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„Transilvania Investments Alliance S.A. se află într-un 

moment cheie al existenței sale, la momentul schimbării de 

management, de viziune și strategie, cu obiective redefinite 

având oportunitatea de a se înscrie pe un nou drum al 

performanței și eficienței investiționale, al unei comunicări 

transparente și oneste cu acționarii Societății. 

 
14 Martie 2022 este ziua în care pentru prima dată noul 

simbol TRANSI a fost listat pe ecranul Bursei de Valori 

București, confirmând o nouă poziționare a societăţii ȋn piaţa 

de capital, ceea ce va conduce la o creştere a atractivităţii 

acțiunii TRANSI ȋn faţa investitorilor și acționarilor 

Transilvania Investments Alliance S.A..  

 

Pentru toate acestea, în numele echipei Transilvania 

Investments Alliance S.A., vă sunt recunoscător tuturor. 

Mulțumim investitorilor, acționarilor, partenerilor și colegilor, 

de asemenea, mulțumim tuturor echipelor din sistemul 

financiar și autorităților, pentru un an sub semnul 

solidarității.” 

 

Paul-George PRODAN, 

Președinte al Consiliului de Supraveghere 
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CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. 

În conformitate cu Actul Constitutiv al societăţii, Consiliul de Supraveghere este compus din 5 

(cinci) membri, persoane fizice. 

La data de 01.01.2021, componența Consiliului de Supraveghere era următoarea: 

• dl Andănuț Crinel – Valer - Președinte 

• dl Petria Nicolae - Vicepreședinte 

• dl Luțac Gheorghe - membru 

• dl  Frățilă Constantin - membru 

Prin Autorizațiile nr. 69/19.04.2021 și nr. 80/27.04.2021, A.S.F. a autorizat componența Consiliului 

de Supraveghere al Transilvania Investments Alliance S.A.  în conformitate cu art. 3 și art. 5 din 

Hotărârea A.G.O.A. din 04.12.2020, după cum urmează: 

• dl Prodan Paul – George 

• dl Abrudan Patrițiu 

• dl Nicoară Marius – Petre 

• dl Momanu Radu 

• dl Frățilă Constantin  

Prin Hotărârea nr. 1 din 12.05.2021 a Consiliului de Supraveghere, dl Prodan Paul – George a fost 

ales în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere și dl Momanu Radu în funcția de 

Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere. 

În consecință, componența Consiliului de Supraveghere a devenit următoarea: 

➢ dl Prodan Paul - George – Președinte 

➢ dl Momanu Radu – Vicepreședinte 

➢  dl Abrudan Patrițiu – membru 

➢ dl Nicoară Marius – Petre – membru  

➢ dl  Constantin Frățilă – membru, 

componență valabilă și la data de 31.12.2021. 

În conformitate cu prevederile cuprinse în Legea societăţilor menţionăm faptul că toţi membrii 

Consiliului de Supraveghere sunt membri neexecutivi, întrucât nici unul dintre membri nu deţine o 

funcţie executivă în cadrul societăţii, societatea fiind administrată în sistem dualist. Consiliul de 

Supraveghere are în componența sa 4 (patru) membri independenți, respectiv dnii. Prodan Paul – 

George, Momanu Radu, Abrudan Patrițiu și Nicoară Marius – Petre.  
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STRATEGIA INVESTIȚIONALA AFERENTA ANULUI 2021                                                                               

 

Procesul de fundamentare al strategiei investiționale a societăţii a avut ȋn vedere rezultatele 

analizelor privind contextul economic actual, atât intern cât şi extern societăţii, precum şi punctele 

tari sau slabe, oportunităţile actuale şi previzibile şi avantajele competitive care diferenţiază 

societatea faţă de competitorii direcţi.  

 

Societatea a urmărit, ȋn primul rând, menținerea statutului de entitate de investiții, ca element 

fundamental de implementare a modelului de business, respectiv ca metodologie de întocmire și 

prezentare a raportărilor financiare periodice.  

 

De asemenea, societatea a urmărit în general o politică investițională pe un orizont mediu/ lung ce 

permite fructificarea unor alternative investiționale caracterizate de un grad redus de lichiditate 

precum cele de tip private equity, implementate cu respectarea limitărilor investiționale asumate 

prin profilul de risc definit la nivelul Societății.  

 

Obiectivele stabilite pentru un orizont investițional mediu/lung sunt asumate cu luarea în 

considerare a influențelor macroeconomice specifice. Orizontul investițional mediu/lung permite 

accesarea unor randamente superioare atașate primelor de risc specifice fiecărui tip de 

plasament. Diversificarea plasamentelor investiționale pot conduce la optimizarea indicatorilor 

agregați la nivelul întregului portofoliu. 

Programul investițional pentru anul 2021, aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

din data de 28.04.2021, a avut în vedere obiectivele prevăzute în Declarația de politică 

investițională 2020 – 2024, respectiv creșterea semnificativă a calităţii portofoliului administrat, 

respectiv a valorii de piață a acestuia, echilibrarea structurală a portofoliului, menținerea unui 

nivel optim al lichidităţii agregate a portofoliului și promovarea instrumentelor de remunerare 

eficientă şi competitivă a acţionarilor și gestionarea adecvată a resurselor financiare necesare 

implementării acestei strategii. 

În anul 2021, întreaga activitate de tranzacționare pe piețele de capital a urmărit obținerea de 

profit în condițiile oferite de piața internă și cea externă, precum și restructurarea portofoliului în 

direcția creșterii ponderii activelor financiare cu un grad ridicat de lichiditate şi purtătoare de 

dividend. În aceste condiții, au fost efectuate tranzacții atât pe piața internă, cât și pe piețele 

externe din New York și Frankfurt. 

Având in vedere faptul ca Transilvania Investments este un administrator de fonduri de investiții 

alternative adresat investitorilor de retail a aplicat pricipiile de best execution specifice 

investitorilor de retail, cu  orientare spre reducerea costurilor și utilizarea de servicii furnizate de 

intermediari care au asigurat comisioane de tranzacționare minime și care au avut capacitatea de 

a executa ordinele de tranzacționare.  
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Transilvania Investments a fost orientata in corelarea eficientă a nivelului plasamentelor de 

portofoliu și a celor speculative în scopul maximizării profitului Societății, astfel ca in cursul anului 

2021, activitatea de tranzacționare a fost orientată către următoarele domenii: 

▪ Tranzacții cu acțiuni cotate pe piața reglementată a Bursei de Valori București; 

▪ Tranzacții cu acțiuni cotate pe o sistemul multilateral de tranzacționare a Bursei de Valori 

București (SMT/AeRO); 

▪ Tranzacții cu acțiuni cotate pe pieţe reglementate străine; 

▪ Tranzacții cu unități de fond emise de fonduri de investiții; 

▪ Participarea la majorări de capital social cu aporturi în numerar. 

 

În anul 2021, Transilvania Investments a continuat implementarea măsurilor menționate în 

Strategia 2020-2024, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor din 04.12.2020, cu privire la 

administrarea portofoliului, respectiv:    

 monitorizarea și analiza activității societăților din portofoliu pe baza rezultatelor financiare 

raportate la încheierea exerciţiului financiar 2020 şi a celor aferente trim. I-III ale anului 

2021, în contextul pandemiei SARS-CoV-2; 

 fundamentarea opţiunilor de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor privind 

închiderea exerciţiului financiar al anului 2020 (repartizarea profitului net), precum şi alte 
puncte înscrise pe ordinea, pe baza documentelor puse la dispoziţie de societăţile din 

portofoliu şi prin raportare la interesele societare ale Transilvania Investments;  

 implementarea unor politici moderne de management la nivelul societăților la care 
Transilvania Investments deține calitatea de acționar majoritar; 

 aprobarea unor distribuţii de dividend echilibrate în cazul societăţilor cu statut de filială, 

care să conducă la creșterea veniturilor Transilvania Investments din dividende, dar fără a 
afecta capacitatea acestora de a genera profit în perioada următoare; 

 identificarea și direcţionarea sinergiilor existente la nivelul societăţilor care activează în 

acelaşi supersector în vederea îmbunătăţirii eficienţei operaţionale; 

 aprobarea în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor a criteriilor și obiectivelor de 

performanță pentru anul 2021 pentru fiecare societate în parte în funcție de specificul 
activității, indicatorii valorici stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programele 

investiționale aferente anului 2021, aliniate cu prevederile Politicii de remunerare stabilite 

la nivelul fiecărei entităţi; 

 aprobarea în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor a proiectelor de Buget de Venituri 

și Cheltuieli pentru anul 2021 pentru fiecare societate în parte în funcție de specificul 

activității, precum și a Programelor investiționale aferente anului 2022; 

 continuarea procesului de restructurare și eficientizare a portofoliului administrat de 

Transilvania Investments, prin reclasificarea societăților din portofoliu în funcție de 
specificul efectiv al activității; 
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Structura portofoliului la data de 31.12.2021, pe supersectoare de activitate, în funcție de 

valoarea justă 

 

 

Așa cum rezultă din tabelul de mai sus, valoarea justă a portofoliului de acțiuni și unități de fond 

deținut de Transilvania Investments la data de 31.12.2021 a înregistrat o creștere substanțială 
faţă de valoarea la data de 31.12.2020 (+205.445 mii lei, respectiv +16,94%). 

Pe parcursul anului 2021 au avut loc următoarele modificări în structura portofoliului pe 

supersectoare de activitate: 

➢ Creşterea ponderii supersectorului “Bănci”. Creşterea cu 119.144 mii lei a valorii 

portofoliului din acest supersector a condus la creșterea ponderii supersectorului în total 

portofoliu de la 32,29% la 36,02%. Valoarea absolută a participaţiilor a crescut ca urmare a 
variației prețului de tranzacționare a acțiunilor cotate din acest supersector.  

➢ Creşterea ponderii supersectorului “Servicii financiare”. Valoarea justă a participaţiilor din 
acest supersector a înregistrat o creștere de 70.589 mii lei, ceea ce a condus la creșterea 

ponderii supersectorului de la 6,51% la 10,54%. Valoarea absolută a participaţiilor a crescut 

în special ca urmare a achizițiilor efectuate în acest supersector, intrări de noi emitenți și 
unități de fond.  

➢ Scăderea ponderii supersectorului “Energie”. Valoarea justă a participațiilor din acest 

supersector a înregistrat o scădere de 40.656 mii lei, iar ponderea supersectorului în total 
portofoliu a scăzut de la 11,77% la 7,20% ca urmare a repoziționării în cadrul emitenților 

din acest supersector.     

➢ Scăderea ponderii supersectorului “Imobiliar”. Deși valoarea justă a participațiilor din 

acest supersector a înregistrat o creștere semnificativă (+12.345 mii lei), ponderea 

supersectorului în total portofoliu a scăzut de la 16,82% la 15,00%. 
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Structura şi evoluţia portofoliului în funcţie de ponderea participaţiilor deţinute în capitalul 
social al emitenţilor / numărul de unități de fond aflate în circulație, la data de 31.12.2021, 

comparativ cu situaţia înregistrată la data de 31.12.2020, se prezintă astfel: 

% deţinut din capitalul social / 
numărul de unități de fond emise 

Număr emitenți 
aflați în portofoliu 

Portofoliul Transilvania Investments 

Valoarea justă  (mii lei) % 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Până la 10,00% 36 37 626.630 754.919 52,93 53,23 

10,01% - 33,00% 26 27 54.532 63.728 2,13 4,49 

33,01% - 50,00% 12 12 42.517 49.526 3,59 3,49 

Peste 50,00%* 25 25 489.113 550.063 41,35 38,79 

TOTAL 99 101 1.212.792 1.418.237 100,00 100,00 

* inclusiv Şantierul Naval Orșova 

 

Structura portofoliului în funcție de ponderea valorii juste a  participațiilor deținute 
în capitalul social al emitenților/numărul de unități de fond aflate în circulație,  

la data de 31.12.2021 

 

 

Se constată o polarizare a valorii juste a portofoliului Transilvania Investments în cadrul 

societăților la care deține pachete minoritare (în special în acțiuni admise la tranzacţionare pe o 

piață reglementată) și în cadrul societăților la care deține pachetul majoritar de acțiuni.  

Aşa cum rezultă din situaţia prezentată mai sus, la data de 31.12.2021, Transilvania Investments 

deţine calitatea de acţionar semnificativ (între 10% şi 33%) la un număr de 27 societăţi, poziţia de 

control (între 33% şi 50%) la un număr de 12 societăţi şi poziţia majoritară (peste 50%) la un 

număr de 25 societăţi (din care 22 sunt operaţionale).  
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 ACTIVITATEA CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ÎN ANUL 2021 

În anul 2021, Consiliul de Supraveghere a analizat cu atenţie poziţia financiară şi perspectivele de 

dezvoltare ale Societăţii şi şi-a îndeplinit prerogativele atribuite în conformitate cu legislaţia în 

vigoare specifica AFIA/FIAR si Emitentilor, Actului Constitutiv al societăţii, Codului de Guvernanţă 

Corporativă aplicabil, Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului de Supraveghere şi cu celelalte reglementări interne relevante. 

Responsabilitățile de bază ale Consiliului de Supraveghere cu privire la aplicarea principiilor 

guvernanței corporative sunt menționate în Actul Constitutiv al societății și sunt dezvoltate în 

politicile și regulamentele interne.  

Pe întreg parcursul anului 2021, Consiliul de Supraveghere a supravegheat activitatea 

Directoratului societăţii în ceea ce priveşte conducerea societăţii şi a monitorizat în permanenţă 

rezultatele activității Directoratului. 

În toate cazurile impuse de legislaţia aplicabilă, de Actul Constitutiv sau de reglementările interne 

ale societăţii, Consiliul de Supraveghere a adoptat hotărâri întemeiate pe analize cuprinse în 

Notele înaintate de către Directorat și de către compartimentele specializate din cadrul societății, 

precum și pe recomandările emise de comitetele constituite la nivelul Consiliului. 

În anul 2021, s-au desfăsurat 15 (cincisprezece) ședințe ale Consiliului de Supraveghere, din care: 8 

(opt) ședințe cu prezența fizică, 5 (cinci) ședințe în sistem teleconferință și 2 (două) ședințe 

organizate în sistem electronic.  

Ulterior datei de 27.04.2021, data autorizării actualei componențe a consiliului, au avut loc 11 

(unsprezece) ședințe. Prezența la ședințe a membrilor consiliului a fost următoarea: dl Prodan 

Paul – George a participat la (unsprezece) ședințe, dl Momanu Radu a participat la (unsprezece) 

ședințe, dl Abrudan Patrițiu a participat la (unsprezece) ședințe, dl Nicoară Marius – Petre a 

participat la (unsprezece) ședințe, dl  Constantin Frățilă a participat la 10 (zece) ședințe. 

În cadrul şedinţelor organizate la sediul societăţii și prin teleconferință au participat, cu statut de 

invitaţi membrii Directoratului, şefii de departamente/servicii din cadrul societăţii, administratorul 

de risc  şi Ofiţerul de conformitate, fiind furnizate Consiliului de Supraveghere  atât verbal cât şi în 

scris, informaţii detaliate, la timp şi în mod regulat, cu privire la aspectele de importanţă relevantă 

pentru societate, inclusiv despre execuţia B.V.C., a programului de investiţii, a evoluţiei activului 

net calculat şi a managementului riscului, precum şi despre poziţia financiară şi strategia de afaceri 

a societăţii. 

În continuare, prezentăm o sinteză a principalelor hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere 

în cursul anului 2021: 

➢ aprobarea Planului de integrare și formare a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși 

ca urmare a hotărârii A.G.O.A. din 4 decembrie 2020; 
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➢ aprobarea încadrării societății în calitate de entitate reglementată   în categoria entităților 

semnificative conform prevederilor prevederilor art. 2 alin. (2) lit. k), pct. (ii)  și pct. (iii) – 

(v) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019; 

➢ aprobarea evaluării continue a adecvării membrilor Consiliului de Supraveghere.: dl 

Andănuț Crinel – Valer, dl Petria Nicolae, dl Luțac Gheorghe, dl Frățilă Constantin; 

➢ aprobarea evaluării continue a adecvării și a performanțelor activității membrilor 

Directoratului: dl Moldovan Marius – Adrian, dl Roșca Radu – Claudiu și dl Răduță – Gib 

Tony – Cristian; 

➢ aprobarea evaluării adecvării auditorului intern MAZARS ROMANIA S.R.L., a Ofițerului de 

Conformitate - dna Baston Loredana – Floriana și a Administratorului de Risc - dna 

Cioroianu Anda; 

➢ aprobarea autoevaluării anuale a eficienței Consiliului de Supraveghere și a comitetelor 

constituite în cadrul acestuia pentru anul 2020 în baza Formularelor de autoevaluare 

completate de membrii în funcție (la data de 12.02.2021); 

➢ aprobarea rezultatelor evaluării independenței membrilor Consiliului de Supraveghere în 

funcție (la data de 01.03.2021); 

➢ aprobarea Raportului de audit intern aferent anului 2020 întocmit de MAZARS ROMANIA 

S.R.L. și a Planului de audit intern pentru anul 2021; 

➢ aprobarea Raportului anual al Ofițerului de conformitate pentru anul 2020 și a  Planului de 

investigații al Ofițerului de conformitate pentru anul 2021; 

➢ aprobarea evaluării implementării Planului de asigurare a continuității activității și pentru 

situații de urgență pe semestrul II 2020 și pe semestrul I 2021; 

➢ aprobarea punctului de vedere al Consiliului de Supraveghere cu privire la cererea de 

convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor primită în data de 24.12.2020 din 

partea unui grup de acționari cu o deținere de 6,07% din capitalul social al societății 

➢ avizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020, a situațiilor financiare 

interimare simplificate la 31.03.2021, a situațiilor financiare interimare simplificate la 

30.06.2021 și a situațiilor financiare interimare simplificate la 30.09.2021; 

➢ aprobarea rapoartelor Directoratului pentru exercițiul financiar 2020, trim. I 2021, 

semestrul I 2021 și trim. III 2021; 

➢ aprobarea rapoartelor anuale 2020 ale Consiliului de Supraveghere, Comitetului de 

Remunerare și Nominalizare și Comitetului de Audit; 

➢ aprobarea Raportului privind conflictul de interese la nivelul Consiliului de Supraveghere – 

anul 2020; 

➢ aprobarea Raportului anual privind activitatea de administrare a riscului în cadrul societății 

pentru anul 2020 și a Rapoartelor riscurilor aferente trim. IV 2020, trim. I 2021,  trim. II 
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2021 și trim. III 2021; 

➢ aprobarea contractării serviciilor de audit IT pentru evaluarea sistemului de vot electronic, 

conform cerințelor Normei A.S.F. nr. 4/2018; 

➢ aprobarea proiectului Politicii de remunerare a societății;  

➢ aprobarea proiectului privind indicatorii de performanță calitativă și cantitativă care stau  

la baza stabilirii remuneraţiilor variabile ale membrilor Directoratului și ai Consiliului de 

Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021; 

➢ avizarea propunerii de repartizare pe destinații a profitului net realizat în exercițiul 

financiar 2020; 

➢ avizarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului investițional pentru anul 2021; 

➢ aprobarea Politicii societății  privind integrarea riscurilor legate de durabilitate; 

➢ avizarea propunerii Directoratului privind convocarea A.G.O.A. din aprilie 2021; 

➢ alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Supraveghere (ulterior 

autorizării de către A.S.F a componenței Consiliului de Supraveghere conform hotărârii 

A.G.O.A. din 04.12.2020); 

➢ aprobarea componenței și desemnarea președintelui Comitetului de Audit, Comitetului de 

Risc și Comitetului de Remunerare și Nominalizare (ulterior autorizării de către A.S.F a 

componenței Consiliului de Supraveghere conform hotărârii A.G.O.A. din 04.12.2020); 

➢ aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Supraveghere al 

societății  și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Directoratului; 

➢ aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al Transilvania Investments Alliance 

S.A.; 

➢ aprobarea majorării gradului de îndatorare al Transilvania Investments Alliance S.A.  

(calculat astfel: [dividende scadente și neridicate + sume datorate instituțiilor de credit + 

alte surse atrase] / total activ) la nivelul de 20%, cu respectarea încadrării în profilul de risc 

aprobat; 

➢ aprobarea revizuirii Politicilor și procedurilor privind funcționarea societății  în calitate de 

AFIA, conform propunerilor Directoratului; 

➢ avizarea contractării unui credit în limita sumei de 90.000.000 lei, ce va fi tras de la Banca 

Comercială Română S.A.; 

➢ aprobarea desfiinţării Comitetului de Nominalizare şi Remunerare; 

➢ aprobarea înființării Comitetului de Nominalizare, a componenței acestuia și desemnarea 

președintelui comitetului; 

➢ aprobarea înființării Comitetului de Remunerare, a componenței acestuia și desemnarea 

președintelui comitetului; 
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➢ aprobarea Politicii de implicare a societății;  

➢ aprobarea încetării cu acordul părților a raporturilor juridice dintre societate și dl 

Moldovan Marius – Adrian, în calitate de Președinte Executiv – Director General, începând 

cu data de 11.09.2021; 

➢ aprobarea încetării cu acordul părților a raporturilor juridice dintre societate și dl.  Tony-

Cristian Răduţă-Gib, în calitate de Membru al Directoratului/ Director,  începând cu data de 

11.11.2021; 

➢ numirea în funcţia de Preşedinte Executiv/Director General a domnului Radu-Claudiu 

Roşca, începând cu data de 13.09.2021; 

➢ numirea în funcţia de Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct a domnului Tony-

Cristian Răduţă-Gib, începând cu data de 13.09.2021; 

➢ numirea în funcţia de Membru al Directoratului/Director al societății a domnului Dragoş 

Călin pentru un mandat ce va fi cuprins între data aprobării acestuia în această funcţie de 

către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de 13.09.2021, şi până 

la data de 20.04.2024; 

➢ aprobarea evaluării prealabile a adecvării domnului Dragoş Călin pentru funcţia de 

membru al Directoratului și a evaluării adecvării în mod colectiv a Directoratului societății, 

respectiv dl. Radu-Claudiu Roşca, dl. Tony-Cristian Răduţă-Gib şi dl. Dragoş Călin; 

➢ numirea în funcţia de Vicepreşedinte Executiv/Director General a domnului Theo-Dorian 

BUFTEA, pentru un mandat cuprins între data aprobării acestuia în acestă funcţie de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai devreme de 12.11.2021 şi până la data 

de 20.04.2024; 

➢ aprobarea evaluării prealabile a adecvării domnului Theo-Dorian Buftea pentru funcţia de 

Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct și a evaluării  adecvării în mod colectiv a 

Directoratului societății, respectiv dl Radu-Claudiu Roşca, dl Theo-Dorian Buftea şi dl 

Dragoş Călin; 

➢ aprobarea Planului de integrare și formare recomandat domnului Theo-Dorian Buftea, 

numit în calitate de Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct; 

➢ aprobarea structurii de conducere a societății, aferentă dosarului de aprobare în funcţia de 

membru al Directoratului a domnului Dragoş Călin și a structurii de conducere a societății,  

aferentă dosarului de aprobare în funcţia de membru al Directoratului a domnului Theo-

Dorian Buftea; 

➢ aprobarea Planului de stimulare şi recompensare a personalului identificat – 2021; 

➢ numirea în funcţia de Administrator Risc al societății  a domnului Alexandru Gavrilă și 

aprobarea evaluării adecvării prealabile pentru această funcție; 

➢ numirea în funcţia de Ofiţer Conformitate al societății  a doamnei Mihaela-Corina Stoica și 
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aprobarea evaluării adecvării prealabile pentru această funcție; 

➢ avizarea înfiinţării unei reprezentanţe/punct de lucru în Clădirea Ana Tower, Bulevardul 

Poligrafiei nr. 1A, etaj 1, Zona B, Sector 1, Bucureşti, a modificării corespunzătoare a 

Actului constitutiv și a organigramei societății; 

➢ avizarea prelungirii și transformării facilității de credit pe termen scurt nonrevolving de la 

Banca Transilvania în facilitate de credit revolving; 

➢ aprobarea Contractului de Mandat privind încredinţarea şi exercitarea funcţiei de 

Vicepreşedinte al Directoratului/Director General Adjunct al societății încheiat între 

societate  și domnul Theo-Dorian Buftea; 

➢  aprobarea numirii Societății KPMG Audit S.R.L. în funcția de auditor intern al societății  și a 

evaluării prealabile a adecvării pentru această funcție;  

➢ aprobarea formei actualizate a Regulilor fondului și a Documentului cu informații esențiale 

(KIID); 

➢ numirea doamnei  Mihaela – Corina Stoica în calitate de Ofițer de conformitate SB/FT 

(spălarea banilor) și persoană desemnată cu aplicarea sancțiunilor internaționale pe piața 

de capital; 

➢ numirea doamnei Cristina – Maria Popa în calitate de persoană desemnată cu 

responsabilități SB/FT; 

➢ aprobarea completării responsabilităților doamnei Elena Cîrstea, persoană desemnată 

privind SB/FT, cu responsabilități specifice de persoană desemnată cu aplicarea 

sancțiunilor internaționale pe piața de capital. 

De asemenea, în cadrul responsabilităților sale, Consiliul de Supraveghere s-a asigurat că există un 

cadru adecvat de verificare a modului în care se aplică legislația specifică privind raportarea către 

A.S.F. Astfel, conform Procedurii privind îndeplinirea obligațiilor de raportare și informare, toate 

raportările către A.S.F. sunt verificate și semnate de către ofițerul de conformitate. Transmiterea 

acestora către A.S.F. se face prin canalele de comunicare stabilite prin Regulamentul A.S.F. nr. 

27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări, de către persoane special desemnate în 

acest scop. 

Ulterior perioadei de raportare, Consiliul de Supraveghere a aprobat Raportul Directoratului 

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, care conține Declaraţia de Guvernanţă 

Corporativă a societății (Cap. 7), Declarația privind conformarea cu prevederile Codului de 

Guvernanță Corporativă (CGC) al B.V.B. la data de 31.12.2021 (Anexa 5) și Declarația privind 

aplicarea principiilor de guvernanță corporativă la data de 31.12.2021, conform Regulamentului 

A.S.F. nr. 2/2016, cu modificările și completările ulterioare (Anexa 6). Declarația de Guvernanță 

Corporativă este completată cu informațiile furnizate în prezentul Raport al Consiliului de 

Supraveghere. 
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Comitetul de Audit 

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Audit, cu 

scopul de a acorda sprijin, a analiza detaliat și de a formula recomandări Consiliului în materie de 

control intern/audit intern şi raportare financiară. 

Componența Comitetului de audit în anul 2021 a fost următoarea: 

• în perioada 01.01.2021 – 19.04.2021: dl Petria Nicolae – președinte (independent),  dl 

Andănuț Crinel-Valer  - membru (independent) și dl Luțac Gheorghe – membru 

• în perioada 12.05.2021 – 31.12.2021: dl Abrudan Patrițiu – președinte, dl Prodan Paul – 

George – membru și dl Momanu Radu – membru; toți membrii comitetului sunt 

independenți. 

În anul 2021, Comitetul de Audit s-a întrunit în 5 (cinci) ședințe. În urma dezbaterilor din cadrul 

acestora, au fost emise recomandări către Consiliul de Supraveghere cu privire la: 

➢ aprobarea Planului de audit intern pentru anul 2021; 

➢ aprobarea Planului de investigații al Ofițerului de Conformitate pentru anul 2021; 

➢ aprobarea Raportului auditorului intern pentru activitatea desfășurată în anul 2020; 

➢ aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2020 ale Administratorului Risc și 

Ofițerului de Conformitate; 

➢ aprobarea raportului privind conflictul de interese la nivelul Consiliului de Supraveghere; 

➢ avizarea rezultatelor financiare anuale preliminare 2020, a situațiilor financiare anuale 

încheiate la 31.12.2020 și a  situațiilor financiare interimare simplificate la 30.09.2021; 

➢ aprobarea rapoartelor Directoratului pentru exercițiul financiar 2020 și trim. III 2021; 

➢ avizarea propunerii Directoratului privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat 

la 31.12.2020; 

➢ avizarea propunerii Directoratului privind Bugetul de Venituri și cheltuieli și Programul 

Investițional pentru anul 2021; 

➢ alegerea Societății KPMG Audit S.R.L. pentru servicii de audit intern aferente exercițiului 

financiar 2022. 

Ulterior încheierii perioadei de raportare, în conformitate cu responsabilitățile care îi revin, 

Comitetul de Audit a efectuat evaluarea anuală:  

✓ a sistemului de control intern din cadrul societății  

✓ a eficienței sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului din cadrul 

societății 
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✓ a activității de audit intern  

✓ a conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu 

părțile afiliate 

✓ a activităților de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, și de administrare a 

sancțiunilor internaționale pe piața de capital 

Nu s-au constatat deficiențe ale activității desfășurate în anul 2021 de către Ofițerul de 

Conformitate, Administratorul Risc și Auditorul intern. 

În urma evaluării conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor 

acesteia cu părțile afiliate, în baza informațiilor cuprinse în raportul Directoratului pentru 

exercițiul financiar 2021 și în notele la situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021, nu au 

fost identificate încălcări ale procedurii privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în 

cazul tranzacțiilor respective. 

Evaluarea activităților de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului, și de administrare 

a sancțiunilor internaționale pe piața de capital pentru anul 2021 a constatat eficiența acestora și 

concordanța cu reglementările legale în materie. 

În ceea ce privește evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor relevante de monitorizare a 

rezultatelor activităţii conducerii executive/conducerii superioare şi a entităţii reglementate în 

ansamblu, Comitetul de Audit, prin mecanisme proprii, a monitorizat permanent și a analizat 

rezultatele activității conducerii executive, precum și ale entității în ansamblu. Concluziile acestor 

analize s-au reflectat în procesul de evaluare continuă a membrilor Directoratului și a funcțiilor 

cheie, rezultând, pe baza analizei unor obiective calitative și cantitative, că nivelul de performanță 

realizat în anul 2021 a fost unul adecvat. 

Comitetul de Risc 

În cadrul Consiliului de Supraveghere a fost constituit și funcționează un Comitet de Risc, în 

vederea validării rapoartelor întocmite de administratorul de risc, monitorizării activităților cu 

impact în zona de risc și pentru a formula recomandări Consiliului de Supraveghere privind 

evitarea operațiunilor riscante și minimizarea eventualelor efecte. 

Componența Comitetului de risc în anul 2021 a fost următoarea: 

• în perioada 01.01.2021 – 19.04.2021: dl Andănuț Crinel - Valer - președinte,  dl Petria 

Nicolae - membru și dl Frățilă Constantin – membru 

• în perioada 12.05.2021 – 31.12.2021: dl Frățilă Constantin – președinte, dl Abrudan Patrițiu 

– membru și dl Momanu Radu – membru. 

În anul 2021, Comitetul de Risc s-a întrunit în 4 (patru) ședințe. În cadrul acestora a fost 

monitorizat permanent sistemul de administrare a tuturor categoriilor de riscuri la nivelul 

Societății, încadrarea nivelului indicatorilor de risc în limitele stabilite intern, precum și 

conformitatea cu reglementările aplicabile. 
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Recomandările comitetului către Consiliul de Supraveghere au avut în vedere: 

➢ prezentarea Diagramei riscurilor de diversificare prudențială a portofoliului, întocmită 

lunar;  

➢ prezentarea informărilor privind riscul de piață și riscul de lichiditate, întocmite lunar; 

➢ aprobarea Raportului anual privind activitatea de administrare a riscului în cadrul societății  

pentru anul 2020; 

➢ aprobarea Rapoartelor riscurilor societății pentru trim. IV 2020, trim. II 2021 și trim.III 

2021, cu mențiunea că nu au fost identificate aspecte care să genereze necesitatea 

adoptării de măsuri distincte de către Consiliul de Supraveghere; 

➢ aprobarea majorării gradului de îndatorare al societății la nivelul de 20%, cu revizuirea 

corespunzătoare a Politicilor și procedurilor privind managementul riscurilor. 

Comitetul de Remunerare 

Pâna la data de 11.08.2021, în cadrul Consiliului de Supraveghere a funcționat Comitetul  de 

Remunerare și Nominalizare, cu următoarea componență: 

➢ în perioada 01.01.2021 – 19.04.2021: dl Andănuț dl. Crinel-Valer – președinte, dl Petria Nicolae 

– membru, dl Luțac  Gheorghe – membru 

➢ în perioada 12.05.2021 – 11.08.2021: dl Prodan Paul – George – președinte, dl Abrudan 

Patrițiu – membru, dl Nicoară Marius – Petre – membru, dl Frățilă Constantin – membru. 

În vederea alinierii structurii organizatorice la prevederile Actului constitutiv, modificate prin 

Hotărârea A.G.E.A. din 04.12.2020 (autorizate de A.S.F. în iulie 2021), prin hotărârea din 

12.08.2021, Consiliul de Supraveghere a aprobat desființarea Comitetului de Remunerare și 

Nominalizare și înființarea Comitetului de Remunerare și a Comitetului de Nominalizare. La 

aceeași dată a fost aprobată componența și desemnarea președintelui fiecărui comitet. 

Componența Comitetului de Remunerare înființat în baza Hotărârii Consiliului de Supraveghere 

din data de 12.08.2021 este următoarea: dl Prodan Paul – George – președinte, dl Nicoară Marius 

- Petre – membru, dl Momanu Radu – membru. 

Activitatea detaliată a Comitetului de Remunerare este prezentată în Raportul anual al comitetului 

de remunerare, anexat prezentului Raport al Consiliului de Supraveghere, întocmit în conformitate 

cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă 

corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. 

În raportul Comitetului de Remunerare este inclusă analiza modului în care societatea a ales să 

aplice principiile privind remunerarea, concluzia fiind că politicile de remunerare sunt consistente 

şi au un management al riscurilor eficient.  
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Acestea sunt adaptate structurii și complexității entității, prevăd măsuri concrete de gestionare a 

potențialelor conflicte de interese, abordează atât criterii cantitative cât și calitative și sunt 

compatibile cu o administrare sigură și eficace a riscurilor pentru toate categoriile de beneficiari. 

Comitetul de Nominalizare 

Conform precizărilor anterioare, până la data de 11.08.2021, activitatea specifică Comitetului de 

Nominalizare a fost realizată în mod unificat cu activitatea Comitetului de Remunerare. 

Ca urmare a deciziei Consiliului de Supraveghere din 12.08.2021, componența Comitetului de 

Nominalizare nou înființat a devenit următoarea: dl Prodan Paul – George – președinte 

(independent), dl Abrudan Patrițiu – membru (independent), dl Frățilă Constantin – membru.  

Principala misiune a Comitetului de Nominalizare în anul 2021 a constat în evaluarea, selecția și 

nominalizarea membrilor Directoratului și a persoanelor care ocupă funcții cheie, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 și ale procedurii existente la nivelul societății. 

În cursul anului 2021, comitetul s-a întrunit în 7 (șapte) ședințe. Prezentăm o sinteză a  

recomandărilor formulate în urma desfășurarii acestora:  

Anterior datei de 11.08.2021 

➢ menținerea evaluărilor adecvării domnilor Andănuț Crinel – Valer, președinte C.S., și Petria 

Nicolae, vicepreședinte C.S., aprobate prin hotărârea Consiliului de Supraveghere din 

22.12.2020; 

➢ aprobarea  re - evaluării  adecvării dlui Frățilă Constantin, membru C.S.;  

➢ aprobarea evaluării adecvării individuale a dlui Luțac Gheorghe, membru C.S.; 

➢ aprobarea evaluării performanțelor și a adecvării membrilor Directoratului: dl Moldovan 

Marius – Adrian, Președinte Executiv, dl Roșca Radu – Claudiu, Vicepreședinte Executiv, dl 

Răduță – Gib Tony – Cristian, pentru activitatea desfășurată în anul 2020; 

➢ menținerea evaluării adecvării colective a membrilor Directoratului, aprobată prin 

hotărârea Consiliului de Supraveghere din 04.04.2020; 

➢ menținerea evaluării adecvării auditorului intern MAZARS ROMANIA S.R.L., aprobată prin  

hotărârea Consiliului de Supraveghere din 14.08.2020; 

➢ menținerea evaluării adecvării Ofițerului de Conformitate, dna Baston Loredana – Floriana, 

aprobată prin hotărârea Consiliului de Supraveghere din 24.08.2020; 

➢ aprobarea evaluării adecvării Administratorului Risc, dna Cioroianu Anda Cristina; 

➢ aprobarea rezultatelor evaluării independenței membrilor Consiliului de Supraveghere.  
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Ulterior datei de 11.08.2021 

➢ aprobarea Formularului de evaluare prealabilă a adecvării domnului Dragoş Călin, candidat 

la funcţia de membru al Directoratului; 

➢ aprobarea Formularului de evaluare a adecvării individuale a domnului Dragoş Călin în 

calitate de membru al Directoratului societății; 

➢ aprobarea evaluării adecvării colective a societății , respectiv: dl Radu -  Claudiu Rosca, dl 

Tony- Cristian Răduță – Gib și dl Dragoș Călin; 

➢ aprobarea nominalizării domnului Gavrilă Alexandru pentru ocuparea funcției de 

Administrator Risc; 

➢ aprobarea Formularului de evaluare prealabilă a adecvării domnului Gavrilă Alexandru 

pentru  funcţia de Administrator  Risc; 

➢ aprobarea nominalizării domnului Theo - Dorian Buftea pentru funcția de membru al 

Directoratului societății;  

➢ aprobarea Formularului de evaluare prealabilă a adecvării domnului Theo – Dorian Buftea 

pentru  funcţia de membru al Directoratului; 

➢ aprobarea evaluării adecvării colective a Directoratului societății, respectiv: dl Radu -  

Claudiu Roșca, dl Dragoș Călin și dl Theo – Dorian Buftea; 

➢ aprobarea Planului de integrare și formare recomandat dlui Theo -Dorian Buftea, în forma 

propusă de Comitetul de Nominalizare; 

➢ aprobarea nominalizării doamnei Stoica Mihaela – Corina pentru funcția de Ofițer 

Conformitate; 

➢ aprobarea Formularului de evaluare prealabilă a adecvării doamnei Mihaela-Corina Stoica 

pentru  funcţia de Ofiţer Conformitate. 

Auditorul financiar  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 24.04.2019 a numit ca auditor financiar al 

societăţii firma DELOITTE AUDIT S.R.L. Bucuresti pentru o perioadă de trei ani, respectiv 

01.05.2019 – 30.04.2022. 

Prin hotărârea din 28.04.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat: 

➢ reducerea mandatului auditorului Deloitte Audit S.R.L. până la data de 

31.12.2021, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 21 din Norma A.S.F. nr. 13/2019 

privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; reducerea mandatului nu are 
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efect asupra obligaţiilor Societăţii Deloitte Audit S.R.L. de a audita situaţiile financiare ce se vor 

încheia la 31.12.2021 şi de a furniza celelalte servicii derivate din contractul de audit 

➢ numirea Societăţii Mazars România S.R.L. Bucureşti ca auditor financiar al 

societății  pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.01.2022 până la 31.12.2024, pentru 

auditarea situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2022, 2023 şi 2024. 

Situaţiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2021 

Comitetul de Audit a raportat Consiliului de Supraveghere efectuarea analizei materialelor 

prezentate de Directorat, respectiv: 

• situaţia profitului sau pierderii și alte elemente  ale rezultatului global  

• situația poziției financiare  

• situația modificărilor capitalurilor proprii 

• situația fluxurilor de trezorerie 

• note la situațiile financiare  

întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și cu 

prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu 

IFRS şi a recomandat avizarea acestora, inclusiv a Raportului Directoratului. 

La data întocmirii prezentului raport, sunt în curs de auditare situaţiile financiare anuale întocmite 

de societate pentru exerciţiul financiar 2021, urmând ca raportul de audit să însoţească aceste 

situaţii financiare. 

POLITICA DE REMUNERARE A ACȚIONARILOR TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. 

Politica de remunerare a acționarilor are în vedere implementarea unui mix de instrumente 

complementare de remunerare a capitalului investit în acțiuni emise de societate, ce constă în 

distribuirea de dividende în numerar, ce vizeză un randament competitiv prin raportare la prețul 
mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul și 

derularea unor programe de răscumpărare de acțiuni proprii urmate de anularea lor și reducerea 
capitalului social al companiei, sub rezerva aprobării de către acționarii Societății. Politica de 

remunerare a acționarilor poate fi consultată pe website-ul societăţii 

www.transilvaniainvestments.ro. 

În ceea ce privește distribuirea de dividende, politica de dividend promovată de Transilvania 

Investments urmărește creşterea atractivității acțiunilor TRANSI prin asigurarea unui echilibru 
permanent între remunerarea acționarilor societății și resursele financiare necesare derulării 

programelor investiționale anuale, conform obiectivelor investiționale pe termen mediu/lung.  

Remunerarea acționarilor în anul 2021 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2021 a aprobat propunerea 

Directoratului privind repartizarea întregului profit net realizat de Societate în exerciţiul financiar 
din anul 2020, în sumă de 34.541.911,98 lei, la Alte rezerve – surse proprii de finanţare constituite 

din profit, argumentele prezentate fiind următoarele: 

http://www.transilvaniainvestments.ro,/
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• contextul macroeconomic actual caracterizat de oportunități investiționale semnificative, 

• contextul general de tranzacționare ce va fi și în continuare afectat de un grad sporit de 

volatilitate, 

• implementarea strategiei de investiții, cu orientare și spre instrumente financiare ce 

vizează orizonturi investiționale medii lungi (private equity), 

• contextul general specific unor sectoare strategice din perspectiva politicii investiționale a 

societății (turism, imobiliar, financiar). 

Situaţia dividendelor acordate din profitul net realizat în exercițiile financiare 2017, 2018 și 2019, 

plătite efectiv până la data de 31.12.2021, este următoarea: 
 

Exerciţiul financiar în 
care s-a realizat profit 

Anul în care 

s-a acordat 
dividendul 

Dividende brute repartizate Dividende brute plătite 

lei/acţiune mii lei mii lei % 

2017 2018 0,0100 21.624* 15.197 70,28 

2018 2019 0,0121 26.165 17.856 68,24 

2019 2020 0,0355 76.767 50.958 66,38 
*) Nu include suma de 218,4 mii lei, reprezentând dividendele aferente unui număr de 21.842.867 acțiuni proprii deținute de societate la data de 
înregistrare, sumă ce nu a fost plătită de societate, ca urmare a faptului că acțiunile proprii nu dau dreptul la dividende. 

 

La data de 31.12.2021 erau disponibile la plată dividendele aferente exercițiilor financiare 2018 și 

2019, pentru dividendele aferente exercițiului financiar 2017, neîncasate de acționari, fiind 

împlinit termenul legal de prescripție (26.12.2021). Conform prevederilor legale și cele ale Actului 
Constitutiv al societății, dividendele aferente anului 2018 se vor prescrie la data de 24.12.2022, iar 

dividendele aferente anului 2019 - la data de 26.10.2023.  

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende sunt cei înregistraţi în Registrul acţionarilor (ținut de 
către Depozitarul Central) la data de înregistrare aprobată de adunarea generală a acționarilor. 

Societatea publică în presă și pe pagina sa de internet comunicate privind valoarea dividendelor, 
termenele și modalitățile de plată ale acestora. Aceste informații sunt disponibile și pe website-ul 

Depozitarului Central www.roclear.ro. 

În continuare, Transilvania Investments îşi propune să promoveze o politică de remunerare a 
acționarilor care să asigure sustenabilitatea pe termen lung a politicilor investiţionale, în strânsă 

corelare cu implementarea procesului de restructurare a portofoliului. 

 

 

 

 

 

 

http://www.roclear.ro/
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CONCLUZII 

În cursul anului 2021, Societatea și-a îndeplinit obligațiile privind transparența, informarea și 

raportarea, prevăzute de reglementările legale și Codul de Guvernanță Corporativă al B.V.B., atât 

în calitate de emitent tranzacționat la B.V.B., cât și de Administrator de Fonduri de Investiții 

Alternative (A.F.I.A.). În acest sens, în perioada analizată au fost întocmite rapoarte curente, 

comunicate și raportări periodice, care au fost aduse la cunoștința acționarilor și investitorilor prin 

publicare pe site-ul B.V.B., al A.S.F. și pe site-ul Societății.  

De asemenea, ca urmare a autorizării societății în calitate de fond de investiții alternative destinat 

investitorilor de retail, au fost publicate pe website-ul societății Actul constitutiv actualizat, 

Prospectul Simplificat, Regulile Fondului și Documentul cu Informații Esențiale, aferente 

funcționării societății în calitate de F.I.A.I.R. De asemenea, a fost redactată și publicată pe site-ul 

societății Politica de implicare, în conformitate cu prevederile art. 919 din Legea 24/2017, precum 

și forma actualizată a Politicii privind integrarea riscurilor legate de durabilitate. 

Societatea a continuat în anul 2021 implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu 

investitorii, în conformitate cu criteriile stabilite de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă 

din România (A.R.I.R.). Astfel, printre alte acțiuni, societatea a pus la dispoziția investitorilor 

primul său raport de sustenabilitate (pentru anul 2020), a publicat lista analiștilor financiari care 

acoperă compania și politica de remunerare a societății și a participat la conferința internațională 

pentru investitori Wood’s Winter Wonderland EME Conference, organizată de Wood & Company. 

Aceste acțiuni s-au concretizat în creșterea considerabilă a scorului Vektor (indicatorul comunicării 

cu investitorii pentru companiile listate la bursă) și obținerea de către societate a unui scor de 9,5 

puncte, din 10 puncte posibile.  

 

Strategia investitionala a Societatii urmareste creșterea sustenabilă a valorii portofoliului 

administrat, cu efect pozitiv atât în evoluția V.U.A.N.- ului TRANSI, cât și în cea a cotațiilor acțiunii 

TRANSI la BVB. 

 

Prin strategia propusă, urmărim diferențierea Transilvania Investments  în cadrul fondurilor de 

investiții alternative și poziționarea Societății drept un proxy investițional care fructifică 

potențialul de creștere al economiei locale, respectiv a celor trei sectoare în care este concentrat 

portofoliul administrat. Acest lucru va fi posibil prin adaptarea structurii portofoliului, respectiv 

alocarea sectorială anterior menționată. 

 

Transilvania Investments va urmări permanent creșterea semnificativă a calității portofoliului de 

active administrat și implicit valoarea de piață a acestuia. Creșterea valorii activului net este 

posibilă printr-un management performant realizat de specialiști, orientat spre generarea de plus 

valoare, în condiții de administrare activă și prudențială a portofoliilor din sectoarele strategice 

(financiar, turism și imobiliar), prin alocarea fundamentată și eficientă a factorului capital în 

strânsă legatură cu resursa umană existentă la nivelul entităților ce compun acest portofoliu. 
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Vom asigura o corectă, echilibrată și transparentă alocare a resurselor disponibile pentru 

realizarea fiecărui obiectiv stabilit. 

 

 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 

Paul – George PRODAN 
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RAPORTUL ANUAL AL COMITETULUI DE REMUNERARE  

privind activitatea desfășurată în anul 2021 

 

Până la data de 11.08.2021, în cadrul Consiliului de Supraveghere al Transilvania Investments 

Alliance S.A. a funcționat Comitetul de Remunerare și Nominalizare, cu următoarea 

componență: 

➢ în perioada 01.01.2021 – 19.04.2021: dl Andănuț dl. Crinel-Valer – președinte, dl Petria 

Nicolae – membru și dl Luțac  Gheorghe – membru; 

➢ în perioada 12.05.2021 – 11.08.2021: dl Prodan Paul – George – președinte, dl Abrudan 

Patrițiu – membru, dl Nicoară Marius – Petre – membru și dl Frățilă Constantin – 

membru. 

Ca urmare a autorizării de către A.S.F., în iulie 2021, a modificărilor Actului constitutiv aprobate 

prin Hotărârea A.G.E.A. din 04.12.2020, în data de 12.08.2021 Consiliul de Supraveghere a 

aprobat desființarea Comitetului de Remunerare și Nominalizare și înființarea Comitetului de 

Remunerare și a Comitetului de Nominalizare. La aceeași dată a fost aprobată componența și 

desemnarea președintelui fiecărui comitet. 

Componența Comitetului de Remunerare astfel înființat este următoarea:  

• dl Prodan Paul – George – președinte 

• dl Nicoară Marius - Petre – membru 

• dl Momanu Radu – membru. 

Responsabilitățile Comitetului de Remunerare au în vedere acordarea de consultanță 

Consiliului referitor la politica de remunerare aplicabilă în societate, monitorizarea și verificarea 

remunerațiilor, a bonusurilor și a beneficiilor membrilor Directoratului și ale altor categorii de 

salariați, conform reglementărilor aplicabile. 

Principalul obiectiv al comitetului în anul 2021 a fost analiza proiectului Politicii de remunerare 

a S.I.F. Transilvania S.A. (actualmente, Transilvania Investments Alliance S.A.), întocmit în 

conformitate cu dispozitiile art. 921 din Legea nr. 24/2017 în vederea emiterii unei recomandări 

către Consiliul de Supraveghere. Ulterior, proiectul a făcut obiectul dezbaterilor și a fost 

aprobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2021. 

Proiectul noii politici a fost supus analizei în cadrul ședinței comitetului din data de 22.03.2021. 

Comitetul a constatat că aceasta a fost întocmită cu respectarea următoarelor principii privind 

remunerarea, în conformitate cu cerințele Ghidului ESMA 232/2013, precum și a cerințelor 
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Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi ale Legii nr. 

24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: 

a. politica de remunerare este aliniată cu strategia pe termen lung a Companiei și cu 

elementele acesteia pe termen scurt, asigurând echilibrul între remunerația acționarilor 

și cea a personalului identificat; 

b. compania promovează sustenabilitatea, astfel ca remuneraţiile sunt menite să stimuleze 

motivația pe termen mediu și lung şi să evite concentrarea excesivă pe realizarea 

câștigurilor pe termen scurt și nesustenabile; 

c. remuneraţia este stabilită în conformitate cu performanța relevantă, permițând 

Companiei să atragă și să păstreze profesioniştii de top; 

d. remuneraţiile sunt determinate în contextul condiţiilor de piață în care operează 

Compania, pentru a asigura competitivitatea și eficiența recrutării; 

e. dinamica și logica schemelor de remunerare sunt concepute având în vedere coerenţa şi 

transparenţa, vizând înțelegerea deplină de către toți utilizatorii de informații interni și 

externi a criteriilor stabilite de aceasta; 

f. politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor şi 

promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este 

conformă cu profilul de risc, regulile sau actul constitutiv ale Companiei; 

g. politica de remunerare este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile şi 

interesele Companiei, precum şi cu interesele investitorilor acesteia şi cuprinde măsuri 

pentru evitarea conflictelor de interese; 

h. Consiliul de Supraveghere adoptă şi revizuieşte periodic principiile generale ale politicii 

de remunerare şi este responsabil de aplicarea acesteia; politica de remunerare și 

modificările semnificative ale acesteia se supun aprobării adunării generale a 

acționarilor; 

i. aplicarea politicii de remunerare este supusă, cel puţin o dată pe an, unei evaluări 

interne a respectării politicilor şi procedurilor de remunerare adoptate de Consiliul de 

Supraveghere; 

j. membrii personalului care deţin funcţii de control sunt remuneraţi în funcţie de 

realizarea obiectivelor legate de funcţiile lor, independent de rezultatele 

compartimentelor funcționale ale societății; 

k. remunerarea persoanelor aflate în funcţii de administrare a riscurilor şi de asigurare a 

conformităţii este direct supravegheată de Comitetul de Remunerare; 

l. atunci când remuneraţia depinde de performanţă, valoarea sa totală se calculează în 

funcţie de o evaluare în care se combină performanţele individuale şi rezultatele globale 

ale societății, iar la evaluarea performanţelor individuale se ţine seama de criterii atât 

financiare, cât şi nefinanciare; 

m. evaluarea performanţei se realizează într-un cadru multianual adecvat ciclului de viaţă al 

societății, pentru a se garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanţa pe 

termen mai lung şi că plata efectivă a componentelor remuneraţiei care depind de 
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performanţă se efectuează pe o perioadă care ia în considerare politica de 

răscumpărare a societății  şi riscurile de investiţii ale acestora; 

n. între componenta fixă şi cea variabilă a remuneraţiei totale există un echilibru adecvat şi 

componenta fixă reprezintă un procentaj suficient de mare din totalul remuneraţiei 

pentru a permite aplicarea unei politici cât se poate de flexibile privind componentele 

variabile ale remuneraţiei, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă 

variabilă a remuneraţiei; 

o. plăţile aferente rezilierii anticipate a unui contract reflectă performanţa atinsă în timp şi 

sunt concepute astfel încât să nu recompenseze eşecurile; 

p. măsurarea performanţei utilizate în calculul componentelor variabile ale remuneraţiei 

cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care să includă toate tipurile pertinente 

de riscuri posibile; 

q. un procent semnificativ, care este de cel puţin 50% din orice remuneraţie variabilă, 

constă în acțiuni emise de societate (altele decât numerarul); instrumentele menţionate 

la prezenta literă fac obiectul unei politici adecvate de reţinere menite să armonizeze 

remuneraţiile acordate cu interesele societății (F.I.A. autoadministrat) şi ale 

investitorilor; acest principiu se aplică atât procentului din componenta variabilă a 

remuneraţiei care este amânat în conformitate cu lit. t), cât şi procentului din 

componenta variabilă a remuneraţiei care nu este amânat; 

r. un procentaj substanţial, în orice caz de cel puţin 50% din componenta variabilă a 

remuneraţiei, se amână pe o perioadă corespunzătoare și este aliniat corect naturii 

riscurilor asumate de Societate; perioada menţionată la prezenta literă este  cuprinsă 

între 3  și 5 ani; remuneraţia datorată în cadrul unor măsuri de amânare nu se acordă 

mai repede decât pe bază proporţională; 

s. remuneraţia variabilă, inclusiv partea amânată, este plătită sau se acordă numai dacă 

este sustenabilă în funcţie de situaţia financiară a companiei  în ansamblu şi este 

justificată de performanţa compartimentului (dacă este aplicabil) și a persoanei în 

cauză;  

t. în cazul remunerației care depinde de performanță, valoarea sa totală se calculează în 

funcție de evaluarea rezultatelor persoanei și rezultatelor generale ale Companiei; 

u. componenta variabilă nu poate depăși 200% din remunerația anuală fixă totală brută;  

v. remuneraţia variabilă totală este, în general, redusă în mod semnificativ, sau neacordată 

în cazul în care se înregistrează o performanţă slabă sau negativă a Transilvania 

Investments Alliance S.A. , ţinându-se seama atât de remuneraţiile curente, cât şi de 

reducerile privind plata sumelor câştigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului 

malus sau prin mecanisme de recuperare; 

w. măsurarea performanței ține cont de riscuri (actuale si viitoare) care pot afecta 

rezultatele şi ia in calcul costul capitalului utilizat şi lichidităţile necesare; 

x. personalului i se solicită să se angajeze în a nu utiliza strategii de acoperire personală 

sau de asigurare referitoare la remunerare sau răspundere pentru a submina efectele 

alinierii riscurilor prevăzute în regimurile lor de remunerare;  
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y. remuneraţia variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode 

care să faciliteze evitarea respectării cerinţelor legale în vigoare. 

 

În proiectul noii Politici de remunerare au fost incluse distinct detalii privind: 

• identificarea tipului de remunerare: remuneratie fixă de bază, remunerație variabilă, 

alte tipuri de beneficii 

• identificarea categoriilor de personal: 

i. membrii Directoratului si membrii Consiliului de Supraveghere;  

ii. funcţiile de control (ofițerul de conformitate; administratorul de risc); 

iii. persoanele responsabile cu aplicarea politicilor şi procedurilor privind evaluarea 

activelor la nivelul Companiei (evaluator din cadrul compartimentului 

responsabil de evaluarea activelor); 

iv. persoanele desemnate la nivelul Companiei pentru prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului (SB/FT); 

v. personalul care ȋşi asuma responsabilităţi cu impact semnificativ asupra profilului 

de risc al Companiei sunt personalul integral din: analiză şi strategie, 

administrarea portofoliului, tranzactii şi personal din cadrul compartimentelor: 

juridic, tehnologia informatiei, administrativ, guvernanţă corporativă, financiar; 

vi. alte persoane care prin nivelul remuneraţiei fixe se situează ȋn aceeaşi categorie 

cu persoanele identificate la lit. v. 

• responsabilitățile și atribuțiile Comitetului de Remunerare; 

• implicarea acționarilor în stabilirea cuantumului remunerațiilor variabile; 

• principalele roluri și responsabilități ale funcțiilor de control cu privire elaborarea şi 

monitorizarea continuă a punerii ȋn aplicare a Politicii de remunerare; 

• evaluarea performanței și a riscurilor, cu prezentarea criteriilor de performanță 

încadrate in două categorii: citerii cantitative și criterii calitative; 

• procedura de plată: structura plăților remunerației variabile, criterii de acordare pentru 

remunerația variabilă amânată; criterii specifice prin care aplică mecanisme malus și 

mecanisme de recuperare; criterii specifice prin care aplică mecanisme claw-back, de 

recuperare; plata remuneratiei variabile  dupa plecarea  angajatului/membru al 

Directoratului sau al Consiliului de Supraveghere; răscumpărarea acțiunilor de pe piață 

pentru plata remunerațiilor variabile. 

În urma dezbaterilor din cadrul ședinței comitetului desfășurată în 22.03.2021 a fost emisă 

următoarea recomandare către Consiliul de Supraveghere: 

➢ Se recomandă aprobarea proiectului Politicii de remunerare a societății, întocmită în 

conformitate cu dispozițiile art. 921 din Legea nr. 24/2017, în vederea transmiterii 

spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor ce urmează a fi convocată în 

ultima decadă a lunii aprilie.  
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Prin hotărârea din 22.03.2021, Consiliul de Supraveghere a aprobat acest proiect, iar Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2021 a aprobat Politica de remunerare a societății, 

în conformitate cu dispozițiile art. 921 din Legea nr. 24/2017, în forma prezentată. 

Un alt obiectiv al dezbaterilor din cadrul ședinței Comitetului de Remunerare și Nominalizare 

care a avut loc în 22.03.2021 a fost elaborarea propunerilor privind indicatorii de performanţă 

calitativă și cantitativă destinaţi să recunoască performanța structurilor de conducere ȋn anul 

financiar 2021, indicatori care au fost supuşi aprobării Adunării Generale a Acţionarilor din 

aprilie 2021. 

Propunerile formulate au avut în vedere: 

• prevederile Actului Constitutiv şi Politica de remunerare a societății supusă aprobării 

Adunării Generale a Acţionarilor din aprilie 2021; 

• principiile de remunerare pe care se bazează Politica de remunerare a societății, ȋn 

concordanţă cu strategia generală de afaceri şi administrarea solidă şi eficace a 

riscurilor; 

• faptul că remuneraţia variabilă se va acorda cu respectarea următoarei limitări generale: 

remuneraţia variabilă totală nu va depăşi 5% din profitul net realizat şi din câştigul net 

din tranzacţii reflectat în rezultatul reportat; 

• Strategia societății 2020-2024 şi Declaraţia de politica investiţională (DPI) 2020-2024 

care stabilesc criteriul cantitativ multianual, ca fiind creșterea Activului Net cu cel puțin 

30% în următorii 4 ani, creștere calculată înainte de distribuția de dividende și/sau alte 

forme de remunerare a acționarilor (baza de raportare este nivelul activului net la data 

de 30.06.2020).       

În urma analizei și dezbaterilor, comitetul a elaborat următorul proiect privind indicatorii de 

performanță calitativă și cantitativă care vor sta la baza stabilirii remuneraţiilor variabile ale 

membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021 și a 

emis recomandarea de aprobare a acestuia de către Consiliul de Supraveghere: 

Consiliul de Supraveghere (indicatori calitativi cu pondere de 100% în gradul total de 

îndeplinire a indicatorilor de performanță) 

1. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de implementarea politicilor şi strategiilor de 

administrare a riscurilor, ȋncadrarea Societăţii ȋn limitele şi profilul de risc; 

2. Implementarea unui sistem de guvernantă corporativă eficient şi aplicarea principiilor 

guvernanței corporative, respectiv îmbunătăţirea scorului de guvernanţă stabilit 

independent pentru entitate de către ARIR; 

3. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de supravegherea şi controlul respectării 

prevederilor legale în vigoare și procedurilor interne ale societății în scopul prevenirii 

apariţiei situaţiilor de neconformitate legală şi internă. 
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Directoratul 

A. Indicatori cantitativi (cu o pondere de 60% în gradul total de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță) 

1. Creșterea Activului Net cu cel puțin 6% până la finalul anului 2021, creștere calculată 

înainte de distribuția de dividende și/sau alte forme de remunerare a acționarilor, prin 

raportare la activului net al Transilvania Investments Alliance S.A.  la data de 

31.12.2020. 

→ Ponderea acestui criteriu ȋn totalul criteriului cantitativ anual este de 50%. 

2. Realizarea câştigului net (sumă din profitul net realizat şi câştigul net din tranzacţii 

reflectat în rezultatul reportat) stabilit prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, aprobat de 

către Adunarea Generală a Acţionarilor pentru anul finaciar 2021.  

→ Ponderea acestui criteriu ȋn totalul criteriului cantitativ anual este de 50%.   

  Propunerea pentru câștigul net aferent anului 2021 este de minim 45.000.000 lei. 

B. Indicatori calitativi (cu o pondere de 40% în gradul total de îndeplinire a indicatorilor de 

performanță) 

1. Implementarea unui sistem de guvernanță corporativă eficient şi aplicarea principiilor 

guvernanței corporative; 

2. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de implementarea politicilor şi strategiilor de 

administrare a riscurilor şi ȋncadrarea ȋn limitele şi profilul de risc; 

3. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de supravegherea şi controlul respectării 

prevederilor legale în vigoare și procedurilor interne ale societății în scopul prevenirii 

apariţiei situaţiilor de neconformitate legală şi internă. 

Prin hotărârea din 22.03.2021, Consiliul de Supraveghere a aprobat propunerile comitetului, iar 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2021 a aprobat indicatorii de performanță 

calitativă și cantitativă care vor sta la baza stabilirii remuneraţiilor variabile ale membrilor 

Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2021, în forma 

prezentată. 

În ceea ce privește aplicarea Politicii de remunerare, menționăm faptul că societatea nu a 

acordat remunerații  variabile în anul 2021. În cursul anului 2021, membrilor Consiliului de 

Supraveghere și ai Directoratului li s-a acordat remunerația fixă lunară, iar în cazul membrilor 

Consiliului care au făcut parte din comitetele consultative, a fost acordată remuneraţia fixă 

suplimentară conform Actului Constitutiv.  

Situația remunerațiilor plătite în anul 2021 membrilor Consiliului de Supraveghere și ai 

Directoratului este prezentată în cadrul Raportului de remunerare care va fi supus votului 

consultativ al acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din luna aprilie 

2022.  
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În baza hotărârii AGEA din 04.12.2020, societatea a achiziționat în cadrul ofertei publice de 

cumpărare derulată în luna decembrie 2021, un număr de 10.443.797 acţiuni proprii, 

reprezentând 0,4829% din capitalul social, acțiuni ce urmează a fi distribuite gratuit membrilor 

Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat începând cu anul 2022, 

în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu  politica de remunerare aprobată la 

nivelul societăţii. 

Ulterior încheierii perioadei de raportare, Comitetul de Remunerare a analizat propunerea 

Directoratului privind revizuirea politicii de remunerare aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. din 

data de 28.04.2021 și a formulat Consiliului de Supraveghere o recomandare privind aprobarea 

revizuirii acesteia. Consiliul de Supraveghere a aprobat politica de remunerare revizuită, 

aceasta urmând a fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din luna aprilie 

2022.  

Din analiza făcută asupra modului în care societatea a ales să aplice principiile privind 

remunerarea, rezultă că politicile de remunerare sunt consistente şi au un management al 

riscurilor eficient.  

Acestea sunt adaptate structurii și entității, prevad măsuri concrete de gestionare a 

potențialelor conflicte de interese, abordează atât criterii cantitative cât și calitative și sunt 

compatibile cu o administrare sigură și eficace a riscurilor pentru toate categoriile de  

beneficiari. 

 

PREŞEDINTE AL COMITETULUI DE REMUNERARE  

Paul – George PRODAN  
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