
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI                        MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 COMUNICAT OFICIAL

     În ziua de 09-03-2020, la sediul central al Băncii Naţionale a României a
avut loc plasarea prin licitaţie a emisiunii de Titluri de Stat, în 
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 
1671/27-02-2020 şi în baza ofertelor de cumpărare transmise de un număr de 6 
dealeri primari.

A. Elementele emisiunii:

1. Tipul de Titluri de Stat:  

2. Seria emisiunii:  

3. Data emisiunii iniţiale:  

5. Data scadenţei: 

6. Valoarea emisiunii conform prospect(RON): 

7. Valoarea nominală individuală (RON):  

8. Valoarea minimă a unei oferte(RON): 

9. Data limită de acceptare a ofertelor de cumpărare:  

         500,000,000.00

Obligaţiuni de stat tip benchmark

RODD24CXRK47

11-03-2020

28-07-2025

               5,000.00

               5,000.00

09-03-2020

metoda preţului multiplu

2. Volumul total al cererii:   

  - în nume şi cont propriu:  

  - în contul clienţilor:     

7. Volumul total al cererii adjudecate :  

       1,160,900,000.00

         920,000,000.00

         150,000,000.00

 100.2737

  oferte necompetitive:   

  oferte competitive,din care:

          90,900,000.00

       1,070,000,000.00

B. Rezultatele licitaţiei:  

1. Dealeri primari:          6

10.Modalitatea de adjudecare:

3.Nivelul preţului acceptat la care cererea satisface oferta:

4. Data redeschiderii:  11-03-2020

12.Rata cuponului (%):    3.65

a.Valoare nominală (RON), din care:   

4.Nivelul preţului mediu de adjudecare:  100.3642

                     113.1913.Dobânda acumulată per titlu (RON):

  - în nume şi cont propriu:  

  - în contul clienţilor:     

         922,795,320.00

         150,193,600.00

       1,072,988,920.00b.Cost net oferte competitive (RON),din care:   

5.Randament până la maturitate aferent preţului acceptat(%):    3.59

6.Randament până la maturitate aferent preţului mediu de adjudecare(%):    3.57

11.Element licitat: Preţ

              75,000,000.00

14.Valoare nominală TS oferite la sesiunea suplimentară
de oferte necompetitive (RON):



 - în nume şi cont propriu:   

         800,900,000.00

         710,000,000.00

                   0.00

oferte necompetitive:   

oferte competitive din care:

          90,900,000.00

         710,000,000.00

 - în contul clienţilor:      

VICTOR ANDREI

Preşedinte Comisie Licitaţie

BOGDAN ZINCA

Reprezentant Ministerul Finanţelor Publice

8. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal 
 oferte competitive(%):    100.00

9. Coeficientul de adjudecare la nivel marginal 
 oferte necompetitive(%):    100.00

a.Valoare nominală adjudecată (RON),din care:

- în nume şi cont propriu:   

  oferte necompetitive:   

oferte competitive din care:

- în contul clienţilor:       

d.Cost brut adjudecat (RON),din care:          821,947,352.00

          93,288,852.00

         728,658,500.00

         728,658,500.00

                   0.00

- în nume şi cont propriu:   

         803,816,577.80

         712,585,520.00

                   0.00

oferte necompetitive:   

oferte competitive din care:

          91,231,057.80

         712,585,520.00

- în contul clienţilor:       

b.Cost net adjudecat (RON),din care:

- în nume şi cont propriu:   

          18,130,774.20

          16,072,980.00

                   0.00

oferte necompetitive:   

oferte competitive din care:

           2,057,794.20

          16,072,980.00

- în contul clienţilor:       

c.Dobânda acumulată adjudecată (RON),din care:
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