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MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

Noi titluri de stat ce pot fi cumpărate în luna ianuarie 2023

Programul TEZAUR -constă în noi emisiuni de titluri de stat începând cu data de 3 ianuarie
2023.

Baza legală: Ordinul ministerului finanțelor nr. 4552/2022 din 28 decembrie 2022
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 ianuarie 2023
a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1270/29.12.2022, reglementează
următoarele aspecte:

 Noile titluri de stat sunt emise cu maturități de 1 și 3 ani cu o rată anuală a dobânzii de
7,35%, 7,60% și 8,00%.

 Pentru creșterea activității și încurajarea plasamentelor pe termen mai lung, dobânzile
oferite pentru cele trei maturități au fost majorate, față de nivelul pieței secundare a
titlurilor de stat, cu 0,25% pentru 1 an, 0,36% pentru 2 ani, 0,48% pentru scadența de 3
ani.

 Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin
înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, și dau investitorilor drepturi
egale, 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, astfel :

- între 03 - 24 ianuarie 2023 online, numai de către persoanele fizice care sunt
înregistrate în SPV.Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de
subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată,
subscriere de titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al
investitorului către un cont bancar pe numele investitorului.Pentru mai multe detalii cu
privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

- între 03 - 25 ianuarie 2023 de la unitățile Trezorerie Statului;

- între 03 - 20 ianuarie 2023 în mediul urban și 03 - 19 ianuarie 2023 în mediul rural, prin
prin subunitățile poștale ale C. N. Poșta Română SA.

 Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.
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 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.
Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere,
prin depunerea unei cereri.

 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.

 Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri
de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele modificări ale acestuia vor fi publicate în
următoarele site-uri:

www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publică), www.posta-romana.ro

Şef administraţie,

Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Dorian BOT

Material elaborat la data de 10 Ianuarie 2023
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