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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE DERULEAZĂ PRIN BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 

PRIMA OFERTĂ DE TITLURI DE STAT PENTRU POPULAȚIE DIN ULTIMII PATRU ANI. OFERTA 

INCLUDE 3 EMISIUNI, DOUĂ ÎN LEI ȘI UNA ÎN EURO  

 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) lansează în perioada 15 iulie – 7 august prima ofertă de titluri de stat pentru populație 
din ultimii patru ani. Oferta derulată prin Bursa de Valori București (BVB) face parte din programul de emisiuni de titluri 
de stat 2020 și este compusă din 3 emisiuni: două emisiuni de titluri de stat sunt denominate în lei și au scadența de 2 
ani, respectiv 4 ani, iar emisiunea denominată în euro are scadența de 5 ani. Emisiunile sunt adresate exclusiv 
investitorilor persoane fizice, iar valoarea minimă a unei subscrieri la emisiunile în lei este de 5.000 de lei, în timp ce 
pentru emisiunea în euro valoarea minimă care poate fi subscrisă este de 1.000 de euro.  

Caracteristicile acestor emisiuni sunt prezentate în tabelul de mai jos:  

 

Criteriu Emisiune lei 2022 Emisiune lei 2024 Emisiune euro 2025 

Perioada de derulare 15 iulie – 7 august 2020 15 iulie – 7 august 2020 15 iulie – 7 august 2020 

Valoare nominală/  
titlu de stat 

100 lei 100 lei 100 euro 

Suma minimă subscrisă 5.000 lei 5.000 lei 1.000 euro 

Dobândă anuală 4% 4,5% 2% 

ISIN RO5ERS91KH22 RO01NZFW1VW3 ROJQC1L9FV15 

Simbol  R2208A R2408A R2508AE 

Scadență 12 august 2022 12 august 2024 12 august 2025 

 

Titlurile de stat vor fi oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu excepția persoanelor 
care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii ofertei inclusiv.  

Sindicatul de intermediere al ofertei este format din: BTCP (Lead Manager) & Banca Transilvania, BCR, BRD. 

De asemenea, subscrierile se pot efectua în cadrul ofertei si prin intermediul Participanților Eligibili, care reprezintă orice 
intermediar autorizat de ASF (altul decât BTCP, BCR și BRD), care este societate de investiții financiare sau instituție 
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de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și care a semnat 
angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a ofertei și a prevederilor prospectului de emisiune și a transmis 
angajamentul cătrea Lead Manager. 

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei se va efectua la data alocării (7 august 2020), iar numărul final de 
titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente 
subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participanţii 
Eligibili vor fi înregistrate în sistemul de tranzacţionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat). Alocarea titlurilor 
de stat efectuată de sindicatul de intermediere împreună cu emitentul este obligatorie şi este angajantă pentru investitori. 
Data tranzacției este data de înregistrare a tranzacțiilor aferente ofertei în sistemul BVB, respectiv 10 august 2020. 

Informații detaliate cu privire la ofertă sunt disponibile la următorul link:  

http://www.bvb.ro/Offers/GovRomaniaIPO_GBonds_2020 
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