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Cerere de finan]are  
client persoanã juridicã (Micro) 

 

1. Informaþii referitoare la finanþarea solicitatã                                                                              
 

 

           

        Scop utilizare bun [i impactul asupra afacerii  
 
 
 
 
 

2. Informaþii privind solicitantul                                                                                    
 

Denumire societate                                                                   Cod de Identificare Fiscalã (CIF)        
  
 

Numãr de angajaþi la data solicitãrii                      31 dec. an curent (estimat conform strategiei de dezvoltare)                                                                                                     

Persoanã de contact  

Telefon fix                                                                    Telefon mobil                                                      

Adresã web                                                                 Adresã de email  
 

          Adresa pentru corespondenþã (în cazul în care este diferitã de sediul social) 
Strada                                                                         nr.                     bl.                        sc.             apt.  
Localitate                                                                Judeþ/ sector                                   Cod po[tal  
 

Asociaþi/ 
acþionari 

Nume asociat/ acþionar CUI/ CNP Participaþie la 
capital (%) 

PEP * 

       DA      NU 
       DA     NU 
       DA     NU 
       DA     NU 

Administratori Nume, prenume CNP 
 

Profesie de baz` PEP 

       DA     NU 
       DA     NU 
       DA     NU 
       DA     NU 

Management 
(ex. Dir. 
Gen., Dir. Ec, 
Dir. Com.) 

Nume, prenume, funcþie CNP Profesie de baz`, 
experienþ` (luni) 

PEP 

       DA     NU 
       DA     NU 
       DA     NU 
       DA     NU 

* Definiþia persoanei expus` public (PEP), \n sensul Legii nr. 129/2019, se reg`se[te pe formularul „Declaraþie 
privind identitatea beneficiarului real”.  

Activ Preþ EUR 
(fãrã TVA) 

Avans 
(%) 

Perioadã 
(ani) 

VR  
(%) 

Nou/ SH 
(an fabricaþie) 

Furnizor/ 
dealer 

Nume vânzãtor 
[i nr. de telefon 
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3. Descrierea activitãþii curente                                                                       
        

        Activitatea principalã desfã[uratã de societate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data de începere a activitãþii principale .............................. Activitatea se deruleazã în ............ puncte de lucru 
(care sunt proprietatea societãþii/ închiriate) 
Activitatea desfã[uratã prezintã sezonalitate   DA   NU  (detaliaþi dacã este cazul) 
 
 
 
 
 

4. Bunuri imobile deþinute [i închiriate 
 

 Suprafaþã Închiriat/ proprietate Ipotecat/ gajat 
Terenuri (ha)    
Birouri (m2)    
Depozite (m2)    
Spaþii de producþie (m2)    
Altele (completaþi denumirea)    
 

5. Situaþia activelor mobile (mijloace de transport, echipamente) * aflate în proprietate [i închiriate  
 

Numãr unitãþi Anul fabricaþiei Tipul activului Închiriat/ proprietate 
    
    
    
    
* Vã rugãm ata[aþi ca anexã, dacã este necesar. 
   

6. Informaþii despre principalii 3 clienþi (la data ultimei balanþe de verificare încheiate) 
 

Nume client 
 

   

Forma de colaborare (contracte, 
comenzi, vânzare directã, licitaþii) 

   

Termenul mediu de încasare 
(numãr de zile) 

   

Valutã contract  
(EUR sau indexatã la EUR) 

   

Tip produs 
 

   

% din total rulaje clienþi la data 
ultimei balanþe prezentate 

   

Sold la data ultimei balanþe 
prezentate 
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Nume furnizor 
 

   

Forma de colaborare (contracte, 
comenzi, achiziþii ocazionale) 

   

Termenul mediu de platã 
(numãr de zile) 

   

Valutã contract  
(EUR sau indexatã la EUR) 

   

Tip produs 
 

   

% din total rulaje furnizori la data 
ultimei balanþe prezentate 

   

Sold la data ultimei balanþe 
prezentate 

   

 

8. Flux operaþional înregistrat în EUR sau indexat la EUR (se completeazã doar în cazul finanþãrilor în EUR) 

   * Indexat = sume încasate în LEI, dar exprimate în EUR în contracte/ comenzi. 
** Este necesar sã prezentaþi contractele comerciale/ documentele doveditoare în scopul confirmãrii sumelor 
completate mai sus. 
 

9. Credite bancare, linii de credit [i contracte de leasing în derulare (companie)* 
 

        Credite bancare pe termen scurt, mediu [i lung 

Banca 
 

Tip credit 
 

Sumã 
aprobatã Valutã 

Sold (capital 
rãmas de platã) 

Dobândã 
(%) 

Scadenþã 
 

Ratã lunã/ 
sezonierã (capital 

[i dobândã) 
        
        
        
        
  

Contracte de leasing*/ rate 

Societatea de 
leasing 

Obiect 
 

 
Valutã 

Sold (capital 
rãmas de platã)  

Dobândã 
(%) 

Scadenþã 
 

Ratã lunarã/ sezonierã 
(capital [i dobândã, 

fãrã TVA) 
       
       
       
       
* Nu se completeazã contractele de leasing încheiate cu Raiffeisen Leasing IFN SA. 
 

10. Banca principalã prin care vã desfã[uraþi activitatea 
 

Denumire ...............................................................  Cont IBAN .......................................................................................... 
         
 

7. Informaþii despre principalii 3 furnizori (la data ultimei balanþe de verificare încheiate)  

 Realizat (ultimul bilanþ depus) Realizat (ultima balanþã încheiatã) 
Cifra de afaceri, din care   
% vânzãri în valuta finanþãrii   
% vânzãri în LEI, însã indexate * la 
valuta finanþãrii ** 
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11. Sursa fondurilor * (se completeazã cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea 
obligaþiilor de platã faþã de finanþator) 

 

 |mprumuturi;        

 |ncasãri activitate curentã (în cazul persoanelor juridice);  

 Altele (precizate în detaliu): ..................................................................... 

 

* Raiffeisen Leasing IFN SA îºi rezervã dreptul de a refuza începerea rela]iilor comerciale cu clientul în cazul unor 
declara]ii false sau dacã are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de client. 

 

12. Alte menþiuni 
 

Acordul societãþii solicitante privind transmiterea datelor [i informaþiilor asimilate secretului profesional 
sau secretului bancar. Prelucrare date cu caracter personal 
                                                                                                                                                           

Subsemnatul, ................................................................................................, \n nume propriu [i \n calitate de 
reprezentant legal al SC ..........................................................................................................., declar c` am 
cuno[tin]` despre faptul c` pentru analizarea solicit`rii de finan]are, Raiffeisen Leasing IFN SA efectueaz` [i 
verific`ri ale expunerilor din contracte de credit aflate \n derulare la data analizei [i, \n acest scop, \mi exprim 
acordul ca Raiffeisen Bank SA (CUI 361820) s` comunice la cererea Raiffeisen Leasing, dup` caz: (i) informa]ii 
despre contractele de credit aflate \n derulare la data solicit`rii, \ncheiate cu aceast` societate fie de c`tre 
subsemnatul \n nume propriu, fie de c`tre societatea pe care o reprezint, sau (ii) faptul c` oricare dintre noi nu 
este client al Raiffeisen Bank SA. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal. Subsemnatul, ..................................................................., \n calitate 
de reprezentant legal al ..............................................................................................., cunoscând dispozi]iile 
legale referitoare la protec]ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal [i libera 
circula]ie a acestor date, declar c` am fost informat cu privire la prelucrarea de c`tre Raiffeisen Leasing, direct 
sau prin intermediul mandatarilor s`i [i/ sau ter]ilor contractan]i, a datelor mele personale, precum [i cele ale 
tuturor persoanelor fizice indicate de subsemnatul \n prezentul formular, \n scopul \nceperii rela]iei de afaceri 
\ntre societatea pe care o reprezint [i Raiffeisen Leasing IFN SA, analizei/ aprob`rii/ acord`rii finan]`rii 
solicitate, constituirii garan]iilor accesorii acesteia, \ncheierii de asigur`ri astfel cum sunt men]ionate \n pachetul 
de asigur`ri men]ionat \n contractul de leasing, precum [i cu privire la dezv`luirea [i transmiterea oric`rei astfel 
de informa]ii sau date [i altor entit`ti membre ale grupului Raiffeisen sau ter]ilor parteneri ai Raiffeisen Leasing 
IFN SA, efectu`rii oric`rei analize [i/ sau \n scopuri statistice. Declar c` am luat cuno[tin]` despre drepturile pe 
care mi le confer` Regulamentul nr. 679/2016 privind protec]ia persoanelor fizice \n ceea ce prive[te 
prelucrarea datelor cu caracter personal [i privind libera circula]ie a acestor date, respectiv: dreptul la 
informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la [tergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), 
dreptul la restric]ionarea prelucr`rii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi]ie, dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale automate, [i dreptul de a m` adresa Autorit`]ii Na]ionale de Supraveghere a Prelucr`rii 
Datelor cu Caracter Personal sau instan]elor competente, \n m`sura \n care consider necesar. Având \n vedere 
faptul c` Raiffeisen Leasing IFN SA nu beneficiaz` de modalitatea practic` de a asigura \n mod direct 
informarea persoanelor fizice ale c`ror date sunt men]ionate \n prezenta cerere, declar c` am informat aceste 
persoane cu privire la prelucrarea de c`tre Raiffeisen Leasing IFN SA a datelor cu caracter personal ce le 
apar]in, potrivit detaliilor prezentate \n ofert`, \n Condi]iile Generale ale Contractului de leasing [i \n Politica 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal [i confiden]ialitatea datelor (https://www.raiffeisen-
leasing.ro/despre-noi/politica-de-confidentialitate/). Am luat m`suri pentru ca dezv`luirea acestor date s` se 
fac` conform oric`ror cerin]e aplicabile, inclusiv cele privind informarea [i ob]inerea consim]`mântului 
persoanelor vizate, dac` e cazul, astfel \ncât Raiffeisen Leasing IFN SA s` le poat` prelucra datele cu caracter 
personal [i s` le poat` contacta oricând, f`r` s` mai \ndeplineasc` vreo formalitate.                                                                                                         
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13. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de leasing 
 

 Formulare Raiffeisen Leasing 
  Cerere de finanþare completatã cu toate informaþiile, semnatã de un reprezentant (în original);  
  Acorduri privind anumite prelucrari ale datelor cu caracter personal (în original); 
  Declaraþie privind identitatea beneficiarului real semnatã de Administratorul companiei (în original); 
  Acord de consultare a Centralei Riscului de Credit pentru companie [i asociaþii cu pondere de cel pu]in  

20% din capitalul social (în original);  
  

 Documente financiare solicitant 
  Ultima balanþã de verificare;  
  Ultimele 2 bilanþuri avizate de Ministerul Finanþelor Publice pentru ani întregi [i balanþele de verificare  

aferente (în copie); 
  

 Documente juridice solicitant 
  Act constitutiv actualizat (în copie);  
  Certificat de înregistrare la Registrul Comerþului (în copie); 
  Acte de identitate ale asociaþilor, administratorilor, Beneficiarului(lor) Real(i) [i al persoanei(lor) semnatare a 

contractului de leasing (în copie);  
  Hotãrâre AGA/ CA/ Decizie asociat unic, conform Act constitutiv privind: achiziþia bunului în sistem 

leasing, garantarea executãrii obligaþiilor asumate (bilete la ordin, contracte de ipotecã, etc.), dacã este 
cazul, [i împuternicire  pentru persoana desemnatã sã încheie contractul de leasing (în original);  
 

   Alte documente 
  Specimen de semnãturã de la bancã (în copie); 
  Orice alt document solicitat de finanþator; 

 

 Documente activ solicitat spre finanþare 
  Facturã proforma de la furnizor (în copie); 
  Specificaþie tehnicã, dacã este cazul (în copie). 
 

Notã: Fideiusorii persoane juridice vor prezenta acelea[i documente solicitate pentru utilizatori persoane juridice, 
conform celor de mai sus. 
Fideiusorii persoane fizice vor prezenta acte de identitate (în copie) [i acordul de consultare al Centralei Riscului 
de Credit (în original). 
 

Cunoscând prevederile art. 244 C.p. privind în[elãciunea, precum [i art. 326 C.p. privind falsul în declaraþii, 
declar în mod expres [i pe propria-mi rãspundere cã toate informaþiile si documentele furnizate în baza 
acestui acestui formular de cerere sunt adevãrate [i corecte [i sunt de acord cu verificarea datelor în scopul 
confirmãrii celor declarate.  
 

 
 

                                

 
 

 
 
 
 
 
 

Nume [i prenume Administrator     Semnãturã  Data semnãrii 
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Acord de consultare 
a bazei de date a Centralei Riscului de Credit 

       

Nr…………………… din data ……………………………. 
 
 
 

Persoana 

 
 
 
 
 
 

Prin prezenta autorizãm instituþia de credit 

          
 
 
 
 
 

sã solicite [i sã primeascã de la Centrala Riscului de Credit urmãtoarele informaþii de risc bancar             
înregistrate pe numele meu 

   

 

 

 

     Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil în perioada 

     ……………….………………….....………… la ……………………………………….......…… 

 

 

 

 
                                                                                                    
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nume [i prenume                        ............…………………………………………………………......... 

Cod de identificare fiscalã/ CNP  ………….............………………………………………………........ 
 

 

Denumire  RAIFFEISEN LEASING IFN SA 
 
Cod   A14410007 

   
             Situaþia riscului global 

   
             Situaþia creditelor restante  

 

     

Semnãtura emitentului                 
    Semnãtura autorizatã a            

instituþiei de credit Data semnãrii 
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Acorduri privind anumite prelucrãri ale  
datelor cu caracter personal 

 

Nume [i prenume ................................................................................... 
 

Telefon mobil ............................................ email ...........................................................................................  
 

Pentru solicitant persoanã juridicã (a se completa cu denumirea completã a companiei)  
..................................................................................................................................................................... 
Vã rugãm sã confirmaþi cã vã daþi acordul ca Raiffeisen Leasing SA sã utilizeze datele cu caracter personal 
furnizate de dumneavoastrã, în scopurile detaliate mai jos. 
 

1.A.  DA  NU sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA sã procedeze la prelucrarea datelor mele 
personale furnizate mai sus (constând în: numele, prenumele, num`r de telefon, adresa de email) pe teritoriul 
României [i/ sau în str`in`tate, direct [i/ sau prin \mputernici]ii [i/ sau partenerii contractuali ai acesteia, în 
scopul marketing-ului direct, prin comunicarea de informa]ii [i/ sau oferte (inclusiv oferte personalizate – în 
mãsura exprimãrii acordului pentru scopul menþionat la pct. 1.B de mai jos) cu privire la produse, servicii [i 
activit`]i ale Raiffeisen Leasing IFN SA [i/ sau ale partenerilor acesteia, precum [i în scopul efectu`rii de c`tre 
Raiffeisen Leasing IFN SA, direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la 
produsele, serviciile [i activit`]ile actuale [i/ sau viitoare ale Raiffeisen Leasing IFN SA [i/ sau ale partenerilor 
acesteia.  
 

1.B.  DA  NU sunt de acord ca Raiffeisen Leasing IFN SA sã procedeze la prelucrarea datelor mele 
personale pe teritoriul României [i/ sau în str`in`tate, direct [i/ sau prin \mputernici]ii [i/ sau partenerii 
contractuali ai acesteia, în vederea generãrii de oferte [i comunicãri personalizate. În acest scop, pentru a-mi 
transmite oferte personalizate Raiffeisen Leasing IFN SA va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care 
le furnizez direct în contextul relaþiei contractuale cu Raiffeisen Leasing IFN SA [i/ sau datele pe care le 
furnizeazã partenerii contractuali ai Raiffeisen Leasing IFN SA. Tehnicile informatice/ algoritmii folosiþi permit 
Raiffeisen Leasing IFN SA sã identifice preferinþele în ceea ce prive[te unele dintre categoriile de produse [i 
servicii puse la dispoziþie de cãtre Raiffeisen Leasing IFN SA, de cãtre membrii Grupului Raiffeisen [i/ sau de 
cãtre partenerii Raiffeisen Leasing IFN SA. În urma preferinþelor astfel conturate [i a altor detalii care rezultã din 
comportamentul avut în contextul relaþiei contractuale, Raiffeisen Leasing IFN SA va aduce în atenþia mea oferte 
axate în special pe categoriile de produse [i servicii care pot fi de interes. Prelucrarea datelor în acest scop 
prezintã beneficiul de a mi se pune la dispoziþie oferte cât mai adaptate nevoilor [i intereselor mele. De 
asemenea, þinând cont de faptul cã Raiffeisen Leasing IFN SA î[i dore[te sã ofere oferte personalizate, în funcþie 
de preferinþele si interesele manifestate, am luat cuno[tinþã cã este posibil ca ofertele vizând produse [i servicii 
pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sã nu îmi fie aduse la cunostinþã. 
IMPORTANT: Am luat cuno[tinþã cã acordurile mele exprimate mai sus sunt voluntare [i cã nu am nicio obligaþie 
de a consimþi. Modificarea ulterioarã a op]iunii exprimate (acordurile) cu privire la prelucrarea datelor personale 
în condi]iile stipulate mai sus se poate face în orice moment (de[i înþeleg cã acest fapt nu va produce niciun efect 
asupra utilizãrii datelor mele cu caracter personal de dinaintea modificãrii op]iunii, ci doar ulterior), prin 
transmiterea unei cereri scrise, datate [i semnate, la adresa Raiffeisen Leasing IFN SA sau prin transmiterea unui 
email cãtre Raiffeisen Leasing IFN SA în acest sens, la urmãtoarea adresã de email office@raiffeisen-leasing.ro.  
De asemenea, am luat cuno[tinþã cã în ipoteza unui refuz sau a retragerii ulterioare a acordului/ acordurilor, 
Raiffeisen Leasing IFN SA nu va putea sã îmi comunice informaþii [i/ sau oferte (inclusiv oferte personalizate, 
dacã este cazul) în modalitãþile descrise mai sus. 

 
                                

  
 
 

   

Nume [i prenume Administrator     Semnãturã  Data semnãrii 
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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 ……..........…………………………………….  
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 ……................…………………………………  
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……........   
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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 …........................…………………………………  
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 
informatiile 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` [i 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, dup` epuizarea 
tuturor mijloacelor posibile şi 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 identificat` 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` 
construcţia 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`ţilor juridice precum funda]iile [i al construcţiilor 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 prevăzute la lit. a)-c), [i al entit`]ilor care administreaz` [i 
distribuie fonduri:   
1. persoana fizic` beneficiar` a cel pu]in 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 func]ioneaz` 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;   
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   b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;   
   c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;   

d) membri ai cur]ilor supreme, ai cur]ilor constitu]ionale sau ai altor instanţe judec t̀ore[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 curţilor 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 afl` în rela]ii asem`n t̀oare 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 f`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.” 


