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Avantajele şi procedura prin care se pot cumpăra titluri de stat  

în cadrul Programului Tezaur 

 

Avantajele investiţiei în titluri de stat pentru populaţie în cadrul Programului Tezaur 

• Titlurile de stat se pot cumpăra de către toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 
18 ani împliniţi la momentul subscrierii, de la orice unitate operativă a Trezoreriei 
Statului sau subunitate poştală a Companiei Naţionale Poşta Română S.A; 

• Accesul populaţiei este mai facil şi gradul de acoperire la nivelul întregii țări este 
extins, inclusiv în zonele rurale, prin rețeaua trezoreriilor care cuprinde aproximativ 
220 de unități, precum şi prin intermediul oficiilor poştale ale Companiei Naţionale 
Poşta Română S.A. care cuprinde 5.500 unităţi, din care 86% organizate în mediul 
rural;  

• Denominarea de 1 leu/titlu de stat asigură accesibilitatea oricărei persoane fizice, fiind 
cea mai mică denominare utilizată de statul român la emisiunile de titluri de stat; 

• Veniturile obținute din investirea în acest instrument sunt neimpozabile, comparativ cu 
impozitul de 10% în cazul depozitelor bancare;  

• Gama variată a maturităților, pe scadențe mai lungi decât cele oferite de sistemul 
bancar, va satisface toate nevoile investiționale;  

• Randamentele atractive asigură o dobândă reală pozitivă în comparație cu alte 
modalităţi de economisire; 

• Costuri zero pentru investitori în procesul de subscriere și de retragere a sumelor 
reprezentând dobânzi și capital prin intermediul unităților Trezoreriei Statului, cu 
excepția costurilor aferente în cazul transferurilor bancare (din contul de subscriere în 
contul bancar). 

 

Procedura de subscriere şi plată a dobânzii şi valorii nominale este detaliată în: 

• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3139/2017 privind aprobarea emiterii 
titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale 
Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi 
societăţii informaţionale nr. 2311/452/2018 privind aprobarea intermedierii 
vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat 
destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale 
"Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Subscrierea prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului se face prin 
prezentarea investitorului/împuternicitului acestuia la orice unitate a trezoreriei pentru a 
deschide un cont de subscriere prin care vor fi derulate toate operaţiunile de subscriere 
titluri de stat şi încasare a dobânzii/valorii nominale aferente titlurilor de stat. 
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Contul de subscriere poate fi alimentat de investitor/împuternicit prin numerar la ghişeu, 
virament bancar sau viramente reprezentând dobânzi şi valori nominale încasate din 
emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei din alt cont de subscriere aparţinând 
aceleiaşi persoane. 

Operaţiunea de subscriere presupune completarea şi semnarea formularului de 
subscriere la sediul unităţii operative a Trezoreriei Statului. 

La scadenţele prevăzute în prospectul de emisiune emitentul va vira în contul de 
subscriere al investitorului dobânda la fiecare termen de plată al cuponului aferent 
emisiunii şi valoarea nominală la scadenţă. 

Investitorul/împuternicitul poate dispune de sumele existente în contul de subscriere prin 
retragerea de sume în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei sau viramente 
către conturile bancare ale investitorului, cu plata comisioanelor aferente. 

 

Subscrierea prin intermediul subunităţilor poştale ale Companiei Naţionale „Poşta 
Română” S.A. poate fi realizată de investitor la orice sediu sau prin împuternicit la sediul 
unei singure subunităţi poştale, din reţeaua C.N. "Poşta Română" S.A., selectată de către 
acesta, unde împuternicitul depune procura în original. 

Subscrierea poate fi realizată cu numerar la sediul subunităţii poştale sau prin virament 
bancar în contul comunicat în acest scop de Compania Naţională „Poşta Română” S.A. 
urmând ca după cel puţin două zile lucrătoare de la efectuarea transferului 
investitorul/împuternicitul să se prezinte la sediul subunităţii poştale pentru a efectua 
subscrierea. Termenul de cel puţin două zile lucrătoare este necesar pentru a verifica 
transferul sumelor de bani către Compania Naţională „Poşta Română” S.A. 

Operaţiunea de subscriere presupune completarea şi semnarea formularului de 
subscriere la subunitatea poştală din reţeaua C.N. "Poşta Română" - S.A. 

Plata dobânzii şi a valorii nominale se efectuează conform opţiunii prealabile a 
investitorului, astfel cum a fost menţionată în formularul de subscriere, respectiv: 

    a) la sediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. "Poşta Română" - S.A., în limita unui 
plafon zilnic de 5.000 lei către investitor/împuternicit, fără plata unui comision de către 
investitor; 

    b) prin mandat poştal (achitare la domiciliu/adresa de corespondenţă sau virarea sumelor 
în cont bancar), situaţie în care investitorului i se reţine contravaloarea serviciului de 
mandat poştal. 


