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COMUNICAT 

 
Materialul Consiliului de Supraveghere privind actul de administrare al S.I.F. Transilvania 

 
S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor informarea realizată de Consiliul 
de Supraveghere privind actul de administrare al S.I.F. Transilvania, întocmită sub semnătura d-lui 
ec. Ştefan Szabo–Preşedinte al Consiliului de Supraveghere, conform Deciziei A.S.F. nr. 
526/22.04.2020. 
 
Președinte al Directoratului, 
dr. ec. Mihai FERCALĂ 

Membru al Directoratului, 
ec. Ştefan SZITAS 

 

Marcus Valeriu Marin 
Ofițer de Conformitate 

 
Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, în conformitate cu dispoziţiile Deciziilor 

A.S.F. nr. 525 şi 526 din 22.04.2020, urmare celor dispuse în cadrul şedinţei organizate în data de 23 
aprilie 2020, a autorizat pe dl. Ştefan Szabo, preşedinte al Consiliului de Supraveghere, înregistrat în 
această calitate la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, să publice acest 
material de informare a investitorilor/acţionarilor cu privire la modificările intervenite în conducerea 
emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a cererii de autorizare a d-lor Fercală Mihai, 
Stan Iulian şi Szitas Ştefan în funcţia de membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. precum şi 
cu privire la situaţia emitentului din perspectiva realizării actului de administrare (citat din Decizia 
A.S.F. nr. 526/22.04.2020). 

 
(i) Prin Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020 a fost respinsă cererea S.I.F. Transilvania S.A. de 

autorizare a d-nilor Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitas în calitate de membri ai Directoratului 
societăţii pentru un nou mandat de 4 ani cuprins între 20.04.2020 şi 19.04.2024. 

Urmare celor dispuse de A.S.F. prin Decizia amintită anterior, S.I.F. Transilvania nu are 
aprobat de către A.S.F. un Directorat numit în conformitate cu Hotărârea nr. 1/15.01.2020 a 
Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Tranilvania. 

 
(ii) Până în data de 19 aprilie 2020 conducerea societăţii era realizată de către un Directorat 

format din trei persoane, care ocupau această funcţie în condiţiile Avizului A.S.F nr. 265/12.10.2016, 
prin care a fost avizat în calitate de membru al Directoratului dl. Iulian Stan, Avizului A.S.F. nr. 
51/23.02.2017 prin care a fost avizat în calitate de membru al Directoratului dl. Mihai Fercală şi 
Avizului A.S.F. nr. 325/23.05.2017 prin care a fost avizat în calitate de membru al Directoratului dl. 
Ştefan Szitas; 

 
(iii) Având în vedere:  
- art. 18 al Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020, prin care se statuează că se 

menţine valabilitatea documentelor eliberate de autorităţile publice care expiră pe durata stării de 
urgenţă 
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- art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările 
aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2020, prin care se stabileşte că Valabilitatea 
documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de 
asediu sau a stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări 
 
rezultă că valabilitatea Avizelor A.S.F. nr. 265/12.10.2016, nr. 51/23.02.2017 şi nr. 
325/23.05.2017 se prelungeşte prin efectul dispoziţiilor legale prezentate mai sus, până la data 
de 13 august 2020, dacă starea de urgenţă nu va fi prelungită în condiţiile legii. 

 
(iv) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, prin Decizia nr. 24 din 6 noiembrie 2017, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/19.02.2018, recurs în interesul legii 
pentru interpretarea şi aplicarea unitară a art. 72 şi a art. 15312 din Legea nr. 31/1990, raportat la art. 
1552 din Codul civil de la 1884, respectiv art. 2030 din Legea nr 287/2009 privind Codul civil, cu 
aplicarea corespunzătoare a art. 54 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, a stabilit că administratorul 
societăţii pe acţiuni a cărui mandat a expirat, fără a exista un act de numire a unui nou 
administrator şi o acceptare expresă din partea acestuia, deţine prerogativele reprezentării atât 
timp cât încetarea funcţiei nu a fost publicată în conformitate cu legea. 

 
(v) În aceste condiţii, cum prin Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020 a fost respinsă cererea de 

autorizare a domnilor Mihai Fercală, Iulian Stan şi Ştefan Szitaş în funcţia de membri ai 
Directoratului S.I.F. Transilvania, fără ca alte persoane să fie autorizate în calitate de membri ai 
Directoratului, nu se poate afirma că în cadrul societăţii s-a produs o modificare în conducerea 
societăţii, sens în care:  

 
până la împlinirea termenului arătat în cadrul punctului (iii) de mai sus sau la data la care A.S.F. va 
aviza persoanele care fac parte din Directoratului societăţii, oricare din aceste evenimente se va 
împlini primul, actul de administrare al S.I.F. Transilvania S.A. va fi realizat de către un 
Directorat format din trei persoane, respectiv: 

- domnul dr. ec. Mihai FERCALĂ, în calitate de Președinte Executiv/ Director General; 
- domnul dr. ec. Iulian STAN, în calitate de Vicepreședinte Executiv/ Director General 

Adjunct, înlocuitor al Preşedintelui Directoratului și 
- domnul ec. Ştefan SZITAS, în calitate de Membru al Directoratului/Director, 

 
activitate ce se va realiza în virtutea Avizelor A.S.F. nr. 265/12.10.2016, nr. 51/23.02.2017 şi nr. 
325/23.05.2017. 

 
 

Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 
ec. Ştefan Szabo 


