
PROCEDURA DE PLATA A DIVIDENDELOR  

CATRE ACTIONARII BUCUR S.A. 

 

BUCUR S.A. („Bucur”) anunță începerea efectuării plății dividendelor repartizate din profitul net realizat în anul 
2021, prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și al agentului de plată Banca 
Comerciala Romana („BCR”), din data de 29 august 2022 (Data Plății), după cum urmează:  

 Plata dividendelor 2021 se face cu respectarea reglementărilor actuale privind piața de capital 
și a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BUCUR S.A. din 27 aprilie 
2022;  

 Au dreptul să încaseze dividende 2021 acționarii BUCUR S.A. înscriși în Registrul Acționarilor 
ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare 12 august 2022; Ex-Data este 11 
august 2022;  

 Valoarea dividendului brut este 0,022 RON/acțiune, impozitul pe dividende aferent fiind 
reținut la sursă în cota prevăzută de legea in vigoare la data platii.  

 Plata dividendelor se efectuează în RON, începând cu 29 august 2022 (Data Plății).  

Plata dividendelor 2021 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 2021 este 29 august 2025.  

Comisioanele percepute de Depozitarul Central și BCR pentru plata dividendelor nete în RON sunt suportate 
de Actionari (vor fi deduse din valoarea neta a dividendului).  

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ A DIVIDENDELOR:  

I. Către Persoane Fizice:  
 

A. 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 BUCUR S.A., 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 BUCUR S.A., în contul Participantului, fără prezentarea unor 
documente suplimentare. Plata dividendelor se va face la Data Plății, respectiv 29 august 2022.  
 
Nota: Acționarii care au conturi deschise la PARTICIPANȚI nu își pot ridica dividendele în numerar de la 
agentul de plată BCR.  
 

B. Prin VIRAMENT BANCAR, conform solicitării adresate direct Depozitarului Central S.A.  
 
i. 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 evidentiate mai jos (LISTA DOCUMENTE), prin poștă sau direct la adresa: 
Depozitarul Central S.A. – București, Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2.  

ii. 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 in baza de date a  Depozitarului Central, acesta 



putând fi utilizat pentru încasarea tuturor sumelor de banoi distribuite prin intermediul 
Depozitarului Central, până la o notificare contrară din partea acționarului. 

 
iii. 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.  

iv. Formularul de colectare cod IBAN şi lista de documente necesar a fi transmise în vederea 
înregistrării codului IBAN se regăseşte pe pagina de internet a Depozitarului Central 
(www.roclear.ro  - secţiunea Deţinători – Servicii pentru deţinători – Plata dividendelor şi a altor 
sume de bani) precum si mai jos, dupa cum urmeaza: 

 
Lista de documente necesare inregistrarii la Depozitarul Central a codului IBAN: 

 
 Formularul de colectare cod IBAN semnat olograf - descarca formular; 
 copia actului de identitate valabil, in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de 

titular „conform cu originalul”; 
 extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat), prin care se confirma 

existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului 
IBAN, in original; 

 copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau 
conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”; 

 copie dovada plata tarif colectare cod IBAN (in cazul in care documentele sunt transmise catre 
Depozitarul Central). 

 
v. 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 
Bucur S.A. sunt rugați să contacteze Depozitarul Central la e-mail:  
dividende@depozitarulcentral.ro sau la tel. +40.21.408.58.00. 

 
vi. Pentru acționarii 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, 29 august 2022, fără prezentarea unor documente suplimentare.  

 
Nota:  
In cazul actiunilor detinute in coproprietate, plata dividendelor, prin virament bancar, se va realiza 
conform urmatoarelor particularitati: 
 

- In cazul platilor prin virament bancar, Depozitarul Central va vira sumele de bani cuvenite 
coproprietarilor in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresata 
Depozitarului Central; 

- In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a 
transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din 
indiviziune, in conformitate cu regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre 
coproprietari conform numarului de actiuni dobandite in prorprietate exclusiva, Depozitarul 
Central va bloca plata dividendelor pentru a fi efectuata recalcularea dividendelor cuvenite 
fiecarui fost coproprietar, iar ulterior, plata se va realiza de catre Depozitarul Central conform 
prevederilor prezentei proceduri.   

 
C. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA BCR – BANCA COMERCIALA ROMANA.  

 



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 BCR de pe teritoriul României, pe baza documentelor specificate 
specificate mai jos;  

PLATA DIVIDENDE IN NUMERAR 

Acționarii - persoane fizice care nu sunt reprezentați de participanți și nu au solicitat direct 
Depozitarului Central plata prin virament bancar, plata dividendelor se va face  în numerar, prin 
punere la dispozitie a sumelor de bani cuvenite la ghișeele oricărei unităţi BCR de pe teritoriul 
României, incepand cu data de 29.08.2022. 

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional, prin 
prezentarea la ghiseul bancii a urmatoarelor documente, astfel:  

1. PENTRU ACȚIONARII - PERSOANE FIZICE  
   

1.1. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta 
personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul 
numeric personal (C.N.P.). Identificarea Detinatorilor nereprezentati de Participant in Fisier se 
va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P. 

1.2. In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor 
prezenta personal la ghiseu, plata Sumelor de bani se face in baza pasaportului a carui serie şi 
numar trebuie sa corespunda cu cele din Fisier. 

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 AVÂND VÂRSTA SUB 14 ANI:  
In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata 
Sumelor de bani se face reprezentatului legal in speta - tutorele/parintele minorului, in baza 
urmatoarelor documente: 
 

 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 DIZABILITĂȚI - PRIN CURATOR: 

In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata 
sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: 

  



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

 
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.   
Nota 4: În cazul plăților prin virament bancar către alte bănci decât BCR, 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 BCR 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 www.roclear.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. 

 

II. Către Persoane Juridice/Alte Entităţi:  
 
A. 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 BUCUR S.A., 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 BUCUR S.A., în contul Participantului, fără 
prezentarea unor documente suplimentare.  
 
Plata dividendelor se va face la Data Plății, respectiv 29 august 2022. 
 
Nota: Acționarii care au conturi deschise la PARTICIPANȚI, nu își pot ridica dividendele prin virament 
bancar direct de la agentul de plată BCR.  
 

B. Prin VIRAMENT BANCAR, conform solicitării adresate direct Depozitarului Central S.A.  
 
Acționarii, persoane juridice/alte entităţi, nereprezentați de un Participant își pot exercita opțiunea de 
a solicita Depozitarului Central plata dividendelor prin virament bancar conform indicațiilor precizate 
la punctul I. lit. B al prezentei Proceduri.  
 
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, 29 august 2022, fără prezentarea unor documente suplimentare.  
 

C. Prin intermediul AGENTULUI DE PLATA BCR 
 
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 numai prin 
VIRAMENT BANCAR, prin completarea formularului pus la dispozitie de BANCA, care va fi insotit de 
documentele suport mentionate in Lista de mai jos. 
 
LISTA DOCUMENTE  
 
 certificatul de înmatriculare/înregistrare al persoanei juridice/entității în Registrul Comerțului/ alt 

document echivalent care să ateste înregistrarea persoanei juridice/entității la 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 

competentă, 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;  

 imputernicire sau procura notarială în original sau în copie legalizată (imputernicirea/procura se 
va reține de către Agentul de Plată), care atesta calitatea de reprezentant conventional al 
semnatarului Cererii de plata, dacă este cazul. 



 
 
În cazul plăților prin virament bancar către alte bănci decât BCR, 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. 
 
 

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 BUCUR 
S.A. 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 la Registratura Bucur S.A., respectiv 
sediul Bucur S.A. din Mun. Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, cod poștal 024091, România sau 
prin Participant, prin poștă, cu scrisoare recomandată. 
Documentele trebuie transmise până la data de 18 august 2022 (data primirii documentelor la sediul 
BUCUR S.A.) pentru ca plata dividendelor cu acordarea impozitului favorabil să fie efectuată la Data 
Plății, 29 august 2022.  
Daca documentația nu este corectă și completă, BUCUR S.A. va reține impozitul pe dividende din 
dividendul brut în cota prevăzută de legea in vigoare la data platii.   
 
În cazul în care documentele se transmit după data de 18 august 2022, BUCUR S.A. 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. 

 
NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acţionarilor, persoane 
fizice şi ale persoanelor fizice, reprezentanţi ai acţionarilor, în scopul plăţii dividendelor 2021. 
 
În activitatea pe care o desfăşoară, Societatea BUCUR 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 intră 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, BUCUR 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 BUCUR 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/ 4 document echivalent); număr de identificare fiscală ; 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.  

BUCUR 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.  

BUCUR 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 aferent veniturilor din dividende, sunt: 

- angajaţi din cadrul BUCUR S.A., care au ca sarcină de serviciu plata dividendelor,  
DEPOZITARUL CENTRAL S.A.;  

- Agentul de plata BCR; 
- A.N.A.F. ; 

BUCUR 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.  

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 BUCUR 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.  
 
Informatii suplimentare privind procedura de plata dividendelor BUCUR S.A. pot fi solicitate de la: 
 
- Depozitarul Central S.A. cu sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9: 

 Email: dividende@depozitarulcentral.ro; 
 

- Bucur S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Visinilor nr. 25, Sector 2, Bucuresti; 



 Email: office@bucurcom.ro; 
 Tel: 021.323.67.30  

 
- Banca Comerciala Romana, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr 159, Business Garden 

Bucharest, Cladirea A, Etaj 6, Sector 6. 
 Email: contact.center@bcr.ro  
 Tel:  

 InfoBCR *2227, apelabil din retele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom; 
 +4021 407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate;  

 

BCR are dreptul de a solicita documente suplimentare în urma analizării cererilor de plată a 
dividendelor Bucur S.A. depuse la unităţile sale.  

 
 
Bucur S.A. 
Director General 
 
Dan Florin Marinescu  


