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Declaraþie 

privind identitatea beneficiarului real 
 

Subsemnatul/ subsemnaþii ………………………………………………………………………………….................. 
declar/ declarãm în nume propriu în calitate de Client(þi)/ în calitate de reprezentant/(þi) al/ ai 
…………………..………... (Clientul) cã urmãtoarele persoane deþin calitatea de beneficiar real al oricãrei 
tranzacþii sau operaþiuni ce se realizeazã pe parcursul relaþiei de afaceri [i/ sau ocazionalã dintre Client [i 
Finanþator: 
 

I. Nume ……………………………………………………....... Prenume ……………………………………………….….... 
Pseudonim ………………………………………… Denumire grup de persoane (dacã este cazul) ……………........ 
Data na[terii ………………………........... Cod numeric personal …………………………………………………..  
 

Locul na[terii …………………………………  Naþionalitate ……………………………….………………………... 
 

Document de identitate tip …………………… serie ………… numãr ……………………..  Cetãþenie ………………..  
Telefon fix …………………………….  Mobil …………………………………………. Fax …………………………....  
Denumirea angajatorului ……………………………………………… Ocupaþie ……………………………….……  
 

Adresa re[edinþei permanente  
Stradã …………………………………………………………… nr. …………….  bl……….… sc………….apt………..  
 

Localitate …………………………………… Judeþ/ sector ……………………………….. Cod po[tal …………..... 
 

}arã ………………………………………………………………………………………………..…………………....    
 

Adresa pentru corespondenþã (completaþi numai dacã diferã de adresa re[edinþei permanente)  
 

Stradã ……………………………………………………...…. nr……………  bl…………… sc……………. apt………. 
 

Localitate ………………………………………. Judeþ/ sector …………………………..… Cod po[tal …………... 
 

Declar cã, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019,  sunt   nu sunt persoanã expusã 
public.  
Funcþia publicã importantã deþinutã ……............................................................................................................ 
Persoanã expusã public conform      art. 3 (2)      art. 3 (4)       art. 3 (5) din Legea 129/2019  
 

 
 

II. Nume ……………………………………………….... Prenume ………………………………….……………………...... 
Pseudonim ………………………………………………… Denumire grup de persoane (dacã este cazul) ………….. 
Data na[terii ……………………………... Cod numeric personal ………………………………………………….……..  
Locul na[terii ……………………………………  Naþionalitate .………………………………………………….……….. 
Document de identitate tip …………………… serie …………… numãr ……………………..  Cetãþenie …………….... 
Telefon fix …………………………….…. Mobil ……………………………………… Fax …………………….……….. 
Denumirea angajatorului ……………………………………………………… Ocupaþie ……………………..……... 

 

Adresa re[edinþei permanente  
Stradã ………………………………………………….........….… nr.……… bl……….……. sc…………. apt………….  

 

Localitate ……………………………….......… Judeþ/ sector ………………………………. Cod po[tal ……….…... 
 

}arã …………………………………………….………………………………………………………………….……..    
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Adresa pentru corespondenþã (completaþi numai dacã diferã de adresa re[edinþei permanente)  
 

Stradã ……………………………………………… nr………………… bl………………… sc……………. apt……........   
 

Localitate …………………………………............ Judeþ/ sector ……………………………… Cod po[tal ……...… 
 

Declar cã, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019,  sunt   nu sunt persoanã expusã 
public.  
Funcþia publicã importantã deþinutã ……............................................................................................................. 
Persoanã expusã public conform      art. 3 (2)      art. 3 (4)      art. 3 (5) din Legea 129/2019  

 

III. Nume ………………………………………......……………   Prenume ……………………………………………..…… 
Pseudonim ………………………………………… Denumire grup de persoane (dacã este cazul) ……………..…… 
Data na[terii …………………………………. Cod numeric personal ……………………………………………….…… 
Locul na[terii ……………………………………  Naþionalitate ………………………………………………………..….. 
Document de identitate tip …………………… serie ………… numãr …………………….  Cetãþenie …….……….……  
Telefon fix …………………………….….. Mobil …………………………………… Fax………..……………….……… 
Denumirea angajatorului ……………………………………………………… Ocupaþie ………………………..…… 

 

Adresa re[edinþei permanente  
Stradã ………………………………………………........… nr.…………….. bl……….……. sc…………. apt…….….…  

 

Localitate ……………………………....… Judeþ/ sector ………………………… Cod po[tal ………………..…….. 
 

}arã ………………………………….…………………………………………………………………………………... 
 

Adresa pentru corespondenþã (completaþi numai dacã diferã de adresa re[edinþei permanente)  
 

Stradã ……………………………………………………...... nr………… bl…………… sc…………….... apt……...... 
Localitate …………………………………................ Judeþ/ sector ……………………… Cod po[tal …………….. 

 

Declar cã, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 129/2019,  sunt   nu sunt persoanã expusã 
public.  
Funcþia publicã importantã deþinutã ……............................................................................................................. 
Persoanã expusã public conform      art. 3 (2)        art. 3 (4)       art. 3 (5) din Legea 129/2019  
 

În funcþie de cele declarate, Finanþatorul î[i rezervã dreptul de a solicita informaþii suplimentare.    
 

Clientul, personal sau prin reprezentant, va pune la dispoziþia Finanþatorului documentele cu privire la 
informa]iile referitoare la beneficiarul real menþionate mai sus pentru fiecare beneficiar [i va transmite copii ale 
documentelor de identitate (BI/ CI sau pa[aport) ale beneficiarului real.  
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nume [i prenume Administrator     Semnãturã  Data semnãrii 
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Beneficiar real 
 

„Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înþelege orice persoan` fizic` ce deþine sau controleaz` în 
cele din urm` clientul [i/ sau persoana fizic` în numele c`ruia/ c`reia se realizeaz` o tranzacþie, o operaþiune sau o 
activitate.   

 

 (2) Noþiunea de beneficiar real include cel puþin:   
 a) în cazul societ`þilor prev`zute în Legea societ`þilor nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile 
ulterioare:   
1. persoana sau persoanele fizice care deþin ori controleaz` în cele din urm` o persoan` juridic` prin exercitarea 
dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui num`r de acþiuni sau de drepturi de vot suficient de 
mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaþia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea 
controlului prin alte mijloace, persoana juridic` deþinut` sau controlat` nefiind o persoan` juridic` înregistrat` la 
registrul comerþului ale c`rei acþiuni sunt tranzacþionate pe o piaþ` reglementat` şi care este supus` unor cerinþe de 
publicitate în acord cu cele reglementate de legislaþia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaþional. 
Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deþinerii a cel puþin 25% din acþiuni plus o acþiune sau participaþia în 
capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;   
2. persoana sau persoanele fizice ce asigur` conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor 
mijloacelor posibile [i cu condiþia s` nu existe motive de suspiciune, nu se identific` nicio persoan` fizic` în 
conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care exist` orice îndoial` c` persoana identificat̀  este beneficiarul real, caz în 
care entitatea raportoare este obligat` s` p`streze [i evidenþa m`surilor aplicate în scopul identific`rii beneficiarului 
real în conformitate cu pct. 1 [i prezentul punct;   
b) în cazul fiduciilor:   
1. constituitorul/ constituitorii;   
 2. fiduciarul/ fiduciarii;   
 3. protectorul/ protectorii, dac` exist`;   
 4. beneficiarii sau, în cazul în care persoanele care beneficiaz` de construc]ia juridic` sau entitatea juridic` nu au fost 
înc` identificate, categoria de persoane în al c`ror interes principal se constituie sau func]ioneaz` construc]ia juridic` 
sau entitatea juridic`;   
5. oricare alt` persoan` fizic` ce exercit` controlul în ultim` instan]` asupra fiduciei prin exercitarea direct` sau 
indirect` a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;   
c) în cazul entit`]ilor juridice precum funda]iile şi al construc]iilor juridice similare fiduciilor, persoana fizic` (persoanele 
fizice) care ocup` pozi]ii echivalente sau similare celor men]ionate la lit. b);   
d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prev`zute la lit. a)-c), [i al entit`]ilor care administreaz` [i distribuie 
fonduri:   
1. persoana fizic` beneficiar` a cel puţin 25% din bunurile, respectiv p`r]ile sociale sau ac]iunile unei persoane juridice 
sau ale unei entit`]i f`r` personalitate juridic`, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identifica]i;   
2. grupul de persoane în al c`ror interes principal se constituie ori funcţioneaz` o persoan` juridic` sau entitate f`r` 
personalitate juridic`, în cazul în care persoanele fizice care beneficiaz` de persoana juridic` sau de entitatea juridic` 
nu au fost înc` identificate;   
3. persoana sau persoanele fizice care exercit` controlul asupra a cel pu]in 25% din bunurile unei persoane juridice 
sau entit`]i f`r` personalitate juridic`, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor 
organelor de administra]ie, conducere sau supraveghere a respectivei entit`]i.” 
 

Persoanã expusã public      
 

“Art. 3. - (1) În sensul prezentei legi, persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercit` sau au exercitat func]ii 
publice importante.   

 

   (2) În sensul prezentei legi, prin func]ii publice importante se în]eleg:   
   a) [efi de stat, [efi de guvern, mini[tri [i mini[tri adjunc]i sau secretari de stat;   
   b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;   
   c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;   
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   d) membri ai cur]ilor supreme, ai cur]ilor constitu]ionale sau ai altor instanţe judec`tore[ti de nivel înalt ale c`ror   
hot`râri nu pot fi atacate decât prin c`i extraordinare de atac;   

   e) membri ai organelor de conducere din cadrul cur]ilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul 
consiliilor b`ncilor centrale;   

   f) ambasadori, îns`rcina]i cu afaceri [i ofi]eri superiori în for]ele armate;   
   g) membrii consiliilor de administra]e [i ai consiliilor de supraveghere [i persoanele care de]in func]ii de conducere   

ale regiilor autonome, ale societ`]ilor cu capital majoritar de stat [i ale companiilor na]ionale;   
   h) directori, directori adjunc]i [i membri ai consiliului de administra]ie sau membrii organelor de conducere din cadrul 

unei organiza]ii interna]ionale.   
   (3) Niciuna dintre categoriile prev`zute la alin. (2) nu include persoane care ocup` func]ii intermediare sau 

inferioare.   
   (4) Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:   
   a) so]ul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/ persoana cu care aceasta se afl̀  în rela]ii asem`n`toare 

acelora dintre so]i;   
   b) copiii [i so]ii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afl̀  în rela]ii asem`n`toare acelora dintre so]i;   
   c) p`rin]ii.   
   (5) Persoanele cunoscute ca asocia]i apropia]i ai persoanelor expuse public sunt:   
   a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entit`]i f̀ r` personalitate 

juridic` ori ai unei construc]ii juridice similare acestora împreun` cu oricare dintre persoanele prev`zute la alin. (2) 
sau ca având orice alt` rela]ie de afaceri strâns` cu o astfel de persoan`;   

   b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entit`]i f`r` personalitate 
juridic` ori ai unei construc]ii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiin]ate în beneficiul de facto al uneia 
dintre persoanele prev`zute la alin. (2).   

  (6) F`r` a aduce atingere aplic`rii, pe baza unei evalu`ri a riscului, a m`surilor suplimentare de cunoa[tere a   
clientelei, dup` împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat s` mai ocupe o func]ie public` 
important` în sensul alin. (2), entit̀ ]ile raportoare nu mai consider` persoana respectiv` ca fiind expus` public.”   

 


