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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific Œn Serviciul Patriei pentru mai∫tri militari
∫i subofi˛eri din Ministerul Justi˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. 1, ale art. 10 pct. 4 ∫i ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei,
cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 15 ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor
prev„zu˛i Ón anexa nr. 1*) la prezentul decret.
Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei

na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor
prev„zu˛i Ón anexa nr. 2*) la prezentul decret.
Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, mai∫trilor militari ∫i subofi˛erilor
prev„zu˛i Ón anexa nr. 3*) la prezentul decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 25 octombrie 2004.
Nr. 836.
*) Anexele nr. 1—3 se comunic„ institu˛iilor interesate.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific Œn Serviciul Patriei pentru ofi˛eri din Ministerul Justi˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 10 pct. 3 ∫i ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 15 ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 1*) la prezentul decret.
Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei

na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 2*) la prezentul decret.
Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 3*) la prezentul decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 25 octombrie 2004.
Nr. 837.
*) Anexele nr. 1—3 se comunic„ institu˛iilor interesate.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

3

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea efectu„rii concedierilor colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare
a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, de c„tre Regia Autonom„ de Transport Public Ploie∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome
subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ efectuarea concedierilor
colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor

autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de
c„tre Regia Autonom„ de Transport Public Ploie∫ti,
subordonat„ Consiliului Local al Municipiului Ploie∫ti.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.948.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 660/2001 privind constituirea
Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elabor„rii ∫i implement„rii politicii
industriale a Rom‚niei ∫i a planului de ac˛iune aferent
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 660/2001 privind
constituirea Grupului interministerial de lucru pentru
coordonarea elabor„rii ∫i implement„rii politicii industriale a
Rom‚niei ∫i a planului de ac˛iune aferent, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 415 din 26 iulie
2001, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, dup„ litera c) se introduce o nou„
liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
îd) coordonarea implement„rii etapizate a politicii
industriale ∫i a planului de ac˛iune aferent.“

2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Grupul interministerial se Óntrune∫te trimestrial ∫i ori
de c‚te ori este necesar, la convocarea unuia dintre
vicepre∫edin˛i.“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Secretariatul grupului interministerial este
asigurat de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului prin
directorul general al Direc˛iei generale politic„ industrial„,
membru al grupului interministerial.“
4. Anexa îComponen˛a Grupului interministerial de
lucru pentru coordonarea elabor„rii ∫i implement„rii
politicii industriale a Rom‚niei ∫i a planului de ac˛iune
aferent“ se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la prezenta
hot„r‚re.
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Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 660/2001 privind
constituirea Grupului interministerial de lucru pentru
coordonarea elabor„rii ∫i implement„rii politicii industriale a

Rom‚niei ∫i a planului de ac˛iune aferent, cu modific„rile
∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi
republicat„, d‚ndu-se textelor o nou„ renumerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.987.
ANEX√
C O M P O N E N fi A

Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elabor„rii ∫i implement„rii politicii industriale
a Rom‚niei ∫i a planului de ac˛iune aferent
Nr.
crt.

Denumirea institu˛iei

1.

Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului

2.
3.
4.

Ministerul Finan˛elor Publice
Ministerul Integr„rii Europene
Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului
Agen˛ia Rom‚n„ pentru Investi˛ii
Str„ine – ARIS
Consiliul Concuren˛ei
Comisia Na˛ional„ de Prognoz„
Agen˛ia pentru Œntreprinderi Mici
∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Numele, prenumele
∫i func˛ia Ón institu˛ie

Calitatea Ón grupul
interministerial

Dan Ioan Popescu – ministru de stat
Andrei Grigorescu – secretar de stat
Georgeta Molo∫aga – secretar de stat
Petru Ianc – director general
Maria Manolescu – secretar de stat
Maria Crivineanu – secretar de stat
Adam Cr„ciunescu – secretar de stat

pre∫edinte
vicepre∫edinte
vicepre∫edinte
membru, secretar
membru
membru
membru

Ioan Jelev – secretar de stat

membru

Gheorghe Popa – secretar de stat
Eugen Dogariu – secretar de stat

membru
membru

Traian Panait – secretar de stat

membru

Valentin Mocanu – secretar de stat

membru

Victor Florin Dumitriu – vicepre∫edinte

membru

Traian Iord„nescu – director

membru

George Musliu – vicepre∫edinte
Cornel Dr„gan – director
Gabriel N„stase – vicepre∫edinte

membru
membru
membru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unor licen˛e de concesiune pentru explorare
Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea apei minerale din perimetrul Dealul Bogat,
jude˛ul Harghita, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru

Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Na˛ional„ a Apelor Minerale — S.A. Bucure∫ti, Ón calitate
de concesionar, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
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Art. 2. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea calcarului industrial ∫i de construc˛ie din
perimetrul Doroban˛u Dealul V„r„ria, jude˛ul Tulcea,
Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale,
Ón calitate de concedent, ∫i Societatea Comercial„
îCristalmin“ — S.R.L. M„cin, Ón calitate de concesionar,
prev„zut„ Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea andezitului industrial ∫i de construc˛ie din
perimetrul Andezit—Selters, jude˛ul Harghita, Óncheiat„ Óntre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón calitate de
concedent, ∫i Societatea Comercial„ îAndesit—Impex“ —
S.R.L. C„p‚lni˛a, Ón calitate de concesionar, prev„zut„ Ón
anexa nr. 3.

5

Art. 4. — Se aprob„ Licen˛a de concesiune privind
explorarea gipsului din perimetrul Botiza, jude˛ul
Maramure∫, Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea
Comercial„ îGeomintehcom“ — S.R.L. Bucure∫ti, Ón calitate
de concesionar, prev„zut„ Ón anexa nr. 4.
Art. 5. — Œnceperea activit„˛ii miniere prev„zute Ón
licen˛e se autorizeaz„ de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale Ón termen de 180 de zile de la intrarea
Ón vigoare a acestora, cu respectarea condi˛iilor prev„zute
la art. 22 din Legea minelor nr. 85/2003.
Art. 6. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 244.
*) Anexele nr. 1—4 se comunic„ titularilor licen˛elor de concesiune pentru explorare.

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 1.682 din 11 noiembrie 2004

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 1.820 din 7 octombrie 2004

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002
privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv
pentru domeniul locativ, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare ∫i
ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice ∫i ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice pentru
aplicarea

prevederilor

Legii

nr.

541/2002

privind

economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

domeniul locativ, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Marius Sorin Ovidiu Bota,
secretar de stat
ANEX√

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv
pentru domeniul locativ
CAPITOLUL I
Persoane Óndrept„˛ite s„ primeasc„ prime de stat;
cuantumul primei
Art. 1. — (1) Prima de stat se acord„ clien˛ilor,
persoane fizice cu cet„˛enia rom‚n„ ∫i cu domiciliul stabil
Ón Rom‚nia, care au Óncheiat un contract de economisirecreditare cu o cas„ de economii pentru domeniul locativ.
(2) La Óncheierea unui contract de economisire-creditare,
casa de economii pentru domeniul locativ verific„ datele
personale ale titularului de contract, cuprinse Ón actul de
identitate (carte de identitate, buletin de identitate,
pa∫aport), Ón vederea constat„rii Óndeplinirii condi˛iilor pentru
acordarea primei de stat prev„zute la alin. (1), ∫i anume:

a) numele ∫i prenumele;
b) codul numeric personal (CNP);
c) cet„˛enia;
d) domiciliul.
(3) Datele personale prev„zute la alin. (2) se vor
Ónregistra Ón form„ electronic„ ∫i/sau scriptic„ Ón baza de
date a casei de economii pentru domeniul locativ ∫i vor fi
utilizate pentru stabilirea cuantumului primei de stat care se
va acorda titularului contractului de economisire-creditare
Óncheiat cu casa de economii pentru domeniul locativ, Ón
completarea depunerilor efectuate de c„tre acesta Ón cursul
unui an calendaristic.
(4) Casa de economii pentru domeniul locativ va include
Ón contractul de economisire-creditare clauze referitoare la:
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a) obliga˛ia clientului s„ notifice casei de economii
pentru domeniul locativ orice modific„ri ale datelor
prev„zute la alin. (2) lit. a)—d) Ón termen de 30 de zile de
la data producerii acestora, cu precizarea situa˛iei sale la
data de 31 decembrie a anului pentru care se solicit„
prima de stat;
b) Ómputernicirea de c„tre client a casei de economii
pentru domeniul locativ Ón vederea solicit„rii de c„tre
aceasta a primei de stat Ón numele s„u.
(5) Beneficiaz„ de prim„ de stat numai persoanele
titulare ale contractelor de economisire-creditare, indiferent
de persoanele care au efectuat depunerile Ón numele
acestora.
Art. 2. — (1) Prima de stat este de 30% din suma
economisit„ Óntr-un an calendaristic de c„tre un client ∫i nu
poate dep„∫i cuantumul unui salariu lunar mediu brut pe
economie, comunicat de Institutul Na˛ional de Statistic„
pentru anul respectiv.
(2) Œn cazul Ón care o persoan„ Óncheie mai multe
contracte de economisire-creditare pentru domeniul locativ,
suma primelor de stat acordate nu poate dep„∫i cuantumul
maxim prev„zut la alin. (1).
(3) Prima de stat se capitalizeaz„ la contul de depozit
al clientului ∫i este luat„ Ón calcul la plata dob‚nzii
aferente contractului de economisire-creditare.
CAPITOLUL II
Condi˛ii de acordare a primei de stat
Art. 3. — (1) Clientul casei de economii pentru
domeniul locativ va beneficia anual de prim„ de stat, cu
condi˛ia s„ fi Óncheiat un contract de economisire-creditare
pentru o durat„ de minimum 5 (cinci) ani, precum ∫i s„ nu
se fi efectuat de c„tre casa de economii pentru domeniul
locativ, la solicitarea clientului, restituiri totale sau par˛iale
din sumele economisite, Ónainte de expirarea termenului de
economisire stabilit prin contractul respectiv.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), beneficiaz„
de prima de stat, Ón condi˛iile legii ∫i ale prezentelor norme
metodologice, clien˛ii c„rora li se restituie sumele
economisite Ónainte de expirarea termenului de economisire
stabilit prin contractul de economisire-creditare, Ón una
dintre urm„toarele situa˛ii:
a) suma contractat„ este pus„ la dispozi˛ie, dup„
repartizare, iar cel care a economisit utilizeaz„ imediat ∫i
nemijlocit suma primit„ pentru activit„˛i Ón domeniul locativ;
b) Ón cazul cesiunii contractului de economisire-creditare,
suma economisit„ sau suma contractat„ se utilizeaz„
imediat ∫i nemijlocit pentru activit„˛i Ón domeniul locativ de
c„tre cesionar;
c) cel care a economisit pentru activit„˛i Ón domeniul
locativ sau so˛ul/so˛ia acestuia a decedat ori a intrat Ón
incapacitate total„ de munc„ dup„ Óncheierea contractului
de economisire-creditare;
d) cel care a economisit pentru activit„˛i Ón domeniul
locativ a devenit ∫omer ∫i perioada de ∫omaj este de cel
pu˛in 9 luni f„r„ Óntrerupere ∫i dureaz„ Ónc„ Ón momentul la
care se solicit„ restituirea sumei.
(3) Prima de stat va fi pus„ la dispozi˛ie titularului
contractului de economisire-creditare numai dup„ verificarea
de c„tre casa de economii pentru domeniul locativ a
Óndeplinirii condi˛iilor de acordare a primei de stat conform
dispozi˛iilor cuprinse Ón prezentul capitol.
Art. 4. — (1) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 3 alin. (2)
lit. a), titularul contractului de economisire-creditare este
˛inut a face dovada utiliz„rii imediat ∫i nemijlocit a sumei
contractate puse la dispozi˛ie, dup„ repartizare, numai
pentru activit„˛i Ón domeniul locativ, cu documente
justificative, conform prevederilor legale Ón materie ∫i potrivit

anexei care face parte integrant„ din prezentele norme
metodologice. Activit„˛ile Ón domeniul locativ sunt cele
definite la art. 3 lit. d) din Legea nr. 541/2002 privind
economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru
domeniul locativ, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
denumit„ Ón continuare lege.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 3 alin. (2) lit. b),
cesionarul contractului de economisire-creditare este ˛inut a
face dovada cesiunii ∫i a utiliz„rii imediat ∫i nemijlocit a
sumei economisite sau a sumei contractate numai pentru
activit„˛i Ón domeniul locativ; prevederile alin. (1) se aplic„
Ón mod corespunz„tor.
(3) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 3 alin. (2) lit. c), titularul
contractului de economisire-creditare sau, dup„ caz,
succesorul ori so˛ul/so˛ia acestuia este ˛inut a face dovada
decesului, respectiv a incapacit„˛ii totale de munc„, prin:
— certificat de deces cu dat„ ulterioar„ celei de
Óncheiere a contractului de economisire-creditare; sau
— certificat de persoan„ cu handicap gradul I sau II,
eliberat sau reconfirmat de autoritatea competent„, Ón baza
evalu„rii comisiei medicale, la o dat„ ulterioar„ datei de
Óncheiere a contractului de economisire-creditare.
(4) Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 3 alin. (2) lit. d), titularul
contractului de economisire-creditare este ˛inut a face
dovada calit„˛ii de ∫omer, cu carnet de ∫omer eliberat de
c„tre agen˛ia de ocupare a for˛ei de munc„ jude˛ean„ sau,
dup„ caz, de c„tre Agen˛ia de Ocupare a For˛ei de Munc„
a Municipiului Bucure∫ti, carnet de ∫omer prin care s„ se
ateste ∫i faptul c„ perioada de ∫omaj dureaz„ de cel pu˛in
9 luni f„r„ Óntrerupere ∫i se men˛ine Ónc„ la data punerii la
dispozi˛ie a sumei economisite.
Art. 5. — (1) Utilizarea Ón scop locativ a sumei
economisite va fi probat„ fa˛„ de casa de economii pentru
domeniul locativ, de c„tre client sau persoana Ómputernicit„
de acesta, Ón termen de un an de la data la care se
consemneaz„ ∫i/sau se efectueaz„ una dintre urm„toarele
opera˛iuni: plata soldului economisit, gajarea drepturilor
rezult‚nd din contractul de economisire-creditare, transferul
contractului de economisire-creditare c„tre un ter˛,
finan˛area anticipat„ sau intermediar„.
(2) Œn cazul Ón care utilizarea sumelor Ón scop locativ nu
este dovedit„ de clientul casei de economii pentru
domeniul locativ, Ón condi˛iile art. 4 ∫i Ón termenul prev„zut
la alin. (1), prima de stat nu va fi pus„ la dispozi˛ie
clientului ∫i se va restitui Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
(3) Casa de economii pentru domeniul locativ va putea
solicita titularului de contract documente suplimentare, care
s„ dovedeasc„ Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de lege
pentru a beneficia de prima de stat sau, dup„ caz,
utilizarea imediat ∫i nemijlocit a sumei eliberate pentru
activit„˛i Ón domeniul locativ.
(4) Casa de economii pentru domeniul locativ va putea
efectua verific„ri ale datelor ∫i informa˛iilor furnizate de
client, Ón condi˛iile prev„zute de legisla˛ia aplicabil„
institu˛iilor de credit aflat„ Ón vigoare.
Art. 6. — (1) Œn cazul decesului unei persoane
Óndrept„˛ite s„ primeasc„ prim„ de stat, numai
succesorul/succesorii
s„u/s„i
legal/legali
sau
testamentar/testamentari are/au dreptul de a solicita
Óncetarea contractului de economisire-creditare sau
continuarea acestuia Ón nume propriu. Succesorul/succesorii
prime∫te/primesc ∫i prima de stat cuvenit„ persoanei
decedate, indiferent dac„ este/sunt parte ∫i la alte
contracte de economisire-creditare Óncheiate.
(2) Œn cazul Ón care exist„ mai mul˛i succesori, fiecare
dintre ace∫tia poate opta fie pentru continuarea Ón nume
propriu a contractului de economisire-creditare, fie pentru
restituirea sumei economisite, propor˛ional cu cota
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succesoral„ pe care o de˛ine; fiecare succesor are
obliga˛ia s„ notifice aceast„ op˛iune casei de economii
pentru domeniul locativ.
(3) Œn situa˛ia Ón care succesorul/succesorii opteaz„
pentru continuarea Ón nume propriu a contractului de
economisire-creditare, casa de economii pentru domeniul
locativ se va asigura c„ sunt Óndeplinite toate condi˛iile
pentru Óncheierea unui contract de economisire-creditare.
(4) Dac„ sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la alin. (3)
∫i succesorul/succesorii continu„ Ón nume propriu contractul
de economisire-creditare, prima de stat va continua s„ fie
acordat„ acestuia/acestora Óncep‚nd din anul decesului
titularului ini˛ial de contract, dup„ prezentarea documentelor
prev„zute Ón art. 4 alin. (3).
(5) Œn cazul Ón care contractul de economisire-creditare
continuat conform prevederilor alin. (4) este reziliat ulterior,
Ónainte de expirarea termenului de economisire stabilit prin
contract, f„r„ s„ fi fost prezentate dovezile prev„zute la
art. 4, casa de economii pentru domeniul locativ va restitui
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
numai cuantumul primei de stat acordat persoanei care a
continuat contractul: prima de stat cuvenit„ titularului
anterior de contract nu se restituie.
(6) Œn cazul Ón care succesorul/succesorii opteaz„ pentru
Óncetarea contractului de economisire-creditare sau Ón cazul
Ón care nu sunt Óndeplinite condi˛iile pentru continuarea
contractului de economisire-creditare, casa de economii
pentru domeniul locativ va proceda la punerea la dispozi˛ie
a soldului economisit sau, dup„ caz, la Ómp„r˛irea,
propor˛ional cu cota succesoral„, at‚t a soldului economisit,
c‚t ∫i a primei de stat aferente.
CAPITOLUL III
Stabilirea, modul de acordare ∫i restituirea primelor de
stat
Art. 7. — (1) Dreptul la prim„ de stat se constituie la
finele anului de economisire. Anul de economisire este
anul calendaristic Ón care s-au efectuat depunerile
Óndrept„˛ite la prim„ de stat. Prima de stat poate fi
solicitat„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului Ón urm„toarele modalit„˛i:
a) clientul va adresa casei de economii pentru domeniul
locativ o cerere scris„ Ón acest sens;
b) casa de economii pentru domeniul locativ, Ón baza
Ómputernicirii date de client conform art. 1 alin. (4) lit. b),
va solicita prima de stat Ón numele acestuia. Prima de stat
poate fi solicitat„ p‚n„ cel t‚rziu la sf‚r∫itul anului
calendaristic urm„tor anului de economisire; Ón caz contrar,
clientul va fi dec„zut din dreptul la prim„ de stat.
(2) Imediat dup„ Óncheierea anului de economisire,
casele de economii pentru domeniul locativ calculeaz„
primele de stat pentru to˛i clien˛ii Óndrept„˛i˛i s„ primeasc„
prima de stat, Ón func˛ie de sumele economisite, f„r„ a
dep„∫i cuantumul maxim pe client, prev„zut la art. 2
alin. (1). Rezultatul calculelor se va rotunji la leu.
(3) Sumele care trebuie luate Ón considerare la
calcularea primei de stat sunt constituite din depunerile
efectuate Ón anul pentru care se acord„ prima de stat.
(4) La calcularea primei de stat nu vor fi luate Ón
considerare:
a) sumele acordate drept prime de stat;
b) dob‚nzile aferente sumelor economisite potrivit
contractului de economisire-creditare;
c) depunerile care dep„∫esc valoarea total„ a
contractului de economisire-creditare.
(5) Prima de stat se suport„ de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, dup„ expirarea fiec„rui an calendaristic, Ón

7

termen de maximum 60 de zile de la data primirii solicit„rii
transmise acestei autorit„˛i de c„tre casa de economii
pentru domeniul locativ.
(6) Dup„ Óncheierea anului calendaristic, dar nu mai
t‚rziu de data de 31 ianuarie a anului urm„tor, casele de
economii pentru domeniul locativ vor comunica Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului urm„toarele date
Ón format electronic:
a) num„rul contractului de economisire-creditare;
b) data Óncheierii acestuia;
c) numele ∫i prenumele titularului contractului de
economisire-creditare;
d) codul numeric personal al titularului contractului de
economisire-creditare;
e) depunerile efectuate Ón anul aferent primei de stat,
care nu trebuie s„ dep„∫easc„ cuantumul maxim pentru
atingerea nivelului maxim de prim„ de stat, respectiv
salariul lunar mediu brut pe economie, comunicat de c„tre
Institutul Na˛ional de Statistic„ la sf‚r∫itul anului;
f) suma reprezent‚nd prima de stat, conform calculelor
efectuate de casa de economii pentru domeniul locativ.
Art. 8. — (1) Structura datelor ∫i cerin˛ele tehnice vor fi
comunicate de c„tre Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului casei de economii pentru domeniul locativ,
p‚n„ cel mai t‚rziu la data de 31 octombrie a anului
pentru care se acord„ primele de stat.
(2) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Ó∫i creeaz„ propria baz„ de date, care va cuprinde numele,
prenumele ∫i codurile numerice personale ale persoanelor
care au renun˛at la sau au pierdut cet„˛enia rom‚n„ Ón
anul aferent primei de stat. Acestor persoane nu li se
acord„ prim„ de stat.
(3) Œn vederea identific„rii solicit„rilor multiple de prim„
de stat, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului verific„ datele tuturor caselor de economii pentru
domeniul locativ. Œn cazul Ón care suma primelor de stat
solicitate pentru o persoan„ este mai mare dec‚t
cuantumul maxim admis, aceasta se reduce Ón mod
corespunz„tor ∫i suma de corectur„ se Ónregistreaz„ Ón
eviden˛ele casei de economii pentru domeniul locativ. Œn
vederea calculului sumei de corectur„ se Ónsumeaz„
sumele economisite din contractele de economisire-creditare
ale unei persoane, Ón ordinea datelor de Óncheiere, p‚n„ la
atingerea cuantumului maxim admis al primei de stat. Œn
cazul Ón care exist„ mai multe contracte de economisirecreditare care sunt Óncheiate la aceea∫i dat„, se va lua Ón
considerare mai Ónt‚i contractul de economisire-creditare cu
valoarea cea mai mare. Suma care dep„∫e∫te acest
cuantum va fi redus„ din contractele de economisirecreditare aferente.
(4) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
va arhiva toate datele Ón vederea unor eventuale verific„ri
ulterioare.
(5) Anual, p‚n„ cel t‚rziu la sf‚r∫itul lunii februarie,
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului va
transmite caselor de economii pentru domeniul locativ
seturile de date corectate ∫i va vira sumele aferente
primelor de stat solicitate ∫i, dup„ caz, corectate.
(6) Casele de economii pentru domeniul locativ Ó∫i vor
modifica datele privind primele de stat Ón func˛ie de seturile
de date comunicate de Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i Ón baza acestora vor credita
conturile aferente contractelor de economisire-creditare cu
primele de stat corespunz„toare.
Art. 9. — (1) Œn cazul Ón care, prin mijloace proprii sau
din comunicarea unei ter˛e p„r˛i, casa de economii pentru
domeniul locativ constat„ c„ atribuirea primei de stat este
nejustificat„ sau prima de stat nu a fost alocat„ Ón
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le restituie ca prime de stat necuvenite. Œn acest scop
casele de economii pentru domeniul locativ comunic„
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
soldul corecturilor de prim„ de stat efectuate.

cuantumul prev„zut de lege, aceasta are obliga˛ia s„ fac„
rectificarea cuvenit„. Dac„ contractul de economisirecreditare a fost Óncheiat ∫i recuperarea primei de stat nu
s-a f„cut pe durata valabilit„˛ii acestuia, casa de economii
pentru domeniul locativ va Ón∫tiin˛a Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i va lua toate
m„surile pentru restituirea primei de stat Óncasate necuvenit
de beneficiarul acesteia, potrivit reglement„rilor legale Ón
materie.
(2) Clientul va fi informat cu privire la corectarea
cuantumului primei de stat cel mai t‚rziu o dat„ cu
primirea urm„torului extras de cont. Clientul poate contesta
motivul corect„rii cuantumului primei de stat Ón termen de
un an de la informare ∫i va adresa contesta˛ia casei de
economii pentru domeniul locativ. Casa de economii pentru
domeniul locativ va analiza contesta˛iile primite ∫i va
comunica, Ón termen de 30 de zile, at‚t clien˛ilor, c‚t ∫i
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
deciziile luate Ón solu˛ionarea acestora.
(3) Casa de economii pentru domeniul locativ va arhiva
toate corecturile de prim„ de stat rezultate Ón urma aplic„rii
prevederilor alin. (1) ∫i (2).
(4) Casa de economii pentru domeniul locativ r„spunde
ca fidejusor, al„turi de clientul care prime∫te o prim„ de
stat necuvenit„. Casa de economii pentru domeniul locativ
va returna Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului primele de stat virate Ón mod nejustificat ∫i
penalit„˛ile aferente, calculate la nivelul celor datorate
pentru executarea cu Ónt‚rziere a obliga˛iilor bugetare.
Primele de stat reacordate clientului Ón baza unei
contesta˛ii admise a acestuia vor fi sc„zute din sumele pe
care casa de economii pentru domeniul locativ urmeaz„ s„

CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 10. — Dup„ ob˛inerea autoriz„rii emise de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, casa de economii pentru domeniul
locativ va Ón∫tiin˛a Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului ∫i va transmite acestuia Condi˛iile generale de
afaceri, Condi˛iile generale ale contractelor de economisirecreditare, Ómpreun„ cu raportul auditorului independent.
Art. 11. — (1) P‚n„ la data de 15 mai a fiec„rui an
calendaristic, casa de economii pentru domeniul locativ va
transmite Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului Planul de afaceri actualizat pentru anul
calendaristic Ón curs, care s„ includ„ ∫i o prognoz„ privind
cuantumul primelor de stat, Ónso˛it de raportul auditorului
independent. Pe baza datelor din aceste documente
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului va
fundamenta cuantumul surselor financiare necesare pl„˛ii
primelor de stat suportate de la bugetul de stat.
(2) Œn primul an de func˛ionare, dac„ ob˛inerea
autoriz„rii emise de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei,
prev„zut„ la art. 10, este ulterioar„ datei de 15 mai,
documentele prev„zute la alin. (1) se transmit, de regul„,
Ón termen de 15 zile de la data ob˛inerii autoriz„rii.
Art. 12. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va verifica, cel pu˛in o dat„ pe an,
corectitudinea calcul„rii de c„tre casa de economii pentru
domeniul locativ a primelor de stat solicitate de clien˛i.
ANEX√
la normele metodologice

LISTA

documentelor necesare pentru certificarea utiliz„rii sumelor acumulate numai pentru activit„˛i Ón domeniul locativ
Tipul de activitate Ón domeniul locativ*)

— construirea de locuin˛e noi sau activit„˛ile prev„zute
Ón art. 3 lit. d) pct. 7 din Legea nr. 541/2002

— extinderea, modernizarea, reabilitarea, consolidarea
de locuin˛e ∫i viabilizarea de terenuri

— cump„rarea unei locuin˛e
— cump„rarea de terenuri intravilane

Acte ∫i documente doveditoare**)

— documente care atest„ forma juridic„ de de˛inere a
terenului destinat construc˛iei
— autoriza˛ie de construire
— proiect de execu˛ie, deviz estimativ, contracte Óncheiate
cu societ„˛i specializate sau persoane fizice autorizate
— act de proprietate (de˛inere) imobil/teren
— autoriza˛ie de construire
— proiect de execu˛ie, deviz estimativ, contracte Óncheiate
cu societ„˛i specializate sau persoane fizice autorizate
— contract de v‚nzare-cump„rare
— contract de v‚nzare-cump„rare

*) Pentru tipurile de activit„˛i Ón domeniul locativ pentru care legea nu prevede ob˛inerea autoriza˛iei de construire se vor prezenta facturi,
bonuri fiscale ∫i/sau alte documente prin care se face dovada procur„rii legale a materialelor ∫i/sau a efectu„rii lucr„rilor.
**) Œn func˛ie de particularit„˛ile fiec„rui caz, pot fi solicitate ∫i alte documente justificative, conform prevederilor legale.
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