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21 mai 2019 

 

Comunicat 
cu privire la plata dividendelor 2018 

  
 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. („ROMGAZ”) anunță începerea efectuării plății dividendelor repartizate din 
profitul net realizat în anul 2018, din rezultatul reportat și din repartizarea unei sume conform 
prevederilor art. 43 din OUG nr. 114/2018 („dividende 2018”),  prin intermediul Depozitarului 
Central S.A. („Depozitarul Central”) și al agentului de plată BRD – Groupe Societe Generale S.A. 
(„BRD”), din data de 24 iunie 2019 (Data Plății), după cum urmează: 

 Plata dividendelor 2018 se face cu respectarea reglementărilor actuale privind piața de capital 
și a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMGAZ nr.3 din 25 
aprilie 2019; 

 Au dreptul să încaseze dividende 2018 acționarii ROMGAZ înscriși în Registrul Acționarilor 
ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare 31 mai 2019; Ex-Data este 30 
mai 2019; 

 Valoarea dividendului brut este 4,17 RON/acțiune, impozitul pe dividende aferent fiind 
reținut la sursă în cota prevăzută de lege. Conform prevederilor Codului Fiscal, cota standard 
de impozitare a dividendelor este 5%; 

 Plata dividendelor se efectuează în RON, începând cu 24 iunie 2019 (Data Plății). 

Plata dividendelor 2018 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă 
în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății. Ultima zi de plată a dividendelor 2018 este 24 iunie 
2022. 

Comisioanele percepute de Depozitarul Central și BRD pentru plata dividendelor nete în RON 
sunt suportate de ROMGAZ. 

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ A DIVIDENDELOR:  

I. către Persoane Fizice: 

 Prin PARTICIPANȚII la sistemul Depozitarului Central S.A. 
Pentru acționarii, persoane fizice, care la data de înregistrare dețin acțiuni evidențiate în 
Secțiunea II a Registrului Acționarilor ROMGAZ, respectiv au cont deschis la un Participant/ 
Intermediar (SSIF/bancă custode/broker), dividendele vor fi plătite automat prin virament 
bancar, prin intermediul Depozitarului Central în numele ROMGAZ, în contul Participantului, 
fără prezentarea unor documente suplimentare.  
Plata dividendelor se va face la Data Plății, respectiv 24 iunie 2019. 
 
Nota: Acționarii care au conturi deschise la PARTICIPANȚI nu își pot ridica dividendele în numerar 
sau prin virament bancar direct de la agentul de plată BRD. 
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 Prin VIRAMENT BANCAR, conform solicitării adresate direct Depozitarului Central S.A. 
Acționarii nereprezentați de un Participant își pot exercita opțiunea de a solicita Depozitarului 
Central plata dividendelor prin virament bancar conform indicațiilor din Anexa 1. 
 
Pentru acţionarii care au activată deja opțiunea de plată pusă la dispoziție de Depozitarul 
Central, respectiv au înregistrat codul IBAN la Depozitarul Central, plata dividendelor se va face 
automat la Data Plății, 24 iunie 2019, fără prezentarea unor documente suplimentare.  
 

 Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Acționarii, persoane fizice, nereprezentați de un Participant și care nu au solicitat direct 
Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar, pot încasa dividendele: 

 în NUMERAR, la orice unitate BRD de pe teritoriul României, pe baza documentelor 
specificate în Anexa 2; 

 prin VIRAMENT BANCAR conform indicațiilor prevăzute în Anexa 2. 
 

În situația în care informaţiile din documentele de identificare ale acţionarilor care 
solicită plata dividendelor nu corespund cu datele înregistrate la Depozitarul Central, 
plata nu se va putea  procesa. În acest sens, acționarii sunt rugați să își actualizeze datele 
personale de identificare la Depozitarul Central S.A. Detalii privind modul de actualizare a 
datelor personale de identificare se regăsesc la adresa web www.roclear.ro, secţiunea 
Deţinători – Servicii pentru deţinători. 
 

 
II. către Persoane Juridice/Alte Entităţi: 

 prin PARTICIPANȚII la sistemul Depozitarului Central S.A. 
Pentru acționarii, persoane juridice/alte entităţi, care la data de înregistrare dețin acțiuni 
evidențiate în Secțiunea II a Registrului Acționarilor ROMGAZ, respectiv au cont deschis la un 
Participant/Intermediar (SSIF/bancă custode/broker), dividendele vor fi plătite automat prin 
virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central în numele ROMGAZ, în contul 
Participantului, fără prezentarea unor documente suplimentare. 
Plata dividendelor se va face la Data Plății, respectiv 24 iunie 2019. 
 
Nota: Acționarii care au conturi deschise la PARTICIPANȚI, nu își pot ridica dividendele prin 
virament bancar direct de la agentul de plată BRD. 
 

 Prin VIRAMENT BANCAR, conform solicitării adresate direct Depozitarului Central S.A. 
Acționarii nereprezentați de un Participant își pot exercita opțiunea de a solicita Depozitarului 
Central plata dividendelor prin virament bancar conform indicațiilor din Anexa 1. 
 
Pentru acţionarii care au activată deja opțiunea de plată pusă la dispoziție de Depozitarul 
Central, respectiv au înregistrat codul IBAN la Depozitarul Central, plata dividendelor se va face 
automat la Data Plății, 24 iunie 2019, fără prezentarea unor documente suplimentare.  
 

 Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA  BRD - Groupe Societe Generale S.A. 
Acționarii, persoane juridice/alte entităţi, nereprezentați de un Participant și care nu au 
solicitat direct Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar, pot încasa 
dividendele prin VIRAMENT BANCAR conform indicațiilor prevăzute în Anexa 3. 
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FONDURILE DE INVESTIȚII REZIDENTE (FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ), care doresc 
aplicarea scutirii de impozit, trebuie să urmeze indicaţiile din Anexa 4.  

FONDURILE DE PENSII, care doresc aplicarea scutirii de impozit, trebuie să urmeze indicaţiile 
prevăzute în Anexa 5.  

Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de 
evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, trebuie să urmeze indicațiile 
prevăzute în Anexa 6. 

IMPORTANT! 
Acționarii rezidenţi, persoane fizice şi juridice, trebuie să se înregistreze la Depozitarul 
Central cu carte de identitate emisă în România, care să conţină un Cod Numeric Personal, 
respectiv cu document care atestă Codul de Înregistrare Fiscală, atribuit de organul fiscal din 
România.  

Acţionarii nerezidenţi trebuie să se înregistreze la Depozitarul Central cu documente de 
identificare care să conţină Numărul de Înregistrare  Fiscală  pentru persoane fizice sau cu 
documente care atestă Codul de Înregistrare Fiscală pentru persoane juridice, atribuite  de 
organul fiscal din România. Numărul de Înregistrare  Fiscală  pentru persoane fizice şi Codul de 
Înregistrare Fiscală pentru persoane juridice se obţin conform prevederilor Legii nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură fiscală şi a Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
3725/19.12.2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a 
tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Totodată, acţionarii nerezidenţi sunt 
obligaţi să se înregistreze la Depozitarul Central S.A. cu adresa completă şi corectă din țara de 
rezidenţă declarată. 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acţionarilor, persoane fizice, şi ale persoanelor 
fizice, reprezentanţi ai acţionarilor, în scopul plăţii dividendelor 2018 
 
În activitatea pe care o desfăşoară, Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (S.N.G.N. ROMGAZ S.A.) 
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice, în mod responsabil, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi acordă o atenţie deosebită protecţiei datelor cu 
caracter personal ale persoanelor fizice, indiferent de statutul acestora (acţionari, administratori, salariaţi, 
clienţi, furnizori, reprezentanţi ai persoanelor juridice, cu care intra în raporturi juridice, s.a.m.d) 

 
În scopul plăţii dividendelor şi a impozitului pe veniturile din dividende, precum şi pentru eliberarea 
dovezilor/adeverinţelor de plată a dividendelor şi a impozitului pe veniturile din dividende, S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. prelucrează următoarele date cu caracter personal ale acţionarilor, persoane fizice şi, după caz, ale 
persoanelor fizice, reprezentanţi ai acţionarilor:  

 datele cu caracter personal din Registrul acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (Registrul acţionarilor), 
respectiv: nume; prenume; cod numeric personal (cetăţeni români) sau un cod unic de identificare 
echivalent (cetăţeni străini); seria şi numărul actului de identitate (carte de identitate/paşaport/ 
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document echivalent); număr de identificare fiscală1; adresă (localitate, judeţ/unitate administrativ 
teritorială, ţară); număr de acţiuni; 

 valoarea dividendului cuvenit fiecărui acţionar (brută/netă) şi valoarea impozitului pe veniturile din 
dividende, datorat de fiecare acţionar; 

 datele cu caracter personal, din certificatele de rezidenţă fiscală. 
 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. obţine datele cu caracter personal ale acţionarilor, persoane fizice, şi, după caz, ale 
persoanelor fizice, reprezentanţi ai acţionarilor, din Registrul acţionarilor furnizat de DEPOZITARUL CENTRAL 
S.A., sub forma unui extras din Registrul acţionarilor (Extras Registru), iar datele cu caracter personal ale 
acţionarilor, persoane fizice, din certificatele de rezidenţă fiscală, de la participanţii la sistemul Depozitarului 
Central S.A., în temeiul contractelor încheiate cu acţionarii, pentru datele cu caracter personal prevăzute în 
documentele transmise, pentru evitarea dublei impuneri. 
 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. prelucrează datele cu caracter personal, din Extrasul Registru, prin adăugarea, în cazul 
fiecărui acţionar, a sumelor reprezentând valoarea dividendelor de încasat (brută/netă) şi a valorii impozitului 
pentru veniturile din dividende şi prin punerea la dispoziţia DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi a AUTORITĂŢII 
NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ (A.N.A.F.) a datelor astfel prelucrate, în scopul plăţii dividendului şi 
a impozitului pe veniturile din dividende.  
 
Destinatarii şi categoriile de destinatari ai datelor prelucrate, cu ocazia plăţii dividendelor şi a impozitului 
veniturile din dividende, sunt: 

 angajaţi din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care au ca sarcină de serviciu plata dividendelor, 
 DEPOZITARUL CENTRAL S.A.,  
 Agentul de plata BRD – Groupe Societe Generale,  
 A.N.A.F.  

 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nu are în intenţie transferarea datelor cu caracter personal prelucrate, în scopul plăţii 
dividendelor, al plăţii impozitului pe veniturile din dividende şi al eliberării dovezii/adeverinţelor de plată a 
dividendelor şi al plăţii impozitului pe veniturile din dividend, către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o 
organizaţie internaţională. 
 
La nivel de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. niciun acţionar, persoană fizică, sau persoană fizică, reprezentant al unui 
acţionar, nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, 
inclusiv crearea de profiluri, care să producă efecte juridice, în raport de acţionar, persoană fizică, sau persoana 
fizică, reprezentant al unui acţionar, ori care sa îl afecteze, în mod similar, într-o măsură semnificativă. 
 
Datele cu caracter personal prelucrate în scopul plăţii dividendelor şi a impozitului pe veniturile din dividende,  
fiind materializate în documente financiar – contabile vor urma regimul, inclusiv durata de păstrare, prevăzut 
de legislaţia în vigoare pentru această categorie de documente. 
 
Fiecare acţionar, persoană fizică, sau, după caz, persoană fizică, reprezentant al unui acţionar, are următoarele 
drepturi, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A.: 
 

 dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal, la rectificarea sau ştergerea acestora; 
 dreptul de a solicita şi obţine restricţionarea prelucrării şi dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 

caracter personal;  
 dreptul de a obţine portabilitatea datelor cu caracter personal;  
 dreptul de a depune plângere la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 
 
 

                                                           
1 Cod unic atribuit de Agenţia Natională de Administrare Fiscală acţionarilor nerezidenţi în scopul încasării de aceştia 
a veniturilor din Romania. Codul este atribuit la cererea acţionarului şi transmis către Depozitarul Central S.A. 
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BRD are dreptul de a solicita documente suplimentare în urma analizării cererilor de plată a 
dividendelor Romgaz depuse la unităţile sale. 

Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor prin agentul de plată pot fi solicitate 
de la BRD, e-mail titluri@brd.ro sau telefon: +40.21.200.83.87 sau +40.21.270.86.04. 

Pentru alte informații, vă rugăm să accesați pagina de internet www.romgaz.ro – Secţiunea Relaţia cu 
investitorii – Dividende Romgaz – 2018 sau să contactați ROMGAZ la adresa de e-mail 
investor.relations@romgaz.ro sau la telefon +40.374.40.18.19. 

 

 
     Director General,               Director Economic, 

    Constantin Adrian VOLINTIRU                                                         Andrei BOBAR 
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Anexa 1 
 

Plăți procesate prin virament bancar conform solicitărilor adresate direct 
Depozitarului Central S.A. 

 
Acționarii nereprezentați de un Participant își pot exercita opțiunea de a solicita Depozitarului Central 
plata dividendelor prin virament bancar, transmițând opțiunea de plată și documentele 
corespunzătoare prin poștă sau direct la adresa: Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 
34-36, sector 2. 

Această opțiune de plată este pusă la dispoziție de Depozitarul Central în conformitate cu legislația 
aplicabilă pieței de capital și permite încasarea oricărei sume de bani cuvenite, direct prin virament 
într-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Opțiunea presupune 
înregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta putând fi utilizat pentru încasarea mai multor 
sau tuturor deținerilor și rămâne valabilă și pentru distribuții ulterioare, până la o notificare contrară 
din partea acționarului. Înregistrarea codului IBAN de către Depozitarul Central este taxată conform 
grilei de tarife percepute deținătorilor de instrumente financiare și va fi suportată de către fiecare 
acționar în parte.  

Formularul de colectare cod IBAN şi lista de documente necesar a fi transmise în vederea înregistrării 
codului IBAN se regăseşte pe paginile de internet a Depozitarului Central (www.euroclear.ro  - 
secţiunea Deţinători – Servicii pentru deţinători – Plata dividendelor şi a altor sume de bani) şi a Romgaz 
(www.romgaz.ro – secţiunea Relaţia cu Investitorii – Dividende Romgaz – 2018). Documentele trebuie 
transmise către Depozitarul Central cu cel puţin 5 zile înainte de data plăţii dividendelor.  

Pentru mai multe detalii cu privire la această opțiune de plată, acționarii ROMGAZ sunt rugați să 
contacteze Depozitarul Central la e-mail dividende@depozitarulcentral.ro sau la tel. +40.21.408.58.00. 
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Anexa 2 
 

 

Plăți procesate în numerar sau prin virament bancar de către 
Agentul de Plata BRD - Groupe Societe Generale 

către ACȚIONARI – PERSOANE FIZICE 
 
 

Acționarii - persoane fizice care nu sunt reprezentați de participanți și nu au solicitat direct 
Depozitarului Central plata prin virament bancar, pot solicita plata în numerar la ghișeele oricărei 
unităţi BRD de pe teritoriul României, pe baza documentelor menţionate în această anexă. 

Lista unităților BRD poate fi consultată pe website-ul BRD, link: https://www.brd.ro/agentii-si-atm-
uri și pe website-ul ROMGAZ www.romgaz.ro, secțiunea Relația cu Investitorii  - Dividende Romgaz –
2018.  

Acționarii - persoane fizice care nu au cont deschis la participanți, care nu s-au adresat direct 
Depozitarului Central şi doresc plata dividendelor prin transfer bancar, au posibilitatea de a solicita 
către BRD plata prin virament bancar. 

Plata prin virament bancar presupune completarea formularului de “Cerere de plată prin virament 
bancar a dividendelor nete  2018 distribuite de SNGN ROMGAZ SA - persoane fizice”, care trebuie însoțit 
de documentele suport menționate în această anexă.  

Formularele de Cerere de plată prin virament bancar pentru persoane fizice vor fi disponibile, începând 
cu data prezentei, pe pagina de internet a ROMGAZ (www.romgaz.ro, secțiunea Relația cu Investitorii - 
Dividende Romgaz – 2018) sau pot fi solicitate începând cu Data Plății la orice unitate BRD.  

Toate documentele suport înmânate la ghișeele bancare în copie simplă vor fi certificate pentru 
conformitate cu originalul și semnate de acționar/împuternicitul acestuia. Suplimentar, BRD va verifica 
și va certifica copiile documentelor prezentate de acționari cu documentele în original aduse de aceștia 
la unitățile BRD. 

Formularul de cerere de plată a dividendelor nete prin virament bancar, împreună cu documentele 
suport menționate în acesta pot fi prezentate în format fizic, începând cu Data Plății, 24 iunie 2019, 
direct la ghișeele BRD sau transmise prin poștă, cu scrisoare recomandată, la adresa: Direcția 
Titluri - BRD METAV - Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, București, România. În cazul 
expedierii prin poștă, documentele solicitate se vor transmite în copie legalizată.  

Titularul contului bancar în care se solicită transferul dividendelor nete poate fi doar acționarul 
sau, după caz, împuternicitul acestuia. 

În cazul în care documentele sunt într-o altă limbă decât limba română/engleză, acestea trebuie 
depuse apostilate/supralegalizate, dacă este cazul, și în traducere legalizată în limba română. 

BRD va efectua plata dividendelor nete prin virament bancar în termen de maxim 2 zile bancare (sau 
maxim 10 zile bancare, în cazul acționarilor nerezidenți care depun certificate de rezidență fiscală) de 
la data înregistrării cererii de plată a dividendelor prin virament bancar, însoțită de documentația 
completă și corectă. Data creditării conturilor bancare ale acționarilor depinde de circuitul interbancar 
și de lanțul de bănci corespondente. 
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Lista de documente: 

1. PENTRU ACȚIONARII - PERSOANE FIZICE - în NUME PROPRIU: 
 REZIDENTE - actul de identitate, în termen de valabilitate, având înscris codul numeric 

personal (CNP); 

 NEREZIDENTE – actul de identitate/pașaportul cu număr de identificare. 

În cazul în care acționarul persoană fizică este un minor cu vârsta între 14-18 ani care dorește să-și 
încaseze dividendele nete personal, suplimentar față de actele prezentate anterior, acesta trebuie să 
prezinte și încuviințarea reprezentantului legal. În cazul în care dividendele sunt încasate de 
reprezentantul legal/tutore/curator, documentele solicitate vor fi cele de la punctele 2 și 3 de mai jos. 

2. PENTRU ACȚIONARII - PERSOANE FIZICE AVAND VARSTA SUB 14 ANI: 
 actul de identitate al tutorelui/părintelui având înscris codul numeric personal (CNP) + 1 

fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de 
plată); 

 certificatul de naștere al acționarului care trebuie să aibă înscris codul numeric personal (CNP) 
+ 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul 
de plata); 

 actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinți + 1 fotocopie 
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată). 

3. PENTRU ACȚIONARII - PERSOANE FIZICE CU DIZABILITATI  - PRIN CURATOR: 
 actul de identitate al curatorului având înscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie 

certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată); 

 actul de identitate al acționarului având înscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie 
certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reține de către Agentul de plată); 

 actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reține de către Agentul de plată). 

4. PENTRU ACȚIONARII - PERSOANE FIZICE - PRIN ÎMPUTERNICIȚI: 
 procură specială autentificată care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor, 

eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepția cazului 
în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani și este valabilă la data la 
care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia 
se reține de către Agentul de plată);  

 actul de identitate al împuternicitului având înscris codul numeric personal (CNP) + 1 fotocopie 
certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine de către Agentul de plata). 

 

Nota 1: În cazul coproprietarilor, plățile se vor procesa sub condiția prezentării la ghișeu a tuturor 
coproprietarilor, personal sau prin reprezentant legal și/sau convențional. 

Nota 2: Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba 
română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate/supralegalizate, 
după caz.  

Nota 3: Agentul de plată va putea realiza plăți în numerar în limita sumelor stabilite prin legislația 
aplicabilă. 
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Nota 4: În cazul plăților prin virament bancar către alte bănci decât BRD, la documentele 
menționate se anexează și extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul 
dividendelor sau document doveditor emis de bancă din care să reiasă titularul contului bancar mai 
sus menționat. Titularul contului poate fi doar acționarul sau, după caz, împuternicitul acestuia. 

 

 

Situații excepționale: 

Nu se vor efectua plăți de dividende la ghișeele BRD în următoarele cazuri: 

 către acționarii al căror CNP/număr de identificare din actele prezentate la ghișeu nu concordă 
cu cel înscris în evidențele  Agentului de plată și primite de la Depozitarul Central. Aceștia sunt 
rugați să își actualizeze datele personale de identificare la Depozitarul Central S.A. Detalii 
privind modul de actualizare a datelor personale de identificare se regăsesc pe pagina de 
internet a Depozitarului Central la adresa www.euroclear.ro, secţiunea Deţinători – Servicii 
pentru deţinători. 

 către moștenitorii acționarilor, în baza documentelor prezentate (ex: certificate de moștenitor, 
alte documente). Aceștia au obligaţia actualizării la Depozitarul Central a înregistrării 
transferului de proprietate. Plata se va efectua după actualizarea datelor în evidenţele 
agentului de plată, urmare a solicitării Depozitarului Central. 
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Anexa 3 
 
 
 

Plăți procesate prin virament bancar de către 
Agentul de Plata BRD - Groupe Societe Generale 

către ACȚIONARI - ENTITĂŢI LEGALE 
 

Acționarii-persoane juridice/alte entități nereprezentaţi de un participant, care nu s-au adresat direct 
Depozitarului Central și care doresc plata dividendelor prin transfer bancar au posibilitatea de a 
solicita către BRD plata prin virament bancar. 

Plăta prin virament bancar presupune completarea formularului de “Cerere de plată prin virament 
bancar a dividendelor nete 2018 distribuite de SNGN ROMGAZ SA - persoane juridice/alte entități”, care 
trebuie însoțit de documentele suport menționate în această anexă.  

Formularele de Cerere de plată prin virament bancar pentru persoane juridice/alte entități vor fi 
disponibile pe pagina de internet a ROMGAZ (www.romgaz.ro, secțiunea Relația cu Investitorii - 
Dividende Romgaz – 2018) sau pot fi solicitate începând cu Data Plății la orice unitate BRD.  

Toate documentele suport înmânate la ghișeele bancare în copie simplă vor fi certificate pentru 
conformitate cu originalul și semnate de acționar/ împuternicitul acestuia. Suplimentar, BRD va 
verifica și va certifica copiile documentelor prezentate de acționari cu documentele în original aduse 
de aceștia la unitățile BRD. 

Formularul de cerere de plată a dividendelor nete prin virament bancar, împreună cu documentele 
suport menționate în acesta pot fi prezentate în format fizic, începând cu Data Plății, 24 iunie 2019, 
direct la ghișeele BRD sau transmise prin poștă, cu scrisoare recomandată, la adresa: Direcția 
Titluri - BRD METAV - Corp A2, str. Biharia nr. 67-77, sector 1, București, România. În cazul 
expedierii prin poștă, documentele solicitate se vor transmite în copie legalizată, cu excepția 
certificatului constatator de la Registrul Comerțului/alt document echivalent emis de autoritatea 
competentă care atestă calitatea de reprezentant legal și care se poate depune în original sau copie. 

Titularul contului bancar în care se solicită transferul dividendelor nete poate fi doar acționarul 
sau, după caz, împuternicitul acestuia. 

În cazul în care documentele sunt într-o altă limbă decât limba română/engleză, acestea trebuie 
depuse apostilate/supralegalizate, dacă este cazul, și în traducere legalizată în limba română 
(cu excepția certificatului constatator de la Registrul Comerțului/document echivalent emis de 
autoritatea competentă care atestă calitatea de reprezentant legal și care se poate depune în traducere 
legalizată în limba engleză). 

BRD va efectua plata dividendelor nete prin virament bancar în termen de maxim 2 zile bancare (sau 
maxim 10 zile bancare, în cazul acționarilor nerezidenți care depun certificate de rezidență fiscală) de 
la data înregistrării cererii de plată a dividendelor prin virament bancar, însoțită de documentația 
completă și corectă. Data creditării conturilor bancare ale acționarilor depinde de circuitul interbancar 
și de lanțul de bănci corespondente. 

 
 

Lista de documente: 

 certificatul de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entității în Registrul 
Comerțului/ alt document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la 
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autoritatea competentă + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul, care se va 
reține de către Agentul de Plată; 

 act de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al mandatarului; 

 certificatul constatator de la Registrul Comerțului/ document echivalent emis de autoritatea 
competenta nu mai vechi de 30 de zile care să menționeze reprezentantul legal al societății + 1 
fotocopie care se va reține de către Agentul de Plată; 

 procura notarială în original sau în copie legalizată (procura se va reține de către Agentul de 
Plată), dacă este cazul. 

 

În cazul plăților prin virament bancar către alte bănci decât BRD, la documentele menționate se 
anexează și extras de cont certificat de banca la care se solicită transferul dividendelor sau document 
doveditor emis de bancă, din care să reiasă titularul contului bancar mai sus menționat. Titularul 
contului poate fi doar acționarul sau, după caz, împuternicitul acestuia. 
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Anexa 4 
 

Lista de documente pentru FONDURILE DE INVESTIȚII REZIDENTE 
(FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ) 

 
În scopul acordării de scutire de impozit pe dividendele încasate, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal, FONDURILE DE INVESTIȚII REZIDENTE (FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ) trebuie 
să transmită următoarele documente: 

 O declarație pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal/persoana 
autorizată să reprezinte fondul de investiții, prin care se atestă faptul că fondul este fond 
închis/deschis de investiții şi nu are personalitate juridică.  

De asemenea, declaraţia trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare prin care se poate 
identifica corespunzător fondul de investiţii, cel puţin următoarele: 

- datele de identificare a fondului de investiţii (codul unic de identificare/înregistrare şi 
denumirea completă, astfel cum sunt evidențiate în Registrul Acționarilor S.N.G.N 
Romgaz S.A. ținut de către Depozitarul Central),  

- decizia de autorizare,  

- numărul de înregistrare în Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare,  

- numărul și data notificării Autorității de Supraveghere Financiară și valabilitatea 
acesteia. 

 Copie după actul de identitate al reprezentantului legal/persoanei autorizate să 
reprezinte fondul, în termen de valabilitate, certificată de titular „conform cu originalul” -  
carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de 
identificare pentru cetățenii străini; 

 Certificatul constatator, în termen de valabilitate (30 zile), în original sau copie certificată 
„conform cu originalul”, din care să rezulte calitatea celui care semnează declarația de 
reprezentant legal/persoană autorizată să reprezinte fondul; 

 Copie după atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF - fosta 
Comisie Națională a Valorilor Mobiliare), în care să se regăsească numărul de registru din 
Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare al ASF. 

Notă: În cazul unei societăţi de administrare a mai multor fonduri de investiţii, se transmite o singură declaraţie 
pe proprie răspundere şi o copie a documentelor societăţii de administrare, insoţită de o listă a fondurilor de 
investiţii aflate în administrarea societăţii şi de documentele aferente fondurilor. 

 
Acționarii pot transmite documentele, în mod direct sau prin Participant, prin poștă, cu scrisoare 
recomandată, la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Mediaș, Piața C.I.Motaș nr.4, jud. Sibiu, cod poștal 
551130, România – în atenţia Serviciului Piața de Capital.  
 
Documentele trebuie transmise până la data de 11 iunie 2019 (data primirii documentelor la sediul 
ROMGAZ) pentru ca plata dividendelor cu acordarea scutirii de impozit să fie efectuată la Data Plății, 
24 iunie 2019. Dacă documentația nu este corectă și completă, ROMGAZ va reține impozitul pe 
dividende din dividendul brut în cota prevăzută de legea din România (5%).  

În cazul în care documentele se transmit după data de 11 iunie 2019, ROMGAZ va plăti, ulterior Datei 
Plăţii, impozitul reţinut. 
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Anexa 5 

Lista de documente pentru FONDURILE DE PENSII 
 

În scopul acordării de scutire de impozit pe dividendele încasate, în conformitate cu prevederile 
Codului Fiscal, FONDURILE DE PENSII REZIDENTE FISCAL ÎN ROMÂNIA trebuie să transmită 
următoarele documente:  

 O declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societăţii de 
administrare a fondului, care să ateste faptul că autorizarea societății de administrare a 
fondului și autorizarea fondului de pensii sunt valabile la data efectuării plății; 

 Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al societății de administrare a 
fondului, în termen de valabilitate, certificată de titular „conform cu originalul” - 
carte/buletin de identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de 
identificare pentru cetățenii străini; 

 Certificat constatator, în termen de valabilitate (30 zile), în original sau copie certificată 
„conform cu originalul”, din care să rezulte calitatea celui care semnează declarația de 
reprezentant legal/persoană autorizată a societăţii de administare a fondului;  

 Copie după decizia autorităţii de reglementare prin care se autorizează fondul de pensii; 

 În cazul fondurilor de pensii care au cont deschis la un Participant/Intermediar,  o declarație 
pe proprie răspundere semnată de Participant, prin care se comunică  următoarele: 

- faptul că fondul de pensie este client al acestuia; 

- datele de identificare ale fondului de pensii, respectiv număr de identificare/înregistrare 
şi denumirea completă, astfel cum sunt evidențiate în Registrul Acționarilor S.N.G.N 
Romgaz S.A. ținut de către Depozitarul Central; 

- codul de înscriere în Registrul Comisiei, numărul şi data deciziei de autorizare. 

Notă: În cazul unei societăţi de administrare a mai multor fonduri de pensii, se transmite o singură declaraţie pe 
proprie răspundere şi o copie a documentelor societăţii de administrare, insoţită de o listă a fondurilor de pensii 
aflate în administrarea societăţii şi de documentele aferente fondurilor. 

De asemenea, sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România FONDURILE DE PENSII 
NEREZIDENTE FISCAL ÎN ROMÂNIA, astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al 
Uniunii Europene sau în unul dintre statele Spaţiului Economic European, cu condiţia existenţei unui 
instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. În acest scop, acestea trebuie 
să transmită următoarele documente:  

 Certificat de rezidență fiscală (în original/copie legalizată, apostilat/supralegalizat, 
dacă este cazul), însoțit de traducerea legalizată în limba română; 

 O declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății de 
administrare a fondului, care să ateste că autorizarea societății de administrare a fondului 
și autorizarea fondului de pensii sunt valabile la data efectuării plății, dacă reprezintă fonduri 
de pensii astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau în 
unul dintre statele AELS şi, dacă sunt disponibile, informații cu privire la website-ul oficial al 
autorității de reglementare din țara de origine, unde poate fi verificat statutul de fond de 
pensii; 

 Copie după actul de identitate al reprezentantului legal al societății de administrare a 
fondului, în termen de valabilitate, certificată de titular „conform cu originalul”. 
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Certificatele de rezidenţă fiscală prezentate de acţionarii nerezidenţi trebuie să respecte 
următoarele cerinţe: 

- să fie emise în anul în care se face solicitarea aplicării Convențiilor de evitare a dublei 
impuneri; 

- să fie valabile pentru anul în care s-a efectuat plata dividendelor. 

Acționarii pot transmite documentele, în mod direct sau prin Participant, prin poștă, cu scrisoare 
recomandată, la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Mediaș, Piața C.I.Motaș nr.4, jud. Sibiu, cod poștal 
551130, România – în atenţia Serviciului Piața de Capital. 

Documentele trebuie transmise până la data de 11 iunie 2019 (data primirii documentelor la sediul 
ROMGAZ) pentru ca plata dividendelor cu acordarea scutirii de impozit să fie efectuată la Data Plății, 
24 iunie 2019. Dacă documentația nu este corectă și completă, ROMGAZ va reține impozitul pe 
dividende din dividendul brut în cota prevăzută de legea din România (5%).  

În cazul în care documentele se transmit după data de 11 iunie 2019, ROMGAZ va plăti, ulterior Datei 
Plăţii, impozitul reţinut. 
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Anexa 6 

 
Acordarea de impozit favorabil pentru ACŢIONARII NEREZIDENŢI 

 

Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a 
dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, trebuie să transmită către ROMGAZ 
certificatul de rezidență fiscală în original/copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este 
cazul, împreună cu traducerea legalizată a acestuia în limba romană, precum și detalii de contact 
pentru eventuale clarificări. 

 

Certificatele de rezidenţă fiscală prezentate de acţionarii nerezidenţi trebuie să respecte 
următoarele cerinţe: 

- să fie emise în anul în care se face solicitarea aplicării Convențiilor de evitare a dublei 
impuneri; 

- să fie valabile pentru anul în care s-a efectuat plata dividendelor. 

 

Acționarii nerezidenți pot transmite documentele, în mod direct sau prin Participant, prin poștă, cu 
scrisoare recomandată, la sediul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din Mediaș, Piața C.I.Motaș nr.4, jud. Sibiu, 
cod poștal 551130, România – în atenţia Serviciului Piața de Capital.  

 

Documentele trebuie transmise până la data de 11 iunie 2019 (data primirii documentelor la sediul 
ROMGAZ) pentru ca plata dividendelor cu acordarea impozitului favorabil să fie efectuată la Data 
Plății, 24 iunie 2019. Daca documentația nu este corectă și completă, ROMGAZ va reține impozitul pe 
dividende din dividendul brut în cota prevăzută de legea din România (5%). 

În cazul în care documentele se transmit după data de 11 iunie 2019, ROMGAZ va plăti ulterior Datei 
Plăţii diferența dintre valoarea impozitului aplicabil în România și valoarea impozitului favorabil, 
calculat în urma aplicării prevederilor Convențiilor de evitare a dublei impuneri. 

 

 


