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București, 07 octombrie 2021 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Ministerul Finanțelor listează la BVB o nouă emisiune de titluri 
de stat FIDELIS, cu 3 scadențe diferite și în valoare cumulată 
de aproape 943 milioane lei 
 

 Ministerul Finanțelor (MF) a atras 650,5 milioane lei și 59 milioane euro printr-o 
emisiune de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), cu trei scadențe diferite, 
vândute pe piața de capital. Este a cincea ofertă de titluri de stat derulată de 
Ministerul Finanțelor la bursă în ultimele cinci trimestre.  

 Prin intermediul celor cinci oferte derulate în 2020 și 2021, Ministerul Finanțelor a 
atras de la populație peste aproape 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro).  

 Titlurile de stat pot fi tranzacționate la BVB începând de joi, 7 octombrie, în mod 
transparent, prin intermediarii autorizați. 

 
 

Ministerul Finantelor (MF) a atras 650,5 milioane lei si, respectiv, 59 milioane euro, (valori 
însumând 943 milioane lei – 190,5 milioane euro) prin a cincea ofertă primară de vânzare de 
titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulată în ultimele 15 luni prin sistemele Bursei de 
Valori București (BVB). 
 
Astfel, valoarea celor cinci runde de finanțare derulate în ultimele 15 luni la BVB de către 
Ministerul Finanțelor se apropie de 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro). 
 
„Prezența activă a persoanelor fizice în calitate de investitori în aceste instrumente financiare 
oferite de Ministerul Finanțelor confirmă atractivitatea Programului FIDELIS in rândul populației.  
Reluarea emisiunilor FIDELIS începând cu anul 2020 și promovarea trimestrială a acestora în 
contextul economic și social traversat de multe presiuni la nivel național și mondial, precum si 
interesul manifestat de investitorii persoane fizice, arată orientarea tot mai mare a populației 
către un comportament de diversificare a economisirii și către utilizarea mecanismelor specifice 
pieței de capital. Colaborarea cu partenerii noștri în oferirea acestor instrumente financiare și a 
mecanismelor de tranzacționare contribuie semnificativ la promovarea cât mai largă și la 
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implicarea mai activă a populației în mecanismele de piață de capital”, a declarat Dan Vîlceanu, 
Ministerul Finanțelor. 
 
„Ultimii doi ani au demonstrat pe deplin că Bursa este un canal viabil pentru finanțare, fie că 
vorbim de companii private sau de Statul Român, prin Ministerul Finanțelor. Dovadă sunt cele 
70 de runde de finanțare, în valoare de peste 2,5 miliarde euro, derulate prin intermediul pieței 
de capital, atât de Ministerul Finanțelor, prin emisiunile de titluri de stat FIDELIS, cât și de 
companii antreprenoriale. Putem spune că ofertele pentru vânzarea de titluri de stat FIDELIS 
sunt un succes luând în calcul sumele atrase și estimările cu privire la evoluția inflației în 
România, dar și faptul că aceste titluri de stat sunt indicate pentru cei care vor să facă primul 
pas pe piața de capital, oferind cel mai redus raport câștig - risc”, a declarat Radu Hanga, 
Președintele Consiliului de Administrație al BVB. 
 
„Prin continuarea emisiunilor de titluri de stat FIDELIS cu o cadență trimestrială, precum și prin 
dialogul constructiv pe care-l avem pe alte subiecte, Ministerul Finanțelor dovedește 
angajamentul de a contribui la dezvoltarea pieței de capital, fiind unul dintre principalii noștri 
parteneri în această direcție. Uitându-ne la cele aproape 8.000 ordine de subscriere din această 
ofertă de titluri de stat, aproape două treimi sunt pentru sume de până în 61.000 de lei, ceea ce 
demonstrează că din ce în ce mai mulți români aleg să economisească folosind titlurile de stat.  
Ne-am propus să oferim investitorilor cât mai multe instrumente pentru a tranzacționa și pentru 
a-și administra portofoliile, iar odată cu lansarea Contrapărții Centrale, gama de astfel de 
instrumente se va diversifica și mai mult”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei 
de Valori București. 
 
Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediată de sindicatul format 
din BT Capital Partners (Lead Manager și Intermediar) și Banca Transilvania (Grup de Distribuție) 
și Banca Comercială Română și BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari). De asemenea, 
titlurile de stat au putut fi cumpărate și prin participanți eligibili. 
Listarea titlurilor de stat este realizată cu sprijinul BT Capital Partners. 
 
„O nouă emisiune încheiată cu succes reprezintă un nou pas înainte spre diversificarea soluțiilor 
de investire și economisire a populației. Ne păstrăm optimismul față de programele viitoare și 
încrederea că recurența de emisiuni trimestriale de acest fel este benefică pentru investitori și 
pentru piața de capital în general”, a declarat Daniela Secară, Directorul General al BT Capital 
Partners. 
 
„Cele cinci oferte FIDELIS de vânzare a titlurilor de stat derulate în ultimii doi ani reprezintă un 
semn de încredere în astfel de investiții, atât din partea Guvernului, cât și din partea românilor 
care au ales să-și plaseze economiile în instrumente de tranzacționare care vor continua să 
creeze valoare adăugată prin listarea la bursă. Subscrierea la astfel de titluri de stat durează 
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câteva minute din momentul în care un cumpărător ajunge la bancă și vom intensifica eforturile 
de a face acest proces cât mai facil și accesibil pentru un număr mai mare de investitori”, a 
afirmat Valentin Popovici, Director Executiv Piețe Financiare BCR. 
 
„Grație emisiunilor sistematice, titlurile de stat din programul FIDELIS se constituie deja într-un 
instrument indispensabil pentru investitorii persoane fizice care au posibilitatea unui 
management de portofoliu optimizat în ceea ce privește realocările în mod operativ între diferite 
instrumente financiare. Pe lângă faptul că reprezintă un benchmark în ceea ce privește 
raportarea performanțelor diferitelor instrumente financiare, titlurile de stat din programul 
FIDELIS sunt oportune spre a fi disponibile investitorilor de retail inclusiv în perioadele cu 
vizibilitate mai redusă în economie sau pe piețele financiare locale sau internaționale”, a 
declarat Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance, BRD – Groupe Societe Generale. 
 
În cadrul celei de-a cincea oferte, derulată în perioada 13 septembrie – 1 octombrie, românii au 
plasat 7.908 ordine de subscriere atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât și pentru 
cele în euro. Oferta a cuprins titluri de stat în lei cu maturități de unu, respectiv trei ani, și o 
emisiune în euro, cu scadența la cinci ani. 
 
Detaliile fiecărei emisiuni sunt disponibile în tabelul de mai jos: 

 
Titlurile de stat au intrat la tranzacționare la BVB, joi, 7 octombrie, și pot fi cumpărate sau 
vândute în mod transparent în orice moment prin intermediarii autorizați. 

Subscrierea inițială a titlurilor nu a fost comisionată de către intermediari, iar veniturile obținute, 
atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital nu sunt impozabile. Pragul minim de subscriere 
a fost de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În emisiunea de titluri de stat FIDELIS au putut 
investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii 
ofertei, inclusiv. 

 
 
Pentru informații suplimentare: 
Ștefan Pompi Musgociu, e-mail: stefan.musgociu@bvb.ro, telefon 0730.255.030 

Criteriu 
Emisiune lei cu 

scadență în 2022 
Emisiune lei cu 

scadență în 2024 
Emisiune euro cu 
scadență în 2026 

ISIN RO6NYMCNUG41 RO2J5BXS61S1 ROQHRYERUPM6 
Simbol R2210A R2410A R2610AE 

Maturitate 1 an 3 ani 5 ani 
Dobândă anuală 3,25% p.a. 3,75% p.a. 1,60% p.a. 

Valoare nominală/ titlu de stat 100 lei 100 lei 100 Euro 
Număr titluri 4.830.855 1.673.796 590.718 

Valoare emisiune 483.085.500 lei 167.379.600 lei 59.071.800 euro  


