
ANUNT 
privind emiterea de titluri de stat pentru populatie in luna iulie 2019 

 

Pana pe data de 31.07.2019 se pot subscrie titluri de stat in cadrul urmatoarelor emisiuni: 
-cod emisiune 0023, o maturitate de 1 an cu o dobanda de 3,5% pe an si data scadentei 01.08.2020 
-cod emisiune 0024, o maturitate de 2 ani cu o dobanda de 4% pe an si data scadentei 01.08.2021 
-cod emisiune 0025, o maturitate de 3 ani cu o dobanda de 4,5% pe an si data scadentei 01.08.2022 
-cod emisiune 0026, o maturitate de 5 ani cu o dobanda de 5% pe an si data scadentei 01.08.2024 

În vederea realizarii subscrierii de titluri de stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau 
persoana împuternicita de acesta, se prezintă la sediul unitătii operative a Trezoreriei Statului 
pentru deschiderea contului de subscriere 580101 "Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat" 
urmat de codul numeric personal (CNP) al investitorului (operatiune pentru care nu se percepe 
comision) si se parcurg urmatoarele etape: 

 

I DESCHIDEREA CONTULUI DE SUBSCRIERE 
     Acte necesare: 
a) În cazul în care contul se deschide de catre titularul de cont – investitor: 
     - Buletinul de identitate/Cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se 
arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a investitorului – titular de cont; 
b). În cazul in care contul se deschide de catre împuternicitul legal al titularul de cont – investitor: 
      - Buletinul de identitate/Cartea de identitate în original (in vederea verificării) şi in copie (care se 
arhiveaza la unitatea Trezoreriei Statului) a împuternicitului legal si Buletinul de identitate/Cartea de 
identitate în copie (care se arhiveaza la unitatea Trezoreriei Statului) a investitorului – titular de cont, 
în situaţia în care solicitarea de deschidere de cont se realizează prin intermediul împuternicitului 
legal 
      - Procura în limba romană (Anexa nr. 11 de la OMFP nr. 3139/2017)  eliberată de un notar din 
Romania (în original si care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) şi specimen de semnatură 
al investitorului autentificat de un notar public. 

II ALIMENTAREA CONTULUI DE SUBSCRIERE se poate efectua prin: 
     - depunerea de numerar la ghiseul unitatii trezoreriei statului; 
     - virament bancar. ATENTIE – viramentul bancar se efectueaza cu cel putin o zi lucratoare 
inaintea efectuarii subscrierii, respectiv 2 zile lucratoare daca subcrierea are loc in ultima zi a 
emisiunii de titluri de stat; 
     - transferul sumelor de la certificate depozit detinute de investitor la trezoreria statului; 

III EFECTUAREA SUBSCRIERII - se realizeaza prin verificarea si semnarea formularului 
de subscriere la ghiseul unitatii trezoreriei statului de catre investitor/imputernicitul legal;  

 

BENEFICII SI CARATERISTICI: 
1. Veniturile obtinute din detinerea titlurilor emise de statul roman, prin Ministerul Finantelor 

Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal 
2. Titlurile de stat sunt oferite in Romania exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu exceptia 

persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani pana la data inchiderii perioadei de subscriere, 
inclusiv; 

3. Valoarea unui titlu de stat este de 1 leu; 
4. Nu exista plafon individual de subscriere; 
5. Dobanda se remunereaza anual si se vireaza in contul de subscriere al investitorului. 

Datele incepand cu care se poate ridica dobanda anuala aferenta sunt: 01.08.2020, 01.08.2021, 
01.08.2022, 01.08.2023, 01.08.2024;  

6. Titlurile de stat sunt transferabile si se pot rascumpara in avans. In cazul rascumpararii in 
avans nu se acorda dobanda; 

7. In cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transfera mostenitorilor, 
care prezinta documentele legale care le atesta calitatea. 

Din contul de disponibil se pot efectua retrageri in numerar de pana la 5.000 lei/zi sau se pot 
efectua viramente in cont bancar, operatiuni pentru care se vor percepe comisioanele in vigoare la 
momentul efectuarii viramentului. 

Emitentul nu va fi responsabil in niciun fel, pentru incalcarea de catre investitori a normelor 
juridice aplicabile si/sau prevederilor prospectului de emisiune. 


