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Anexa 3 

 

Lista documentelor necesare pentru exercitarea dreptului la restituire 

Preambul: Avand in vedere ca Banca Transilvania, institutie de credit cu sediul 

social in Mun. Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, avand numar de ordine 

in Registrul Comertului J12/4155/1993 si cod unic de inregistrare 5022670 („Banca 

Transilvania”)  si Bancpost au fuzionat prin absorbtie iar in data de 31.12.2018 (data 

efectiva a fuziunii) Bancpost S.A. a fost radiata de la Oficiul Registrului Comertului 

de pe langa Tribunalul Cluj, de la data efectiva a fuziunii, orice obligatii sau drepturi 

ale societatii Bancpost sunt preluate de catre Banca Transilvania, astfel incat 

trimiterile facute la Bancpost se considera ca fiind facute la Banca Transilvania.  

 

Oricare Actionar Indreptatit isi va putea exercita Dreptul la Restituire, prin transmiterea catre 

Banca, potrivit punctelor 1. si 2. de mai jos, a urmatoarelor documente: 

- Cerere de Exercitare a Dreptului la Restituire si, dupa caz, Cererea de Efectuare 

a Schimbului Valutar si Transfer, in original, avand forma si continutul stabilite 

in Anexa 1 si, respectiv,  Anexa 2 la termenii si conditiile de restituire, 

completate si semnate corespunzator de catre Actionarul Indreptatit sau 

reprezentantul legal/conventional al acestuia, dupa caz, insotite de: 

(a) In cazul Actionarilor Indreptatiti persoane fizice: 

i. fotocopia actului de identitate al Actionarului Indreptatit, certificata pentru 

conformitate de catre Actionarul Indreptatit (iar, in cazul Succesorilor, copiile 

ale documentelor de dezbatere succesorala cu incheiere notariala, care atesta 

dreptul de proprietate asupra acțiunilor care fac obiectul Dreptului la 

Restituire); 

ii. imputernicire autentificata sau imputernicire atestata de un avocat potrivit 

art.3, alin 1, lit c. din Legea nr. 51/1995 sau imputernicire avand aplicata alta 

formalitate asimilata autentificarii/atestarii de catre o autoritate competenta 

din statul in care actionarul este rezident, in original, si fotocopia actului de 

identitate al reprezentantului, certificata pentru conformitate de catre 

reprezentant, in cazul in care Cererea de Exercitare a Dreptului la Restituire este 

depusa prin reprezentant; 

(b) In cazul Actionarilor Indreptatiti persoane juridice: 

i. fotocopia certificatului de inregistrare al Actionarului Indreptatit sau un 

document echivalent, certificata pentru conformitate de catre reprezentantul 

Actionarului Indreptatit; 

ii. certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document 

echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o 

autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care 

atesta calitatea de reprezentant legal; certificatul sau documentul echivalent 

mentionat mai sus nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile inainte de data 

depunerii Cererii de Exercitare a Dreptului la Restituire;  
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iii. imputernicirea autentificata sau imputernicire atestata de un avocat potrivit 

art.3, alin 1, lit c. din Legea nr. 51/1995, in original, in cazul in care Cererea de 

Exercitare a Dreptului la Restituire nu este semnata de reprezentantul legal; 

iv. fotocopia actului de identitate al reprezentantului persoanei juridice, certificata 

pentru conformitate de catre reprezentant; 

v. originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenta fiscala eliberat de 

catre autoritatea competenta din statul de rezidenta sau un alt document 

eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul 

certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelui stat, valabil pentru anul 

in care se face plata, insotit de o traducere autorizata in limba romana, in cazul 

persoanelor nerezidente. 

 

 

1. Documentele mentionate mai sus vor fi redactate in limba romana sau in limba engleza. 

Actionarul Indreptatit le va transmite sau le va depune la Banca insotite de o traducere 

legalizata in limba romana sau in limba engleza, in cazul in care oricare dintre documente se 

redacteaza in alta limba decat cea romana sau cea engleza si in conditiile respectarii 

prevederilor de la lit. b) v) de mai sus, dupa caz.   

 

2. Documentatia complet corect intocmita poate fi înaintata personal sau prin reprezentant pe 

bază de împuternicire autentificată/ împuternicire atestată de un avocat/ reprezentant legal 

sau convenţional, după caz, cu menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "EXERCITAREA 

DREPTULUI LA RESTITUIRE", la Sediul Banca Transilvania, după cum urmează: 

(a) depusa în orice zi lucrătoare, în intervalul programului de lucru și anume 

09.00-17.00, la sediul Banca Translivania din Sos. Bucuresti – Ploiesti, 

nr.43, Sector 1, București, prin Registratura;  

(b) transmisa prin orice formă de curierat (în plic închis, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate ca 

fiind primite la Sediul Banca Transilvania, din Sos. Bucuresti – Ploiesti, 

nr.43, Sector 1, București – Directia Guvernanta Corporativa si Contencios 

(in atentia: Melania Ionescu); 

(c) transmisa prin e-mail la adresele: Actionariat@bancatransilvania.ro; 

melania.ionescu@bancatransilvania.ro;   

 

 

 


