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Titlurile de stat TEZAUR
Toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 
ani la data subscrierii pot investi în titlurile de stat 
TEZAUR.

De la lansarea programului, maturitățile titlurilor de 
stat au variat de la 1 an până la 5 ani, cu dobânzi 
foarte atractive, stabilite în acord cu piața 
bancară.  
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele 
prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, 
titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur 
sunt transferabile și se pot răscumpăra 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. După încheierea perioadei de 
subscriere este posibilă răscumpărarea anticipată 
cu deducerea dobânzilor achitate.

Titlurile de stat sunt în formă dematerializată.

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.

Important: Mai multe detalii privind Programul TEZAUR pot � găsite pe  
https://m�nante.gov.ro/web/trezor/titluri-de-stat-tezaur 



Cum pot fi cumpărate Titlurile de stat TEZAUR

Pas 2
Alimentare 
Cont Subscriere

Se transferă sumele de bani dorite în Contul de 
Subscriere deschis prin virament bancar din 
contul investitorului*
Alimentarea contului de subscriere se poate efectua oricând, 
prin virament din contul de la bancă.

*Atenție – pot trece 24-48 ore de la virarea din contul de la
bancă în contul de la unitatea de trezorerie

Important: asigurați-vă că ați completat CNP-ul dvs în 
secțiunea detalii a aplicației de online banking atunci când 
efectuați transferul sumei dorite

În ziua următoare oricăror operațiuni aferente contului de 
subscriere, se va primi în SPV - Secțiunea Mesaje - un 
Extras de Cont

Pas 3
Subscrierea 
pentru Titlurile de stat Tezaur 
Important: subscrierea se poate efectua numai în perioada de 
subscriere, dacă a fost deschis contul de subscriere la unitatea 
de trezorerie și dacă în contul de subscriere există suma 
necesară subscrierii.

Se descarcă cererea de subscriere
de pe pagina Tezaur online a site-ului Ministerului 
Finanțelor (se apasă link-ul formularului și se descarcă 
documentul pe dispozitivul dvs).

Se completează și se depune cererea de subscriere 
Persoanele fizice fără certificat digital calificat apasă 
Validare și Generare XML pe cerere și o pot depune apoi pe 
oricare dintre site-urile: 

www.anaf.ro (SPV), butonul ”Depunere declarație unică 
și alte formulare SPV-PF”
www.mfinante.gov.ro (Secțiunea Tezaur Online – 
Depunere formulare)

Persoanele fizice cu certificat digital calificat semnează 
cererea în rubrica ”Semnătură” și o pot depune pe site-ul:

www.e-guvernare.ro (butonul ”Depunere declarații ANAF”) 

Se primește recipisa de validare a depunerii. Verificați în 
SPV - Secțiunea Mesaje. Dacă sunt erori de validare la 
depunere, se verifică mesajul de eroare din recipisă și se 
reiau pașii anteriori după caz.
Dacă nu sunt erori de validare cererea de subscriere este 
procesată la unitatea de trezorerie.

Primește recipisa de validare a cererii de subscriere 
Dacă sunt erori de validare la procesarea cererii de 
subscriere la unitatea de trezorerie, se verifică mesajul de 
eroare din recipisă și se reiau pașii anteriori, după caz. 
Dacă nu sunt erori de validare la procesarea cererii de 
subscriere la unitatea de trezorerie, se primește formularul 
de subscriere generat la unitatea de trezorerie, în care sunt 
completate informațiile cu privire la subscrierea efectuată. 
Verificați în SPV - Secțiunea Mesaje.

Pas 1
Deschidere 
Cont Subscriere

Cererea de deschidere cont se depune numai în cazul în 
care nu este deschis contul de subscriere la unitatea de 
trezorerie. Cererea de deschidere de cont se poate depune 
chiar dacă nu este perioadă de subscriere.

Se descarcă cererea de deschidere cont 
subscriere
de pe pagina Tezaur online a site-ului Ministerului 
Finanțelor (se apasă link-ul formularului și se descarcă 
documentul pe dispozitivul dvs).

Se completează și se depune cererea de 
deschidere de cont
Persoanele fizice fără certificat digital calificat apasă 
Validare și Generare XML pe cerere și o pot depune apoi 
pe oricare dintre site-urile: 

www.anaf.ro (SPV), butonul ”Depunere declarație unică și 
alte formulare SPV-PF”
www.mfinante.gov.ro (Secțiunea Tezaur Online – 
Depunere formulare)

Persoanele fizice cu certificat digital calificat semnează 
cererea în rubrica ”Semnătură” și o pot depune pe site-ul:

www.e-guvernare.ro (butonul ”Depunere declarații ANAF”)

Se primește recipisa cu rezultatul validării de la depunere. 
Verificați în SPV - Secțiunea Mesaje.
Dacă sunt erori de validare la depunere, se verifică mesajul 
de eroare din recipisă și se reiau pașii anteriori, după caz.

Investitorul primește IBAN-ul contului de 
subscriere

Online - pentru persoanele fizice care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual -SPV



Pas 2

Alimentare 
Cont Subscriere

Se transferă sumele de bani dorite în Contul de 
Subscriere deschis prin:

virament bancar din contul investitorului*

numerar la unitatea de trezorerie

*Atenție! Pot trece 24-48 ore de la virarea din contul de la
bancă în contul de la unitatea de trezorerie.

Important: asigurați-vă că ați completat CNP-ul dvs în 
secțiunea detalii a aplicației de online banking  atunci când 
efectuați transferul sumei dorite.

Pas 3

Subscrierea 
pentru Titlurile de stat Tezaur

Important: subscrierea se poate efectua numai în perioada de 
subscriere, dacă a fost deschis contul de subscriere la unitatea 
de trezorerie și dacă în contul de subscriere există suma 
necesară subscrierii.

Se completează cererea de subscriere

Primește un exemplar al formularului de 
subscriere

Pas 1

Deschidere 
Cont Subscriere

Se completează cererea de deschidere cont 
subscriere la unitatea de trezorerie

Primește un exemplar al formularului de 
deschidere a contului de subscriere

În unitățile Trezoreriei Statului

Cum pot fi cumpărate Titlurile de stat TEZAUR



Cum pot fi cumpărate Titlurile de stat TEZAUR

Pas 2

Alimentare 
Cont 

Se transferă sumele de bani dorite în Contul 
bancar primit de la lucrătorul poștal prin:

virament bancar din contul investitorului*

numerar la oficiile poștale

*în cazul viramentului e nevoie să așteptați 24-48 ore până la
depunerea Cererii de subscriere.

Important: asigurați-vă că ați completat CNP-ul dvs în 
secțiunea „Detalii” a aplicației de online banking  atunci când 
efectuați transferul sumei dorite

Subscrierea 
pentru Titlurile de stat Tezaur

Important: subscrierea se poate efectua numai în perioada de 
subscriere, dacă în contul Poștei Române a fost transferată suma 
necesară subscrierii.

Se completează cererea de subscriere

Primește un exemplar al formularului de 
subscriere

Pas 1

La Poșta Română, în oficiile poștale din toată țara

Operațiuni ulterioare
Răscumpărările anticipate se pot realiza atât 
pentru subscrierile realizate prin Poșta Română, 
cât și prin Trezorerie.

Transferul online al sumelor aflate în contul de la 
trezorerie în contul bancar se poate face 
folosind Ordinul de plată multiplu electronic. 

Mențiuni generale
În cazul răscumpărării anticipate (înaintea 
scadenței) a titlurilor deținute, din suma restituită 
se vor deduce dobânzile acordate.

Contul de subscriere deschis la trezorerie nu 
este purtător de dobândă.

Plata
La scadență dobânzile sau sumele investite se vor 
regăsi în contul de subscriere în cazul trezoreriilor. 
Pentru subscrierea prin Poșta Română, plata se 
poate face în următoarele moduri, conform 
formularului de subscriere:

Virament automat în cont bancar
Plată în numerar
Plată prin mandat poștal la adresa 
investitorului




