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- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

Data raportului: 12.10.2020 

 

 
S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216 

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3) 

 

 

Eveniment important de raportat: Litigiu pe rolul instanţelor de judecată  

S.I.F. Transilvania aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, în 

conformitate cu informaţiile disponibile pe portalul instanţelor de judecată, prin Încheierea nr. 

422/2020 pronunțată de Tribunalul Constanța la data de 09.10.2020, în dosarul nr. 

3752/118/2020, instanța: 

 

- În baza art. 341 alin 6 lit. b Cod procedură penală; Admite plângerea formulată de 

petenta Societatea de Investiţii Financiare Transilvania SA, împotriva ordonanţei nr. 

2848/P/2018 din 03.03.2020 pronunţată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, 

menţinută prin ordonanţa nr. 65/II/2/2020 din 20.05.2020 pronunţată de prim procurorul 

adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, desfiinţează soluţia atacată şi trimite 

cauza la procuror pentru completarea urmăririi penale. 

 

           Precizăm că obiectul dosarului nr. 3752/118/2020 l-a constituit plângerea formulată de 

societatea noastră împotriva soluției de clasare ce a fost dispusă prin Ordonanța pronunțată în 

dosarul nr. 2848/P/2018 din data de 03.03.2020 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Constanța și menținută ca urmare a respingerii plângerii formulate de S.I.F. Transilvania S.A., 

prin Ordonanța nr. 65/II/2/2020 din data de 20.05.2020 a Prim Procurorului de pe lângă 

Tribunalul Constanța, prin care se dispusese clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de abuz în servicu, dobândirea, în contul societății, de acțiuni, la un preț știut ca 

fiind vădit superior valorii lor efective, sau vânzarea, pe seama societății, acțiuni la prețuri 

știute a fi vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obținerii pentru sine a unui folos, în 
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paguba societății, în acest sens fiind supuse verificărilor tranzacțiile efectuate pe piața de 

capital de către administratorii societății COMCM S.A., cu acțiunile emise de societatea SCUT 

S.A., ce erau în proprietatea COMCM S.A., fapte prezumate a fi fost săvârșite de către numiții 

Alexe Gabriela, Frățilă Constantin, Frățilă Maria Alexandra și Mârlăneanu Ion, în calitatea lor 

de membri ai Consiliului de Administrație al societății COMCM S.A. Constanța 

 

 

 

Marius - Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

  

Tony – Cristian Răduță – Gib 

Membru al Directoratului/Director                       

 

 

                                                                                                         Loredana - Floriana Baston  

                                                                                                              Ofițer de Conformitate        


