
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termenii principali ai Ofertei 
 
 

Denumirea si adresa 

emitentului 

Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în str. Apolodor, nr 17, sector 5, București 

Denumirea si adresa 

membrilor sindicatului 

de intermediere 

Banca Comercială Română  S.A. -  Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucuresti (BCR), in calitate de Lead Manager; 

BRD – Groupe Société Générale S.A. - B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (BRD), in calitate de membru al Sindicatului 

de intermediere; 

Banca Transilvania S.A. - Str. George Bariţiu nr.8, Cluj-Napoca (BT), in calitate de membru al Sindicatului de intermediere; 

BT Capital Partners S.A. - Str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, parter, Cluj (BT Capital Partners), in calitate de membru al Sindicatului 

de intermediere; 

Raiffeisen Bank S.A. - Calea Floreasca nr. 246D, etajul 2, sector 1, Bucuresti (Raiffeisen Bank), in calitate de membru al Sindicatului 

de intermediere. 

Oferta Titlurile de stat vor fi oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente și nerezidente, cu exceptia persoanelor care nu au 

implinit vârsta de 18 ani până la data închiderii Ofertei inclusiv. 

Titluri de stat oferite Emitentul intenționează să emită 1.000.000 titluri de stat 

Valoarea Nominală 100 lei/titlu de stat 

Valoarea Nominală 

Totală 

Valoarea nominală totală a titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei 

Preț  de emisiune 100% din Valoarea Nominală a unui titlu de stat, respectiv 100 lei/titlu de stat 

Perioada Ofertei 11.07.2016 – 29.07.2016 (inclusiv) 

Program de subscriere Subscrierile de titluri de stat se pot realiza prin intermediul BCR, BRD, BT, BT Capital Partners, Raiffeisen Bank sau prin orice 

societate de servicii de investiții financiare care a semnat Angajamentul de participare în Ofertă. Programul de subscriere este de la 

9:00 la 17:00, ora României, în fiecare Zi Lucrătoare din cadrul Perioadei Ofertei, cu excepția ultimei Zile Lucrătoare a Perioadei 

Ofertei când subscrierile vor putea fi înregistrate numai între orele 9:00 -13:00, ora României 

Emisiunea aniversară CENTENAR - a doua emisiune de titluri de stat denominate în lei adresata persoanelor fizice,  

emise de Ministerul Finantelor Publice în cadrul Programului FIDELIS 

 



 

Conturile colectoare Conturile Colectoare pentru plata prețului aferent subscrierilor de titluri de stat oferite sunt următoarele: 

 Pentru subscrierile de Titluri de stat prin BCR – contul bancar cu IBAN RO36RNCB0002B00108104762 deschis la BCR; 

 Pentru subscrierile de Titluri de stat prin BRD – contul bancar cu IBAN RO67BRDE427SV00060054270 deschis la BRD, 

beneficiar BRD - BPF; 

 Pentru subscrierile de Titluri de stat prin BT& BT Capital Partners – contul bancar cu IBAN RO27BTRLRONINCS000759601 

deschis la BT, beneficiar BT Capital Partners; 

 Pentru subscrierile de Titluri de stat prin Raiffeisen Bank – contul bancar cu IBAN RO93RZBR0000060004592833 deschis la 

Raiffeisen Bank. 

Aceste Conturi Colectoare sunt conturi bancare nepurtătoare de dobândă.  

Valoarea minima a 

unei subscrieri 

Valoarea minimă a unei subscrieri este de 100 lei, reprezentând preț ul unui titlu de stat. Subscrierea de fracț iuni ale unui titlu de stat 

nu se acceptă.  

Rata dobânzii 2,15% pe an 

Valoarea maximă a 

unei subscrieri 

 

Valoarea maximă a unei subscrieri este de 100.000 lei.  

Data Alocării 01.08.2016 

Data Decontării 04.08.2016 

Data admiterii la 

tranzacț ionare 

05.08.2016 

Data Scadenț ei 04.08.2018 

Data plată valoare 

nominală 

06.08.2018 

Data de plată a 

dobânzii 

Anuală, respectiv la următoarele date 04.08.2017 și 06.08.2018 

Bonus de dobândă Un numar de 100 de detinatori, persoane fizice, vor fi selectati,  cu o Zi Lucratoare inainte de Data Scadentei, pe baza CNP-ului, prin 

tragere la sorti, pentru a primi fiecare contravaloarea sumei de 1.000 lei. Tragerea la sorti se va  realiza prin utilizarea unei functii 

"random" electronice (de selectare in mod aleatoriu) sub supravegherea unei Comisii de selectie desemnata prin Ordin al Ministrului 

Finanţelor Publice. Agentul de Plată va realiza plata bonusului de dobanda la Data Scadentei in baza fisierului primit de Agentul de 

Plata de la Emitent 

Dată plată bonus de 

dobândă 

06.08.2018 



 

Agentul de plată Banca Comercială Română S.A. 

Tratament fiscal Conform legislației în vigoare, dobânzile și căștigurile de capital realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor de stat emise de 

Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice sunt venituri netaxabile. 

Alte informaț ii  Subscrierea de titluri de stat nu înseamnă în mod necesar ca investitorul va dobândi titlurile de stat subscrise. Detalii cu privire la 

condițiile în care investitorul dobândește titluri de stat în funcție de subscrierile realizate și de procesul de alocare sunt disponibile în 

prospectul de emisiune.  

Dacă valoarea cumulată a subscrierilor efectuate de un investitor, prin unul sau mai mulți Intermediari sau Participanți Eligibili, 

depășeste valoarea maximă de 100.000 lei/investitor, toate subscrierile realizate de respectivul investitor vor fi anulate. 

În cazul în care subscrierile nu vor fi validate sau în cazul in care există o diferență între sumele plătite pentru titlurile de stat subscrise 

și valoarea titlurilor de stat alocate, investitorilor le vor fi rambursate integral sumele plătite pentru titlurile de stat subscrise și 
nealocate. 

Prospectul de emisiune Prospectul de emisiune este publicat în format electronic pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), pe website-ul fiecarui 

membru al sindicatului de intermediere (www.bcr.ro, www.brd.ro, www.bancatransilvania.ro, www.btcapitalpartners.ro și               
www. raiffeisen.ro), pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice (www.mfinante.ro). Prospectul de emisiune pe suport de hartie va fi 

disponibil investitorilor, la cerere, în timpul orelor de program în fiecare zi lucrătoare a Perioadei Ofertei, între orele 9:00 - 17:00, la 

sediul membrilor sindicatului de intermediere, respectiv: Banca Comerciala Română S.A.- Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, 

București, BRD – Groupe Société Générale S.A.- B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, sector 1, București, Banca Transilvania S.A., la sediul 

din str. George Bariţiu nr.8, Cluj-Napoca, BT Capital Partners, la sediul din str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca și 
Raiffeisen Bank S.A. - Calea Floreasca nr. 246D, etajul 2, sector 1, București. 

 

 

CITIȚ I PROSPECTUL DE EMISIUNE ÎNAINTE DE A SUBSCRIE! 


