
                                        

 

 
 

COMUNICAT 
 
 

Privind încetarea mandatului membrilor Directoratului, publicarea raportării trimestriale și 
măsurile administrative în cadrul SIF Transilvania pe perioada până la avizarea unui nou 

Directorat 
 

 
 
 
Directoratul SIF Transilvania informează acționarii, investitorii și Autoritatea de 

Supraveghere Financiară că, urmare a încetării stării de urgență și a publicării în Monitorul 
Oficial al României nr. 387, Partea I, din 13.05.2020, a Deciziei Curții Constituționale a 
României nr. 152/06.05.2020 prin care, printre altele, admite excepția de neconstituționalitate a 
O.U.G. nr.34/2020 în ansamblul său, începând cu data de 15.05.2020 SIF Transilvania nu 
mai dispune de o conducere executivă. 

 
Conform Deciziei nr.12 a Directoratului din data de 14.05.2020, publicarea 

Raportului trimestrial și a rezultatelor financiare trimestriale pentru Trimestrul I din 
anul 2020, se va realiza în data de 15.05.2020, conform Calendarului de comunicare 
financiară asumat de către SIF Transilvania. 

 
Pe perioada tranzitorie până la intrarea în funcțiune a unui nou Directorat nu se pot 

realiza tranzacții sau alte acte de dispoziție privind patrimoniul SIF Transilvania, însă au 
fost delegate o serie de atribuții în ceea ce privește plata taxelor, impozitelor, utilităților, 
salariilor, altor plăți aferente contractelor în derulare și actelor de conservare a patrimoniului 
SIF Transilvania către Directorul Economic și Șeful Departamentului Juridic al societății 
(două semnături). 

 
Reamintim pe această cale că, potrivit dispozițiilor exprese ale Legii societăților nr. 

31/1990, Consiliul de Supraveghere în ansamblul său sau membrii săi separat nu au 
puteri de administrare a societății și nici drept de reprezentare a societății în relațiile cu 
terții și în justiție. De asemenea, membrii Consiliului de Supraveghere își pot exercita 
activitatea de supraveghere, în sensul de a solicita informații, documente ori de a efectua 
controale doar în cadrul lucrărilor ședințelor consiliului legal și statutar convocate și organizate 
și cu votul majorității membrilor săi. Subliniem faptul că în continuare dl Frățilă 
Constantin este incompatibil cu calitatea de membru al C.S., conform Actului Constitutiv 
în vigoare al SIF Transilvania, astfel că orice hotărâre adoptate cu votul său este lovită de 
nulitate.  
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La încheierea acestui mandat, membrii Directoratului doresc să mulțumească 

tuturor acționarilor SIF Transilvania, indiferent de opțiunea lor de vot, pentru sprijinul 
acordat, precum și Președintelui Consiliului de Supraveghere și membrilor C.S. care, în 
această perioadă dificilă, au respectat și aplicat legea. 

 
Membrii Directoratului dau asigurări că, în continuare, în calitate de membri ai 

Directoratului numiți pentru un nou mandat aflat în curs de avizare de către ASF și în 
raport de hotărârile instanțelor de judecată pentru obținerea avizului solicitat ASF, 
precum și în calitate de acționari ai SIF Transilvania, vor depune toate diligențele, prin 
mijloacele legale și procedurale aflate la dispoziție, pentru a se asigura că activitatea 
societății se va desfășura cu respectarea tuturor prevederilor legale și în vederea obținerii 
de performanțe financiare deosebite.  
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