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“Grupul de clienti aflati in legatura” cuprinde doua sau mai multe persoane fizice si/sau juridice intre 
care exista una sau mai multe dintre legaturile de mai jos: 

a. O societate impreuna cu persoanele care exercita direct sau indirect controlul in aceasta prin:  

1. detinerea a minim 50% din actiuni/parti sociale  

si/sau 

2. capacitatea de a obtine majoritatea voturilor in cadrul AGA; 

si/sau 

3. capacitatea de a numi/revoca majoritatea membrilor organelor de conducere, administratie 

sau de supraveghere; 

b. O societate impreuna cu societatea-mama/filiala; 

c. Doua sau mai multe societati care se afla sub controlul comun al unei alte societati/persoane;  

d. Administratorii/conducerea executiva (directorul general) si societatea comerciala;  

e. Doua sau mai multe societati care au aceeasi conducere administrativa, fara ca intre ele sa existe o 

relatie de control direct sau indirect (organul de conducere administrativa este format in majoritate de 

aceleasi persoane);  

f. Conducatorii fundatiilor/asociatiilor/organismelor publice si entitatea pe care acestia o conduc; 

 g.Persoanele care sunt membri ai aceleiasi familii cu solicitantul de credit / cu persoanele care detin 

controlul sau sunt administratori in societatea care solicita creditul: 

1. sotii/sotiile/partenerul de viata impreuna cu societatile asupra carora acestia detin 
controlul sau pe care le administreaza; 
2. alti membri apropiati ai familiei impreuna cu societatile in care acestia detin controlul/ 
sunt administratori, in masura in care intre aceste persoane sau intre societatile pe care acestia 
le controleaza/administreaza exista o  relatie de: 

i. control direct sau indirect 
si/sau 

ii. una dintre persoane exercita sau poate exercita o influenta dominanta 
(influenta dominanta are in vedere in special autoritatea de a participa la 
luarea deciziilor de politica financiara si de exploatare ale unei activitati 
economice)  
si/sau 

iii. se afla intr-o relatie de dependenta economica, in asemenea masura incat, 
daca una dintre aceste persoane ar intampina probleme financiare, cealalta 
ar intampina dificultati de finantare sau de rambursare 

h. Legatura de garantii – se consideră că fac parte din acelaşi grup, orice persoană fizică şi/ sau juridică 

care garantează cu bunurile sale (inclusiv veniturile in cazul codebitorului/garantului) creditul 

altei/altor persoane fizice sau juridice daca executia acestor garantii ar afecta-o de asa maniera incat 

ar pune in dificultate capacitatea de plata a acesteia.   

 

 

  


