
MFP continud gi in luna octombrie emisiunile de titturi de stat
pentru populafie

Romdnii pot subscrie incepdnd de luni, 7 octombrie 2019, pentru noi
emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaliei 

'in 
cadrul

Programului rezaur, cu scadenle la 1, 2, gi 3 ani gi dobdnzi anuale
de 3,5%, 4o/o, r@spectiv  ,so/o. Veniturile aferente sunt neimpozabile.
"Programul rezaur este un program de succes gi o dovadd clard
care certificd acesf lucru sunt ceipesfe so.o1o de romilni care au
investit mai mult de 2,0 mitiarde de tei de la fnceputul anului p6nd in
prezent. Prin emisiunile de titluri de sfaf destinate exclusiv
persoanelor fizice, Ministerul Finanletor Publice oferd o alternative
sigurd de economisire cu dobilnzi ;i maturitdli atractive pe care
romhnii o pot accesa fi pe viitor", precizeazd dl Eugen Teodorovici,
ministrul Finan{elor Publice.

Titlurile de stat pot fi cumpdrate:
- in perioada 7 - 31 octombrie 2a1g de la unitd{ile operative ale

Trezoreriei Statului;
Tn perioad a 7 - 30 octombrie 2o1g prin re{eaua de oficii postale

ale companiei Nalionale pogta Rom6nd, din mediul urban, iir Th
perioada 7-29 octombrie 2019 din mediul rural.

sunt eligibile persoanele fizice care au ?mplinit vdrsta de 1g ani ta
data efectudrii subscrierii. A fost eliminati plafonarea sumelor carepot fi investite de persoanele fizice in cadrul acestor emisiuni.
lnvestitorii au posibilitatea anuldrii subscrierilor deja efectuate prin
depunerea unei cereri doar in perioada de subscriere.
Titlurile de stat sunt Tn forma dematerializatd gi au valoare nominald
de 1 leu. Dobdnda este plititi la termenele prevdzute in prospectut
de emisiune. De asemenea, tiflurile de stat emise in cadrul
Programu.lui rezaur sunt transferabile gi se pot rdscumpdra in avans.
In cazul decesului, dreptul de proprietate asupra tifluriior de stat se
transferf, mogtenitorilor, care prezintd documentele legale care le
atestd calitatea.

Emiterea titlurilor^ d^e ̂stat pentru populalie va continua pe totparqursul anului 2019: in fiecare luni perioada de subscriere va fi de
trei siptim6ni iar maturitdtile vor fi stabilite in funcfie interesul
manifestat de investitori.

Prospectul de emisiune, gi orice eventuale modificdri ale acestuia, sepublici pe: http://www.mfinante.ro,
wvr4v.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro,
https ://www. posta-romana. ro


