Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
Serviciul Asistență pentru Contribuabili
INFORMARE
Privind Programul TEZAUR aferent lunii decembrie al anului 2021
Ordinul ministerului finanțelor nr. 1489/2021din 02 decembrie 2021 privind prospectul de emisiune a
titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi
prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul
Programului Tezaur, aferent lunii decembrie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr.
1148/02.12.2021, reglementând următoarele aspecte:


Ministerul Finanțelor a emis, începând cu data de 6 decembrie 2021, noi emisiuni de titluri de stat în
cadrul Programului TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani cu o rată anuală a dobânzii de 4,24%,
4,75% și 5,10%.



Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată, reprezentând o
modalitate de economisire avantajoasă pentru populație.



În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat de transferă moștenitorilor, care
prezintă documente legale ce atestă calitatea de moștenitori.



Titlurile de stat pot fi cumpărate :

- între 06-20 decembrie 2021 de la unitățile Trezorerie Statului;
- între 06-17 decembrie 2021 pentrul mediul urban și 06-16 decembrie 2021 pentru mediul rural, prin
Compania Națională Poșta Română .


Dobânbda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.



Titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot cumpăra în avans. Un
investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Sunt eligibile persoanele
care au au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.



Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt
neimpozabile.

Prospectul de emisiune și ewventualele modificări ale acestuia vor fi publicate următoarle site-uri:
www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică), www.posta-romana.ro
Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ

Şef serviciu,
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