
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI                        MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 COMUNICAT OFICIAL

     În ziua de 21-01-2019, 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. 
3908/28-12-2018 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:  

         400,000,000.00

Obligaţiuni de stat tip benchmark
ROGV3LGNPCW9
23-01-2019

17-06-2024

               5,000.00
               5,000.00

21-01-2019
metoda preţului multiplu

2. Volumul total al cererii:   

  - în nume şi cont propriu:  
  - în contul clienţilor:     

7. Volumul total al cererii adjudecate :  

         241,000,000.00

         232,000,000.00
                   0.00

  98.6700

  oferte necompetitive:   
  oferte competitive,din care:

           9,000,000.00
         232,000,000.00

B. Rezultatele licitaţiei:  
1. Dealeri primari:          6

10.Modalitatea de adjudecare:

3.Nivelul preţului acceptat la care cererea satisface oferta:

4. Data redeschiderii:  23-01-2019

12.Rata cuponului (%):    4.50

a.Valoare nominală (RON), din care:   

4.Nivelul preţului mediu de adjudecare:   98.9112

                     135.6213.Dobânda acumulată per titlu (RON):

  - în nume şi cont propriu:  

  - în contul clienţilor:     

         228,875,524.00
                   0.00

         228,875,524.00b.Cost net oferte competitive (RON),din care:   

5.Randament până la maturitate aferent preţului acceptat(%):    4.78

6.Randament până la maturitate aferent preţului mediu de adjudecare(%):    4.73

11.Element licitat: Preţ

              60,000,000.00
14.Valoare nominală TS oferite la sesiunea suplimentară
de oferte necompetitive (RON):



 - în nume şi cont propriu:   

         110,000,000.00

         101,000,000.00
                   0.00

oferte necompetitive:   
oferte competitive din care:

           9,000,000.00
         101,000,000.00

 - în contul clienţilor:      

GEORGE DEACONEASA
Preşedinte Comisie Licitaţie

BOGDAN TEJU
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

 În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 3 din Regulamentul-cadru privind 
operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă aprobat prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 2245 din 16.09.2016, Ministerul Finanţelor 
Publice respinge în totalitate ofertele  de cumpărare transmise cu un nivel al 
preţului mai mic de 98.6700%.

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:          111,785,978.00

           9,146,124.00
         102,639,854.00
         102,639,854.00
                   0.00

- în nume şi cont propriu:   

         108,802,338.00

          99,900,330.00
                   0.00

oferte necompetitive:   
oferte competitive din care:

           8,902,008.00
          99,900,330.00

- în contul clienţilor:       

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

- în nume şi cont propriu:   

           2,983,640.00

           2,739,524.00
                   0.00

oferte necompetitive:   
oferte competitive din care:

             244,116.00
           2,739,524.00

- în contul clienţilor:       

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

C.


