
INFORMARE PRIVIND PERSOANELE DECEDATE, ACȚIONARI MINORITARI AI STIROM S.A. BUCUREȘTI  

I. PENTRU ÎNCASAREA CONTRAVALORII ACȚIUNILOR (18,0239 lei/acțiune) 
 

A. În cazul în care sunteți moștenitorii unui acționar al Stirom S.A. București („Moștenitorul”), nu ați 
realizat succesiunea notarială sau ați realizat-o, însă fără a include acțiunile Stirom S.A. București în 
masa succesorală, vă rugăm să aveți în vedere următorul demers: 

Moștenitorul se poate prezenta personal la Depozitarul Central S.A. („Depozitar”), B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj. 
3, sector 2, București, cu Certificatul de deces al acționarului decedat și cartea de identitate pentru a solicita 
eliberarea unui extras de cont pentru acțiunile Stirom S.A. pentru data de 23.10.2017 („extras”), data la care 
decedatul era acționar Stirom S.A. Taxa percepută pentru eliberarea extrasului de către Depozitar, în vigoare 
la data prezentei informări, este de 6 lei și se plătește la casieria acestuia, iar extrasul este eliberat pe loc. 

           Sau  

Moștenitorul poate solicita în scris Depozitarului (prin scrisoare recomandată la adresa B-dul Carol I, nr. 34-36, 
etaj 8, cod poștal 020922, sector 2, București, sau prin e-mail la  adresa: contact@depozitarulcentral.ro) 
transmiterea extrasului. Cererea trebuie să cuprindă solicitare  de eliberare a extrasului de cont pentru 
acțiunile Stirom deținute de defunct la data de 23.10.2017, data la care decedatul era acționar Stirom S.A., și 
trebuie să fie însoțită de următoarele documente: 

1. Fotocopie a Certificatul de deces cu mențiunea “copie conform cu originalul” și semnătura 
solicitantului 

2. Fotocopie a CI/BI a moștenitorului cu mențiunea “copie conform cu originalul” si semnătura 
solicitantului; 

3. Dovada plății sumei de 16 lei, compusă din 6 lei taxă eliberare extras de cont și 10 lei contravaloare 
transmitere prin poștă a extrasului către moștenitor. Pe mandatul poștal sau pe ordinul de plată prin 
care s-a achitat suma de 16 lei trebuie specificate următoarele date: 

a. Beneficiar: DEPOZITARUL CENTRAL S.A.  
b. CUI beneficiar: RO 9638020;  
c. cont bancar al beneficiarului:  

i. RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei  
ii. RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI  

iii. RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK. 

Precizare: în cazul solicitării transmiterii extrasului prin poștă/email procedura de eliberarea a acestuia 
durează minim 2-3 săptămâni. 

Cu extrasul de cont eliberat de Depozitar moștenitorul/toți moștenitorii trebuie să se prezinte la notar pentru 
obținerea unui Certificat de moștenitor/ Supliment al certificatului de moștenitor, în cazul în care s-a deschis 
deja succesiunea după defunct, dar în certificat nu era inclus și numărul total de acțiuni deținute la Stirom S.A..  

Precizare: în cazul existenței mai multor Moștenitori, aceștia vor solicita notarului înscrierea numărului efectiv 
de acțiuni moștenit de fiecare dintre aceștia. 



După îndeplinirea acestor etape, Moștenitorii acționarilor persoanelor fizice decedate se vor adresa uneia 
dintre sucursalele Unicredit Bank, menționate în anexa prezentei informări, nu mai devreme de 02 decembrie 
2017, cu următoarele acte: 

 certificat de moștenitor (copie); 
 carte/ buletin de identitate valabil al moștenitorului. 

În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terț printr-o 
procură specială (notarială). În cazul în care există mai mulți moștenitori, nu se pot face plăți parțiale. 

B. În cazul în care sunteți moștenitorii unui acționar al Stirom S.A. București, ați realizat succesiunea 
notarială și ați inclus acțiunile Stirom S.A. București în masa succesorală înainte de data 27/09/2017, 
ultima zi în care acțiunile au fost disponibile la tranzacționare, dar nu a fost înregistrat transferul din 
contul defunctului pe numele moștenitorului/moștenitorilor în registrul acționarilor ținut conform legii 
de Depozitarul Central S.A., vă rugăm să aveți în vedere următorul demers: 

Moștenitorii acționarilor persoanelor fizice decedate se vor adresa uneia dintre sucursalele Unicredit Bank, 
menționate în anexa prezentei informări, nu mai devreme de 02 decembrie 2017, cu următoarele acte: 

 certificat de moștenitor (copie); 
 carte/ buletin de identitate valabil al moștenitorului. 

În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terț printr-o 
procură specială. În cazul în care există mai mulți moștenitori, nu se pot face plăți parțiale. 

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ALIMENTAREA CONTULUI BANCAR ȘI PLATA IMPOZITULUI PE VENIT 

Contul special deschis la Unicredit Bank în favoarea acționarilor minoritari care nu și-au încasat contravaloarea 
acțiunilor, disponibil aici, va fi alimentat cu sumele aferente doar după clarificarea sumelor returnate din 
mandate poștale de Către Compania Națională Poșta Română S.A., astfel data de 02 decembrie 2017 este una 
orientativă, nedepinzând de intermediarul operațiunii, S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. sau de banca Unicredit 
Bank S.A.. 

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere obligația tuturor acționarilor minoritari sau a moștenitorilor acestora, 
de a depune la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), structura la care sunt arondați, în intervalul 
1 ianuarie 2018 - 25 aprilie 2018, Declarația 200, disponibilă aici, privind Veniturile realizate din transferurile 
titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, aferentă anului 2017. Vă reamintim că 
valoarea nominală a acțiunilor este de 2,5 lei/acțiune (valoare necesară pentru a determina venitul net 
impozabil în cazul acțiunilor dobândite prin Programul de Privatizare în Masă). 

II. PENTRU ÎNCASAREA CONTRAVALORII DIVIDENDELOR NERIDICATE AFERENTE ANILOR 2014-2015  

În cazul în care sunteți moștenitorii unui acționar al Stirom S.A. București, nu ați realizat succesiunea notarială 
sau ați realizat-o, însă fără a include acțiunile Stirom S.A. București în masa succesorală, vă rugăm să aveți în 
vedere următorul demers : 

Moștenitorul se poate prezenta personal la Depozitarul Central S.A. („Depozitar”), B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj. 
3, sector 2, București, cu Certificatul de deces al acționarului decedat și cartea de identitate pentru a solicita 
eliberarea unui extras de cont pentru acțiunile Stirom S.A. la data de 23.10.2017 („extras”), data la care 



decedatul era acționar Stirom S.A. Taxa percepută pentru eliberarea extrasului de Depozitar este de 6 lei și se 
plătește la casieria acestuia, iar extrasul este eliberat pe loc. 

           Sau  

Moștenitorul poate solicita în scris Depozitarului (prin scrisoare recomandată la adresa B-dul Carol I, nr. 34-36, 
etaj 8, cod poștal 020922, sector 2, București, sau prin e-mail la  adresa: contact@depozitarulcentral.ro) 
transmiterea extrasului. Cererea trebuie să cuprindă solicitare  de eliberare a extrasului de cont pentru 
acțiunile Stirom deținute de defunct la data de 23.10.2017, data la care decedatul era acționar Stirom S.A., și 
trebuie să fie însoțită de următoarele documente: 

1. Fotocopie a Certificatul de deces cu mențiunea “copie conform cu originalul” și semnătura 
solicitantului 

2. Fotocopie a CI/BI a moștenitorului cu mențiunea “copie conform cu originalul” si semnătura 
solicitantului; 

3. Dovada plății sumei de 16 lei, compusă din 6 lei taxă eliberare extras de cont și 10 lei contravaloare 
transmitere prin poștă a extrasului către moștenitor. Pe mandatul poștal sau pe ordinul de plata prin 
care s-a achitat suma de 16 lei trebuie specificate următoarele date: 

1. Beneficiar: DEPOZITARUL CENTRAL S.A.  
2. CUI beneficiar: RO 9638020;  
3. cont bancar al beneficiarului:  

1. RO45RNCB0071086501740001 - BCR – Sucursala Plevnei  
2. RO93BTRL04101202D03004XX - TRANSILVANIA SUC. LIPSCANI  
3. RO46BREL0002001004350100 - LIBRA INTERNET BANK. 

Precizare: în cazul solicitării transmiterii extrasului prin poștă/email procedura de eliberarea a acestuia 
durează minim 2-3 săptămâni. 

Cu extrasul de cont eliberat de Depozitar moștenitorul/toți moștenitorii trebuie să se prezinte la notar pentru 
obținerea unui Certificat de moștenitor/Supliment al certificatului de moștenitor - în cazul în care s-a deschis 
deja succesiunea după defunct, dar în certificat nu era inclus și numărul total de acțiuni deținute la Stirom S.A..  

Precizare: în cazul pluralității de Moștenitori aceștia vor solicita notarului înscrierea numărului efectiv de 
acțiuni moștenit de fiecare dinte aceștia. 

Moștenitorii acționarilor persoanelor fizice decedate se vor adresa Stirom S.A., b-dul Theodor Pallady nr. 45, 
sector 3, București, cu următoarele acte: 

 certificat de moștenitor; 
 carte/ buletin de identitate valabil al moștenitorului. 

Stirom S.A. va transmite către Depozitarul Central S.A. anexa privind transferul acțiunilor  din contul 
defunctului pe numele moștenitorului/moștenitorilor, iar Depozitarul Central S.A. va instructa agentul de plată 
CEC Bank S.A. pentru efectuarea plăților către moștenitori.  

După îndeplinirea acestor etape, plata dividendelor pentru anii 2014-2015 poate fi solicitată în numerar, la 
orice ghişeu sau agenție CEC Bank S.A. din întreaga tară, personal de către moștenitorul persoană fizică pe 
baza carţii de identitate valabile. 

În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terț printr-o 
procură specială. În cazul în care există mai mulți moștenitori, nu se pot face plăți parțial. 



Anexă  – Lista unităților teritoriale Unicredit Bank unde se poate încasa contravaloarea acțiunilor  

 

Cod suc. Oraș, Adresă Telefon Județ arondat 
GRIM Bucuresti, Str. Ghetarilor  nr 23-25, sect 1 021.200.53.00 BUCURESTI 

ROSE Bucuresti, Str. C.A. Rosetti, nr. 36, sect 2, 
Bucuresti 

021.206.72.12  
021.206.72.20 BUCURESTI 

VICT Bucuresti, bdul Nicolae Titulescu nr. 1A, 
bloc A7, sect 1 021.200.02.49/021.200.02.41 BUCURESTI 

SMB2 Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 021.301.51.99 BUCURESTI 
        

ARA2 Arad, Piata Avram Iancu nr 13, jud. Arad 0257.201.060 
ARAD 
HUNEDOARA 

TIM3 Timisoara, Str. Brediceanu, nr. 10,CBC, 
Parter, Jud. Timis  0256.406.601  

CARAS-
SEVERIN 
TIMIS 

        

CRA2 Craiova, Calea Unirii nr.4, Jud. Dolj 0251. 406. 677   

DOLJ 
MEHEDINTI 
OLT 
GORJ 

PIT2 Pitesti, Str. I.C. Bratianu nr. 26, Pitesti, 
Jud. Arges, 0248.207.090 

ARGES 
VILCEA 

        
BUZA Buzau, Str. Obor nr. 3-5,Jud. Buzau 0238.402.273 BUZAU 

PLO3 Ploiesti, str Golesti, nr 25, parter, jud 
Prahova 0244.338.412 

TELEORMAN 
GIURGIU 
PRAHOVA 
DIMBOVITA 

        

BRA4 Piata Traian nr.18-22,Bloc B6, parter, 
Braila 0239.606.370 

BRAILA 
VRANCEA 
GALATI 

CON3 Constanta, Bd. Mamaia 243-245, 
demisol, parter, etaj 1, Jud Constanta 0241.607.000 

CALARASI 
CONSTANTA 
IALOMITA 
TULCEA 

        

BACA 
Bdul Nicolae Balcescu  nr 1., Bacau 0234.207.032 BACAU 
    NEAMT 

IAS3 
    VASLUI 
Iasi, Str. Anastasie Panu nr. 23, Bloc 
Muntenia si Bloc 7 Noiembrie, Jud. Iasi 0232.421.900 IASI 

SUC3* Str Stefan cel Mare nr 17, bl 32, sc A+B, 
Suceava 0230.55.00.14 

BOTOSANI 
SUCEAVA 

        



BRA3 Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 15, 
cod postal 500090, Jud. Brasov 0268.402.662 0268.402.660 

BRASOV 
HARGHITA 
COVASNA 

SIB3 Sibiu, Str. Emil Cioran nr. 6, Jud. Sibiu 0269.207.404       SIBIU 
        

CLU3 Cluj, Str.Constantin Brincusi nr.2 0264.507.776 
BISTRITA-
NASAUD 
CLUJ 

TGM2* Targu Mires, Piata Trandafirilor nr. 44 0265.208.592 
ALBA 
MURES 

        

BMA2* Baia Mare, bdul Bucuresti nr. 3, jud. 
Maramures 0262.205.133 

MARAMURES 
SATU MARE 

ORAD Oradea, Str. Piata Unirii, nr. 2-4, Jud. 
Bihor 0259.408.040 

BIHOR 
SALAJ 

        
 

Contul deschis de Acționarul Majoritar (MGL Mediterranean Glass Limited, Cipru), în favoarea acționarilor 
care nu au încasat contravaloarea acțiunilor, din care se vor face plățile către aceștia a fost deschis la Unicredit 
Bank S.A., Sucursala Grigore Mora, București, Str. Ghețarilor, Nr. 23-25, Sector 1, iar numărul de cont este      
RO69 BACX 0000 0015 5083 1001. 

 


