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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont 

și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2022

În temeiul:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației

publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și

completările ulterioare;

— Regulamentului-cadru privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin Ordinul ministrului

finanțelor nr. 318/2022, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de administrare a datoriei

publice guvernamentale efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată de Banca Națională a

României, al Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005 privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de

Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finanțelor

și Banca Națională a României,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848/30.VIII.2022

2

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat,

refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna

septembrie 2022 se aprobă prospectele de emisiune a

certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat

de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.100 milioane

lei, la care se poate adăuga suma de 525 milioane lei din

alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive

organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark,

prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

György Attila,

secretar de stat

București, 29 august 2022.

Nr. 1.967.

ANEXA Nr. 1

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2022

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna

septembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de

trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. — Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la

data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va

face după metoda cu preț multiplu.

Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi

cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât

în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.

Art. 5. —  (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive și

necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României.

(3) Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale

randamentului, nu este restricționat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, astfel

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu

Cod ISIN Data licitației Data emisiunii Data scadenței Nr. de zile

Valoarea emisiunii   

— lei —

ROK862CR3924 8/09/2022 12/09/2022 22/03/2023 191 300.000.000

RO3X7VKDEJJ3 15/09/2022 19/09/2022 30/08/2023 345 300.000.000



modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai

dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022, pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare

necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente

fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de

dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși

valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate.

Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al

randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. — Prețul și randamentul se vor determina utilizând

următoarele formule:
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Y = r/P,

în care:

P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadență;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar

10.00—12.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de

transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de

nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul

Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă

unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 9. — Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la

sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație

constituită în acest scop și va fi dat publicității.

Art. 10. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de

trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile

Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri

de stat — SaFIR.

Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.

ANEXA Nr. 2

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna septembrie 2022

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice în luna

septembrie 2022, Ministerul Finanțelor anunță redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 4, 5,

7, 8, 10 și 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe

piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară

administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

Codul ISIN*) Data licitației Data SSON Data emisiunii

Data

scadenței

Maturitate   

Nr. de ani

Maturitate

reziduală

Nr. de ani

Rata

cuponului   

— % —

Dobânda

acumulată   

— lei/titlu —

Valoarea nominală

a licitației de

referință   

— lei —

Valoarea

nominală

SSON   

— lei —

ROO7A2H5YIN8 1/09/2022 2/09/2022 5/09/2022 25/02/2032 10 9,48 6,70 176,22 400.000.000 60.000.000

ROJ0LNOCKHR8 1/09/2022 2/09/2022 5/09/2022 25/11/2025 4 3,22 3,50 136,16 400.000.000 60.000.000

RO4KELYFLVK4 5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 11/10/2034 15 12,10 4,75 215,38 300.000.000 45.000.000

RO1425DBN029 5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 24/02/2025 10 2,47 4,75 126,88 300.000.000 45.000.000

RO1227DBN011 8/09/2022 9/09/2022 12/09/2022 26/07/2027 15 4,87 5,80 76,27 400.000.000 60.000.000

RO1J9H39WKT4 12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 28/04/2036 15 13,63 4,25 80,92 300.000.000 45.000.000

RO7P95F9FNY6 15/09/2022 16/09/2022 19/09/2022 25/10/2027 7 5,10 2,50 112,67 400.000.000 60.000.000

RO3B41D8EX14 19/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 25/07/2029 8 6,85 4,85 38,53 300.000.000 45.000.000

ROGSHSTVFMX2 22/09/2022 23/09/2022 26/09/2022 24/06/2026 5 3,75 3,25 41,85 400.000.000 60.000.000

ROAW5KY5CD78 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 26/01/2028 8 5,33 4,15 139,28 300.000.000 45.000.000



Art. 2. — Valorile nominale totale ale emisiunilor de

obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin

redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni

de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie

2013 este de 10.000 lei; ulterior acestei date valoarea

nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip

benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. — (1) Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark

redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește

la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după

cum urmează:
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(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cuponul);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este

licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1,

iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu.

Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru

zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va

avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de

vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de

referință.

Art. 5. — (1) La licitația de referință, obligațiunile de stat de

tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care

vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților,

persoane fizice și juridice.

(2) În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark

pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite

oferte în nume și cont propriu.

Art. 6. — La licitația de referință:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României.

3. Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de

persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit, așa

cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu

modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai

dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare

necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale

totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate.

Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui

singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin

aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se

va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au

adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau

necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea

nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. — Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse

exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de

referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu,

indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință,

procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 21 alin. (2)

din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2022 privind

operațiunile de administrare a datoriei publice guvernamentale

efectuate de către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat

administrată de Banca Națională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica

elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Norma Băncii Naționale

a României nr. 1/2022 pentru aplicarea Regulamentului Băncii

Naționale a României nr. 8/2022 privind operațiunile de

administrare a datoriei publice guvernamentale efectuate de

ISIN

Ordinul privind prospectul 

de emisiune aferent emisiunii inițiale

Luna lansării

ROO7A2H5YIN8 282/9.03.2022 Martie 2022

ROJ0LNOCKHR8 1.227/30.09.2021 Octombrie 2021

RO4KELYFLVK4 3.200/30.09.2019 Octombrie 2019

RO1425DBN029 855/27.06.2014 Iulie 2014

RO1227DBN011 107/30.01.2012 Februarie 2012

RO1J9H39WKT4 528/28.04.2021 Mai 2021

RO7P95F9FNY6 113/29.01.2021 Februarie 2021

RO3B41D8EX14 1.342/28.10.2021 Noiembrie 2021

ROGSHSTVFMX2 2.946/29.10.2020 Noiembrie 2020

ROAW5KY5CD78 409/30.01.2020 Februarie 2020



către Ministerul Finanțelor pe piața titlurilor de stat administrată

de Banca Națională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în

cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă

fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală

totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. — (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca

Națională a României, ce acționează în calitate de administrator

al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului

de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în

intervalul orar 10.00—12.00, respectiv în ziua SSON în intervalul

orar 10.00—11.00.

(2) Ședința de licitație începe după încheierea orarului de

transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. — În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de

nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul

Finanțelor își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă

unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.

Art. 10. — Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili

în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către

Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.

Art. 11. — Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de

stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu

Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor

financiare — SaFIR.

Art. 12. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre

plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi

nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără

obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc

în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat

și nu pot fi tranzacționate.

Art. 13. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1

este reglementat de legislația în vigoare.
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MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților

operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale

„Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2022

Având în vedere prevederile:

— Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin

intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările și completările ulterioare;

— Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018

privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației

prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările

și completările ulterioare,

în temeiul:

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu

modificările și completările ulterioare;

— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

— pct. 4.1.a), b).1

2

pct. 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — În vederea finanțării deficitului bugetar și

refinanțării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a

titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților

operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din

rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în

cadrul Programului Tezaur, aferent lunii septembrie 2022,

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică și

unitățile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

György Attila,

secretar de stat

București, 29 august 2022.

Nr. 1.968.



ANEXĂ

P R O S P E C T  D E  E M I S I U N E

a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului 

și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur,

aferent lunii septembrie 2022

Art. 1. — În sensul prezentului prospect, expresiile sau termenii folosiți au înțelesul din Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei

Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările și completările ulterioare, și din Ordinul ministrului finanțelor publice și al

ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării

subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei

Naționale „Poșta Română” — S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările și completările ulterioare:
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Art. 2. — (1) Ministerul Finanțelor anunță lansarea următoarelor emisiuni de titluri de stat destinate populației în cadrul

Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:

Codul fiscal din România — aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

dobândă — suma de bani care reprezintă dobânda anuală datorată de către emitent, în conformitate cu

prezentul prospect, pentru un titlu de stat corespunzătoare perioadei de dobândă relevante și pe care

se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii;

emitent — Ministerul Finanțelor sau MF;

preț de emisiune — suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane;

RON sau leu — leul românesc, noua monedă națională a României, ca urmare a denominării monedei din România,

realizată la data de 1 august 2005;

zi lucrătoare — orice zi, cu excepția zilelor de sâmbătă sau duminică sau altei sărbători legale din România.

(2) Subscrierile realizate prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări

privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Art. 3. — Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând prețul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea

de fracțiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

Art. 4. — Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Art. 5. — 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.

Art. 6. — (1) Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu legile din România.

(2) Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având

o valoare nominală de 1 leu, și dau investitorilor drepturi egale.

(3) În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele

legale ce atestă calitatea de moștenitori.

Art. 7. — Investitorii au dreptul la:

a) rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenței corespunzătoare numărului de titluri de stat deținute; și

b) plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deținute.

Art. 8. — Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plătește anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii

nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic:

Codul emisiunii

Data de început a

perioadei de subscriere

Data de încheiere a

perioadei de subscriere

Data de emisiune Data scadenței

Maturitate

Nr. ani

Rata anuală a

dobânzii %

0101 1.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 30.09.2023 1 7,75%

0102 1.09.2022 28.09.2022 30.09.2022 30.09.2024 2 7,90%

Cod emisiune 0101

Plata dobânzii numărul Perioada de dobândă Data de plată a dobânzii

1 30 septembrie 2022—29 septembrie 2023 2 octombrie 2023

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

2 octombrie 2023

Cod emisiune 0102

Plata dobânzii numărul Perioada de dobândă Data de plată a dobânzii

1 30 septembrie 2022—29 septembrie 2023 2 octombrie 2023

2 30 septembrie 2023—29 septembrie 2024 30 septembrie 2024

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

30 septembrie 2024



Art. 9. — (1) Toate plățile aferente deținerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanțelor conform legislației

în vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat și plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei, la datele

prevăzute la art. 8, astfel:

a) pentru titlurile de stat subscrise prin unitățile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea

operativă a Trezoreriei Statului conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea

emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului

Tezaur, cu modificările și completările ulterioare;

b) pentru titlurile de stat subscrise prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.,

conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale

nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat

destinate populației prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului

Tezaur, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este același precum cel pentru ultima plată de dobândă,

așa cum este prevăzut la art. 8.

(3) În cazul în care data scadenței sau o dată de plată a dobânzii nu este o zi lucrătoare, atunci respectiva plată se

realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei scadenței sau datei de plată a dobânzii, după caz, iar investitorul nu are

dreptul la o dobândă suplimentară și/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data inițială a scadenței

pentru respectiva plată și data plății efective.

Art. 10. — Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea și deținerea titlurilor de stat nu sunt venituri

impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 11. — Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de emisiune inclusiv.

Art. 12. — Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scadenței lor inclusiv.

Art. 13. — (1) Ministerul Finanțelor calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat și dobânda datorată fiecărui

investitor pentru perioada de dobândă relevantă.

(2) Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de

zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:

D = (Valoarea nominală x Rata dobânzii (%) x Număr zile acumulate)/Număr zile an curent,

unde:

D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

rata dobânzii = rata dobânzii precizată în tabelul de la art. 2;

număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

an curent = perioada de dobândă curentă.

(3) Fiecare investitor primește dobânda determinată conform formulei de la alin. (2) înmulțită cu numărul de titluri de stat

deținute de respectiva persoană.

(4) Dobânda totală plătită de emitent unui investitor la fiecare dată de plată a dobânzii este calculată conform formulei:

dobânda totală = D x numărul total de titluri de stat deținute de un investitor

(5) Valoarea rezultată a dobânzii totale calculate în baza formulei de la alin. (4) este rotunjită în minus până la cea mai

apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

Art. 14. — Condițiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele:

a) titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepția persoanelor care nu au împlinit

vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere inclusiv;

b) orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască și să respecte

restricțiile și limitările aplicabile acestei emisiuni, așa cum sunt ele specificate în prezentul prospect și în legislația aplicabilă;

c) în luarea deciziei de a investi în titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor

și condițiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii și riscuri aferente acesteia. Emitentul nu va fi responsabil în niciun fel pentru

încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile și/sau a prevederilor prezentului prospect.

Art. 15. — Procedurile privind subscrierea și rambursarea titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților

operative ale Trezoreriei Statului, sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii

titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu

modificările și completările ulterioare, și prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.,

prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea

intermedierii vânzării, colectării subscrierilor și efectuării plăților aferente titlurilor de stat destinate populației prin subunitățile poștale

din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. în cadrul Programului Tezaur, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. — În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat și al sumelor de bani aferente acestora,

moștenitorii se adresează unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care a subscris investitorul sau către subunitățile poștale din

rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obținerii unui

document care să conțină deținerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moștenitorilor în baza

documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora.

Art. 17. — (1) În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere și data scadenței, fotocopii ale prospectului

de emisiune pot fi examinate la sediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și al subunităților poștale din rețeaua Companiei

Naționale „Poșta Română” — S.A., în timpul orelor de program.

(2) Prezentul prospect de emisiune și orice modificări ale acestuia sunt disponibile și pe website-ul emitentului —

www.mfinante.ro și www.posta-romana.ro.
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MINISTERUL FINANȚELOR

O R D I N

privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro,

lansate în perioada 1—16 septembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul

FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de

Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori

București — S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,

cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor pct. 4.1.a), b).1

1

subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă Termenii finali ai emisiunilor de

titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada

1—16 septembrie 2022, în baza Prospectului de bază pentru

Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate

exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul

Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată

administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere

Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice

nr. 2.118/2020, cu modificările ulterioare.

Art. 2. — Termenii finali ai emisiunilor de titluri de stat,

denominate în lei și euro, sunt prevăzuți în anexele nr. 1—3 care

fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — Direcția generală de trezorerie și datorie publică va

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor,

György Attila,

secretar de stat

București, 29 august 2022.

Nr. 1.969.

ANEXA Nr. 1

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei, emise în formă

dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza Programului FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv persoanelor fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei: 1 septembrie 2022—16 septembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 21 septembrie 2022

ISIN: ROQ0Y1HFDGH1

Cod CFI: DBFUFR

Simbol: R2509A

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv persoanelor fizice

emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;



b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentate în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni

finali.
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VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A., bd. Carol I nr. 34—36, 

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (Rata cuponului) 8,00% pe an

Data începerii acumulării dobânzii

(cuponului)

21 septembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv           până la, inclusiv

21 septembrie 2022 20 septembrie 2023   

21 septembrie 2023 20 septembrie 2024   

21 septembrie 2024 20 septembrie 2025

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare

12 septembrie 2023, 12 septembrie 2024, 11 septembrie

2025

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

21 septembrie 2023, 21 septembrie 2024, 21 septembrie

2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 21 septembrie 2025

AGENT DE PLATĂ (§ 7)

Agent de plată pentru emisiunea în lei

(dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania Calea Dorobanților nr. 30—36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA (§ 14)

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de

Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 22 septembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei

oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei

oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 16 septembrie 2022

Data tranzacției 19 septembrie 2022

Data decontării 21 septembrie 2022



ANEXA Nr. 2

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2023, nominative, denominate în euro, emise în formă

dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza Programului FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv persoanelor fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei: 1 septembrie 2022—16 septembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii: 21 septembrie 2022

ISIN: ROXSAX8UZ153

Cod CFI: DBFUFR

Simbol: R2309AE

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv persoanelor fizice

emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni

finali.
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VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valuta Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 euro 

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A., bd. Carol I nr. 34—36, 

etajele 3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 1,85% pe an 

Data începerii acumulării dobânzii

(cuponului)

21 septembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv           până la, inclusiv          

21 septembrie 2022 20 septembrie 2023

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare 12 septembrie 2023

Datele de plată a dobânzii (cuponului) 21 septembrie 2023

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 21 septembrie 2023



ANEXA Nr. 3

T E R M E N I  F I N A L I

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2024, nominative, denominate în euro, emise în formă

dematerializată (prin înscriere în cont) („Emisiunea”) emise în baza Programului FIDELIS de emisiuni de

titluri de stat destinate exclusiv persoanelor fizice emise de Ministerul Finanțelor

Perioada ofertei:   1 septembrie 2022 — 16 septembrie 2022

Preț de emisiune: 100% din valoarea nominală

Data emisiunii:      21 septembrie 2022

ISIN:         ROGVSPY8MH73

Cod CFI    DBFUFR

Simbol:     R2409AE

N O T Ă  I M P O R T A N T Ă:

Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de

emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor ce

urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București — S.A. și

supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („Prospectul”), întocmit în scopul

Programului FIDELIS de emisiuni de titluri de stat („Programul”) destinate exclusiv persoanelor fizice

emise de Ministerul Finanțelor („Emitentul”).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a) pe website-ul Emitentului — www.mfinante.ro;

b) pe website-ul BVB — www.bvb.ro;

c) pe website-ul Alpha Bank — www.alphabank.ro;

d) pe website-ul BT Capital Partners — www.btcapitalpartners.ro;

e) pe website-ul BCR — www.bcr.ro;

f) pe website-ul BRD — www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești

Termeni finali.

T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I:

Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat

prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea

înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile

și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni

finali.
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AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a

principalului pentru emisiunea denominată

în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și

tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin

intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și

prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului

Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S,

Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului

Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de

Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 22 septembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei

oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei

oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 16 septembrie 2022

Data tranzacției 19 septembrie 2022

Data decontării 21 septembrie 2022
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VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ 

Valuta Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat 100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central — S.A., bd. Carol I nr. 34—36, etajele

3, 8 și 9, sectorul 2, cod poștal 020922, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului) 2,65% pe an 

Data începerii acumulării dobânzii

(cuponului)

21 septembrie 2022

Perioada de dobândă De la, inclusiv          până la, inclusiv          

21 septembrie 2022          20 septembrie 2023

21 septembrie 2023          20 septembrie 2024

Plata dobânzii (cuponului) Anuală

Data de înregistrare 12 septembrie 2023, 12 septembrie 2024

Datele de plată a dobânzii (cuponului) 21 septembrie 2023, 21 septembrie 2024

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței) 21 septembrie 2024

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a

principalului pentru emisiunea denominată

în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și

tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin

intermediul membrilor Sindicatului de Intermediere, cât și

prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului

Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S,

Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului

Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă Legea română

Jurisdicția Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE 

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de

Valori București — S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare 22 septembrie 2022

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei

oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei

oferte nu sunt modificabile.

Data alocării 16 septembrie 2022

Data tranzacției 19 septembrie 2022

Data decontării 21 septembrie 2022
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MINISTERUL EDUCAȚIEI

O R D I N

privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale 

a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2022—2023

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare,

având în vedere: 

— prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor);

— Referatul de aprobare nr. 2.108 DGIP din 10.08.2022, referitor la proiectul de Ordin privind aprobarea graficului de

desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar

în anul școlar 2022—2023,

în baza prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Educației, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul educației emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului

postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021—septembrie 2022, calificările

profesionale: subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto — nivelul 5 de calificare, sesiunea septembrie 2022: 

Art. 2. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului

postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi noiembrie 2021—octombrie 2022, calificările

profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi — nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2022:

— înscrierea candidaților: 8—9 septembrie 2022;

— desfășurarea probei practice: 10—13 septembrie 2022;

— desfășurarea probei scrise: 14 septembrie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 15 septembrie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 15—16 septembrie 2022;

— desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 17—20 septembrie 2022;

— afișarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2022.

— înscrierea candidaților: 13—14 octombrie 2022;

— desfășurarea probei practice: 15—19 octombrie 2022;

— desfășurarea probei scrise: 20 octombrie 2022;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 21 octombrie 2022;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 21—22 octombrie 2022;

— desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 23—25 octombrie 2022;

— afișarea rezultatelor finale: 26 octombrie 2022.

— înscrierea candidaților: 30 ianuarie—3 februarie 2023;

— desfășurarea probei practice: 6—7 februarie 2023;

— desfășurarea probei scrise: 8 februarie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 9 februarie 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 10 februarie 2023;

— susținerea proiectului: 13—14 februarie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 15 februarie 2023.

Art. 3. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie—februarie 2023:



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 848/30.VIII.2022

14

Art. 4. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, seria de elevi iunie 2022—aprilie 2023,

calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi, subofițer de pompieri și protecție civilă,

maistru militar auto — nivelul 5 de calificare, sesiunea martie—aprilie 2023:

— înscrierea candidaților: 23—24 martie 2023;

— desfășurarea probei practice: 25—29 martie 2023;

— desfășurarea probei scrise: 30 martie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 31 martie 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 31 martie—1 aprilie 2023;

— desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 2—4 aprilie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 5 aprilie 2023.

— înscrierea candidaților: 8—10 mai 2023;

— desfășurarea probelor de examen: 15—16 mai 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 17 mai 2023.

— înscrierea candidaților: 29 mai—2 iunie 2023;

— desfășurarea probelor de examen: 5—7 iunie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 8 iunie 2023.

— înscrierea candidaților: 1—16 iunie 2023;

— desfășurarea probei practice: 10—11 iulie 2023; 

— afișarea rezultatelor la proba practică: 12 iulie 2023;

— desfășurarea probei scrise: 14 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 17 iulie 2023;

— susținerea proiectului: 18—19 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 20 iulie 2023.

— înscrierea candidaților: 12—30 iunie 2023;

— desfășurarea probei practice: 12—13 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba practică: 14 iulie 2023;

— desfășurarea probei scrise: 17 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iulie 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 18 iulie 2023;

— susținerea proiectului: 20—21 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2023.

Art. 5. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor

de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2023:

Art. 6. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera

tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea mai—iunie 2023: 

Art. 7. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal militar — maiștri militari, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri

ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie—iulie 2023: 

Art. 8. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal militar — subofițeri, nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale

Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie—iulie 2023: 
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Art. 9. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, sesiunea iunie—iulie 2023: 

Art. 10. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului profesional — nivelul 3 de calificare, sesiunea iunie—iulie 2023:

— înscrierea candidaților: 20—23 iunie 2023;

— desfășurarea probei practice: 26—27 iunie 2023;

— desfășurarea probei scrise: 28 iunie 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29 iunie 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă 29—30 iunie 2023;

— susținerea proiectului: 3—4 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 5 iulie 2023.

— înscrierea candidaților: 31 iulie—3 august 2023;

— desfășurarea probei practice: 4—8 august 2023; 

— desfășurarea probei scrise: 9 august 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 10 august 2023;

— depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 10—11 august 2023;

— susținerea proiectului: 16—17 august 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 18 august 2023.

— înscrierea candidaților: 2—4 august 2023;

— desfășurarea probei practice: 7—17 august 2023;

— desfășurarea probei scrise: 21 august 2023;

— corectarea lucrărilor scrise: 21—24 august 2023;

— afișarea rezultatelor la proba scrisă: 24 august 2023, ora 12.00;

— depunerea contestațiilor la proba scrisă: 24 august 2023, interval orar 12.00—16.00;

— soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor

după contestații

24 august 2023, ora 20.00;

— susținerea proiectului: 25—29 august 2023; 

— afișarea rezultatelor finale: 30 august 2023.

Art. 11. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției,

calificarea profesională agent de penitenciare — nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2023: 

— înscrierea candidaților: 26—30 iunie 2023;

— desfășurarea probelor de examen: 3—7 iulie 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 10 iulie 2023.

— înscrierea candidaților: 16—18 august 2023;

— desfășurarea probelor de examen: 21—22 august 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 23 august 2023.

Art. 12. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea iulie—august 2023:

Art. 13. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților

învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2023:
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Art. 14. — Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal,

filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2023:

— înscrierea candidaților: 16—18 august 2023;

— desfășurarea probelor de examen: 21—22 august 2023;

— afișarea rezultatelor finale: 23 august 2023.

Art. 15. — Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de

forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru

susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în

oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 16. — (1) În etapele examenelor de certificare a calificării

profesionale/de atestare a competențelor profesionale, care

presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale

candidaților: numele, inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi

publicate în formă anonimizată (coduri individuale).

(2) Informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și

rezultatele obținute de aceștia în cadrul examenelor de

certificare a calificării profesionale/de atestare a competențelor

profesionale, care se afișează în format letric la avizierul

unităților de învățământ/centrelor de examen, sunt următoarele:

codul individual alocat candidatului, județul de proveniență,

unitatea de învățământ de proveniență, promoție, forma de

învățământ absolvită, profilul/domeniul/calificarea profesională,

rezultatul/notele obținut/obținute la fiecare probă de examen

susținută, media generală, rezultatul final: „admis”/„respins”/

„neprezentat”/„eliminat din examen”. 

(3) Afișarea în format letric la avizierul unităților de

învățământ/centrelor de examen a informațiilor menționate la

alin. (2) se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării. 

(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind

protecția datelor) se aplică în mod corespunzător.

(5) Comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen

afișează, atât la avizier, cât și pe ușile sălilor de examen, o notă

de informare a persoanelor cărora li se prelucrează datele cu

caracter personal. 

Art. 17. — Direcția generală învățământ preuniversitar,

Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Centrul

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic,

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație,

inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 18. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

p. Ministrul educației,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

București, 22 august 2022.
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