
Ñ în afara portului
100 t marfã
2.550
¥ prin alte mijloace autorizate
100 t marfã
2.550
Autorizarea încãrcãrii/descãrcãrii de produse petroliere ºi
mãrfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate
navã
5.100.000
Supravegherea operaþiunilor de andocare, urcare pe calã
sau lansare la apã a navelor:
Ñ nave maritime
navã
2.125.000
Ñ nave fluviale cu propulsie
navã
1.700.000
Ñ nave fluviale fãrã propulsie ºi instalaþii plutitoare
navã
1.020.000
Ñ scoaterea pe uscat în alte locuri decât pe doc sau calã
navã
170.000
Cotrolul liniilor de încãrcare, la cererea persoanelor fizice
ºi juridice sau la sesizarea unei autoritãþi
navã
2.040.000
Determinarea cantitãþii de marfã în navã, la cerere:
Ñ nave pânã la 10.000 TDW sau m3
navã
255.000
Ñ nave peste 10.000 TDW sau m3
navã
510.000
Ñ nave fluviale, indiferent de capacitate
navã
340.000
Constatarea stãrii mãrfurilor, la cerere
100 kg marfã
10.200
Constatarea avariilor la marfã
t marfã
17.000
Constatarea stãrii ambalajelor, la cerere
100 kg marfã ambalatã
2.550
Clasificarea mãrfurilor pe partizi, la cerere
partidã
255.000

25
6
25
25
5+0,25/CP
1+0,1/CP
12
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
300
125
100
60
10
120
15
30
20
0,60
1
0,15
15

5
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31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

2

3

4

5

Emiterea legitimaþiei de acces la bordul navelor
document/trimestru
102.000
6
Constatarea stãrii de curãþenie a magaziilor dupã
25.500
1,5
descãrcare sau spãlare, la cerere
100 m2
Eliberarea de documente informaþionale, la cerere:
Ñ privitoare la miºcãri ºi staþionãri de nave
document
1.700.000
100
Ñ privitoare la zona de navigaþie ºi la condiþiile hidrometeorologice
document
1.700.000
100
Autorizarea construcþiei de nave:
Ñ nave de categoria I
navã
3.400.000
200
Ñ instalaþii plutitoare
instalaþie
1.700.000
100
Ñ nave de categoria a-II-a
navã
850.000
50
Ñ ambarcaþiuni mici
ambarcaþiune
85.000
5
Eliberarea autorizaþiilor de reparaþii la nave:
Ñ nave de categoria I
navã
1.700.000
100
Ñ instalaþii plutitoare
instalaþie
850.000
50
Ñ nave de categoria a-II-a
navã
425.000
25
Ñ ambarcaþiuni mici
ambarcaþiune
85.000
5
Eliberarea de autorizaþii piturare marcã de bord liber, scãri
pescaj, nume navã Ñ în port sau în radã:
Ñ nave de categoria I
navã
425.000
25
Ñ instalaþii plutitoare
instalaþie
425.000
25
Ñ nave de categoria a II-a
navã
170.000
10
Ñ ambarcaþiuni mici
ambarcaþiune
85.000
5
Autorizarea de probe motor principal la cheu în dane
aprobate, la cerere
navã
212.500
12,5
Asistenþa tehnicã pentru diferite prestaþii nespecificate
orã
255.000
15
Solicitarea reþinerii navei:
Ñ nave de categoria I
solicitare
6.800.000
400
Ñ nave de categoria a II-a
solicitare
1.700.000
100
Eliberarea certificatului de echipaj minim de siguranþã
navã
1.700.000
100
Transcrierea drepturilor reale asupra navelor:
Ñ nave de categoria I
navã
3.400.000
200
Ñ nave de categoria a-II-a
navã
850.000
50
Ñ ambarcaþiuni
ambarcaþiune
85.000
5
Dirijarea sau supravegherea manevrelor navelor maritime
TR
170/TRN, dar nu 0,01/TRN, dar nu
la intrarea/ieºirea în/din porturi
mai puþin de
mai puþin de
510.000 pe navã
30 pe navã
Dirijarea remorcherelor, navelor speciale la intrarea/ieºirea
CP
510/CP, dar nu 0,03/CP, dar nu
în/din porturi/rade/canale
mai puþin de
mai puþin de
510.000 pe navã
30 pe navã
Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru nave
maritime, altele decât navele de pasageri
TR
2.210/TRN
0,13/TRN
Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru nave
maritime de pasageri
TR
1.190/TRN
0,07/TRN
Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru remorchere
ºi nave speciale
CP
510/CP
0,03/CP
Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru navele
fluviale ºi de navigaþie interioarã:
Ñ nave fluviale de pasageri
navã
170.000
10
Ñ nave fãrã propulsie
T
3.400/100 TC
0,20/100 TC
Ñ nave cu propulsie
CP
4.250/100 CP
0,25/100 CP
Ñ nave care efectueazã transport de pasageri prin punctele
de frontierã pe sectorul româno-bulgar ºi româno-iugoslav
navã/zi
170.000
10
Supravegherea ºi controlul efectuat pentru operaþiunile de
încãrcare/descãrcare a navelor maritime privind stabilitatea
ºi siguranþa navei:
Ñ mãrfuri solide
TR
170/TRN, dar nu 0,01/TRN, dar nu
mai puþin de
mai puþin de
552.500 pe navã
32,5 pe navã
Ñ mãrfuri lichide
TR
510/TRN, dar nu 0,03/TRN, dar nu
mai puþin de
mai puþin de
1.105.000 pe navã
65 pe navã
Ñ gaze lichefiate ºi mãrfuri periculoase
TR
850/TRN, dar nu 0,05/TR, dar nu
mai puþin de
mai puþin de
2.210.000 pe navã
130 pe navã

6
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2

Ñ pasageri

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

3

TR

Supravegherea ºi controlul operaþiunilor de încãrcare/descãrcare
a navelor fluviale privind stabilitatea ºi siguranþa navigaþiei:
Ñ mãrfuri solide
T
Ñ mãrfuri lichide
T
Ñ gaze lichefiate ºi mãrfuri periculoase
T
Organizarea examenelor de brevete/certificate de capacitate
candidat/zi
Autorizarea organizãrii parcurilor reci ºi a iernaticelor
parc
Efectuarea reinspecþiilor la controalele PSC/FSC
navã
Efectuarea reinspecþiilor la navele fluviale oprite din navigaþie
ca urmare a controlului anterior
navã
Autorizarea bunkerãrii/transferului bunkerului în alte locuri
decât în dane specializate:
Ñ nave maritime
navã
Ñ nave fluviale
Supravegherea navelor maritime ºi fluviale ancorate în rade:
Ñ nave maritime
navã/zi
Ñ nave fluviale
navã/zi
Supravegherea intrãrii, staþionãrii, ieºirii în/din ecluza Canalul
DunãreÑMarea Neagrã ºi Poarta AlbãÑMidia Nãvodari
navã/convoi
Înscrierea navelor în registrul matricol al navelor în regim
special de transport
navã
Înscrierea cursurilor de pregãtire profesionalã specifice în
brevete/certificate de capacitate
curs
Înregistrarea contractelor de muncã ale personalului navigant
ambarcat pe navele aflate în regim special de transport
operaþiune
Acordarea ºi eliberarea autorizaþiilor de prestare de servicii
în porturi de cãtre agenþii economici
document
Avizarea anualã a autorizaþiei de prestare a serviciilor în
porturi de cãtre agenþii economici
document
Eliberarea carnetelor de lucru pentru muncitorii portuari
document
Vizarea anualã a carnetelor de lucru sau operarea schimbãrii
locului de muncã pentru muncitorii portuari
document
Viza pentru conformitate cu originalul pentru actele
personalului navigant (uz intern)
document

4

5

170/TRN, dar nu 0,01/TRN, dar nu
mai puþin de
mai puþin de
552.500 pe navã
32,5 pe navã

3.400/100 TM
4.250/100 TM
5.100/100 TM
85.000/zi
3.400.000
1.700.000

0,20/100 TM
0,25/100 TM
0,3/100 TM
5/zi
200
100

425.000

25

850.000

50

170.000
17.000

10
1

85.000

5

5.100.000

300

17.000

1

51.000

3

5.100.000

300

1.700.000
34.000

100
2

5.950

0,35

10.200

0,60

NOTÃ:

1. Tarifele pentru formalitãþile de sosire/plecare se percep o singurã datã, la sosirea navei.
2. Tarifele pentru dirijare sau supraveghere se percep separat pentru:
Ñ dirijarea navelor la intrarea în port;
Ñ manevra de schimbare a danei;
Ñ dirijarea navelor la plecarea din port.
3. Pentru operaþiunile efectuate de organele cãpitãniei de port dupã orele de program (7,30Ñ15,30) tarifele se
majoreazã cu 50%, iar în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi de sãrbãtori legale se majoreazã cu 100%, exceptând prestaþiile
prevãzute la pct. 42, 43, 44, 45, 46 ºi 51.
4. Tariful prevãzut la pct. 44 (prima liniuþã) nu se aplicã la navele de pasageri sub pavilion român în curse regulate cu bilete subvenþionate.
5. Tarifele prevãzute la pct. 47 vor fi percepute de cãpitãniile de port pentru examenele care se susþin la sediul
acestora, cu comisie de examinare formatã în totalitate din angajaþi ai cãpitãniilor ºi ai Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ
I.N.C.
6. Tarifele din aceastã anexã nu includ ºi costurile imprimatelor.
7. Tarifele prevãzute la pct. 35 se aplicã pentru reparaþiile care necesitã reinspecþie/reclasificare sau care pun nava
în imposibilitatea de a manevra cu mijloace proprii.
8. Tarifele prevãzute în prezenta anexã au fost calculate la cursul de 17.000 lei/dolar S.U.A.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 24/24.I.2000

7

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu bobândã pentru populaþie, cod 1022
În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonanþei Guvernului nr. 66/1994 privind
formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare, Ministerul Finanþelor
lanseazã o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândã pentru populaþie prin trezoreria statului, începând cu data de
25 ianuarie 2000.
Prin acest sistem statul protejeazã economiile populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la
consolidarea încrederii în moneda naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente.
Trezoreria statului este abilitatã sã lanseze emisiuni de certificate de trezorerie pentru populaþie,
scop în care ministrul finanþelor emite urmãtorul ordin:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 6

Forma ºi codul emisiunii

Data scadenþei

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se emit în formã nominalã ºi cuprind cuponul (matca) ºi
certificatul de trezorerie propriu-zis.
Codul emisiunii este 1022.

Scadenþa emisiunii de certificate de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se stabileºte începând cu ziua
încasãrii contravalorii acestora ºi pânã la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 7

Data emisiunii

Închiderea emisiunii

Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie
se pun în vânzare în numerar ºi prin virament din conturile
personale deschise la bãncile comerciale ºi la C.E.C., pe o
perioadã de 90 de zile, cu subscripþie în zilele de 25, 26,
27 ºi 28 ianuarie, 2, 3 ºi 4 februarie 2000. Termenul de
rãscumpãrare a certificatelor de trezorerie este în zilele de
24, 25, 26 ºi 27 aprilie, 2, 3 ºi 4 mai 2000.

Operaþiunea de închidere a emisiunii de certificate de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie are loc la data de
4 februarie 2000, ora 14,00.

ARTICOLUL 3
Valoarea nominalã a emisiunii

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie reprezintã suma încasatã pânã în ultima zi de
subscripþie.
ARTICOLUL 4
Valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie se efectueazã prin certificate de trezorerie cu o
valoare nominalã de 1.000.000 lei, tipãrite în multipli de
5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei ºi 50.000.000
lei, pe termen de 90 de zile calendaristice.
La cumpãrare titularii certificatelor de trezorerie cu
dobândã pot împuternici ºi o altã persoanã pentru
rãscumpãrare.
ARTICOLUL 5
Rata dobânzii

Dobânda aferentã certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie este de 57% pe an, pentru o perioadã de
subscriere de 90 de zile calendaristice, calculatã dupã formula:
D =

VN x 57 x 90

,
360 x 100
în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatului de trezorerie.

ARTICOLUL 8
Condiþiile de rãscumpãrare ºi de platã a dobânzii

Rãscumpãrarea este operaþiunea prin care unitãþile trezoreriei statului ramburseazã la termenul stabilit valoarea
nominalã a certificatelor de trezorerie prezentate de persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate
de trezorerie cu dobândã pentru populaþie la aceeaºi unitate a trezoreriei statului.
O datã cu rãscumpãrarea la scadenþã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie unitãþile trezoreriei
statului plãtesc persoanelor respective ºi dobânzile aferente.
Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã
pentru populaþie se poate efectua ºi prin subscrierea de
cãtre titular a sumelor la noua emisiune de certificate de
trezorerie care se lanseazã în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentã sau de a o subscrie
pe certificate de trezorerie, dupã caz.
Operaþiunile privind rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru populaþie ºi plata dobânzilor se
efectueazã prin ghiºeele casieriilor trezoreriei statului. Data
rãscumpãrãrii certificatelor de trezorerie cu dobândã pentru
populaþie este prima zi lucrãtoare dupã împlinirea a 90 de
zile calendaristice inclusiv.
Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie în vederea rãscumpãrãrii ºi înaintea datei de rãscumpãrare, situaþie în care, pentru perioada
de subscriere care se calculeazã din ziua încasãrii sumei
ºi pânã în ziua prezentãrii pentru rãscumpãrare exclusiv, se
acordã dobânda la vedere de 10% pe an.
Certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie,
neprezentate de titulari pentru rãscumpãrare în ziua stabilitã, se transformã în certificate de depozit la trezoreria statului, care se rãscumpãrã de trezoreria statului în ziua
prezentãrii titularului la ghiºeele acesteia, astfel:
a) Certificatele de trezorerie prezentate de titulari trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data expirãrii
termenului de rãscumpãrare vor fi rãscumpãrate astfel:
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Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie plus
dobânda aferentã;
Ñ pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilitã
din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv ºi
pânã în ziua prezentãrii la ghiºeul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãteºte pentru suma
subscrisã dobânda la vedere de 10% pe an.
b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de
peste 30 de zile de la data stabilitã pentru rãscumpãrare
vor fi rãscumpãrate cu dobânda capitalizatã, astfel:
Ñ pentru perioada subscrisã, 90 de zile calendaristice, se achitã suma nominalã a certificatelor de
trezorerie cu dobândã pentru populaþie plus
dobânda aferentã;

Ñ pentru perioada în care certificatele de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie sunt în depozit, stabilitã din ziua fixatã pentru rãscumpãrare inclusiv
ºi pânã în ziua prezentãrii titularului la ghiºeul
casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plãtesc
dobânda calculatã prin aplicarea procentului de
dobândã la termen, comunicat de Ministerul
Finanþelor, asupra sumei rezultate din valoarea
nominalã ºi dobânda aferentã perioadei subscrise.
ARTICOLUL 9
Regimul fiscal

Dobânzile încasate de populaþie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândã pentru populaþie nu sunt
supuse impozitãrii.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 21 ianuarie 2000.
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