
Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia cu Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia cu Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia cu Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia cu administratorul administratorul administratorul administratorul Registrului ActionarilorRegistrului ActionarilorRegistrului ActionarilorRegistrului Actionarilor    

 

1.1. Persoane fizice romane1.1. Persoane fizice romane1.1. Persoane fizice romane1.1. Persoane fizice romane    

• BI/CI, fotocopie certificata de titular ca fiind conforma cu originalul 

• Imputernicire in forma autentica, daca este cazul 

• BI/CI imputernicit, fotocopie certificata de titular ca fiind conforma cu originalul 

1.2. Persoane fizice straine1.2. Persoane fizice straine1.2. Persoane fizice straine1.2. Persoane fizice straine    

• Pasaport, fotocopie certificata de titular ca fiind conforma cu originalul 

• Certificat de rezidenta fiscala, in original  

• Imputernicire in forma autentica, daca este cazul 

• BI/CI al imputernicitului, fotocopie certificata de titular ca fiind conforma cu originalul 

Toate documentele redactate intr-o limba straina vor fi depuse si in traducere legalizata in limba romana. 

1.3. Persoane juridice roma1.3. Persoane juridice roma1.3. Persoane juridice roma1.3. Persoane juridice romanenenene    

• Certificat de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, fotocopie  

• Extras Oficiul Registrului Comertului in care sa se mentioneze datele de identificare ale societatii, 
reprezentantii legali ai societatii si capitalul social, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de 
depunerea documentelor, in original 

• Actul constitutiv al societatii, fotocopie  

• Specimen de semnaturi pentru reprezentantii legali 

• Imputernicire sau delegatie de serviciu semnata de reprezentantul legal din care sa rezulte 
mandatul acordat semnatarului, daca este cazul, in original 

• BI/CI pentru imputernicit/delegat, fotocopie certificata de titular ca fiind conforma cu originalul 

1.1.1.1.4. Organisme de plasament colectiv romane4. Organisme de plasament colectiv romane4. Organisme de plasament colectiv romane4. Organisme de plasament colectiv romane    

• Certificat de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului a persoanei juridice, fotocopie  

• Actul Constitutiv al societatii/prospectul fondului de investitii care este proprietarul actiunilor, 
fotocopie  

• Contractul de administrare investitii incheiat intre fondul de investitii/societatea de investitii si 
societatea de administrare a investitiilor, din care sa reiasa persoanele autorizate sa semneze in 
numele companiei 

• Certificat de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului a societatii de administrare, fotocopie 

• Extras Oficiul Registrului Comertului pentru societatea de administrare in care sa se mentioneze 
datele de identificare ale societatii, reprezentantii legali ai societatii si capitalul social, eliberat cu 
cel mult 15 zile inainte de depunerea documentelor, in original 

• Actul constitutiv al societatii, fotocopie 

• Specimen de semnaturi pentru reprezentantii legali  

• Imputernicire sau delegatie de serviciu semnata de reprezentantul legal al societatii din care sa 
rezulte mandatul acordat semnatarului 

• BI/CI pentru imputernicit/delegat, fotocopie certificata ca fiind conforma cu originalul 



    

1.1.1.1.5 Persoane juridice straine5 Persoane juridice straine5 Persoane juridice straine5 Persoane juridice straine    

• Act constitutiv, fotocopie 

• Certificat de inregistrare/inmatriculare in registrul autoritatii relevante, fotocopie 

• Certificat de rezidenta fiscala, original 

• Extrase de la autoritatile relevante care sa indice denumirea, sediul si reprezentantii legali 

• Actele de identitate ale reprezentantului legal care reprezinta societatea in relatia cu Registrul 
Actionarilor, fotocopie certificata 

• Specimene de semnaturi pentru reprezentantii legali 

• Daca este cazul, imputernicire pentru persoana autorizata sa semneze documentele in numele 
actionarului    

Toate documentele redactate intr-o limba straina vor fi depuse apostilate/supralegalizate, dupa caz, 
insotite de traducere legalizata in limba romana.    

 

 


