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Către: Bursa de Valori București 
           Autoritatea de Supraveghere Financiară 

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

 
RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
Data raportului: 21.05.2020 

 
 
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:  Litigii pe rolul instanțelor judecătorești 
 
S.I.F. Transilvania, în continuarea rapoartelor curente privind litigiile în care este implicată 
societatea, aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor informaţiile referitoare la litigiile în 
care este implicată societatea ce nu au făcut obiectul unor rapoarte curente anterioare:  
 
1. Prin Sentința civilă nr. 299/20.05.2020, pronunțată în Dosarul nr. 1889/2/2020, Curtea de 
Apel București a respins ca neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. 
nr. 525 și 526 din 22.04.2020 formulată de dnii Mihai Fercală, Iulian Stan și Stefan Szitas. 
Prin aceeași hotărâre a fost admisă excepția lipsei calității de reprezentanți legali ai S.I.F. 
Transilvania, în ceea ce îi privește pe dl. Mihai Fercală și pe dl Stefan Szitas și a fost anulată 
cererea de suspendare introdusă de S.I.F. Transilvania S.A., ca fiind formulată prin intermediul 
unor persoane fără calitate. 
Hotărârea a fost pronunțată cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. 
Amintim că prin Decizia A.S.F. nr. 525/22.04.2020 a fost respinsă solicitarea S.I.F. 
Transilvania de autorizare a d-lor Mihai Fercală, Iulian Stan și Stefan Szitas în funcția de 
membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. iar prin Decizia nr. 526/22.04.2020 A.S.F. a 
decis suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.I.F. Transilvania S.A. până la 
data de 24.04.2020, inclusiv, și s-a pus în sarcina Consiliului de Supraveghere al S.I.F. 
Transilvania întocmirea și publicarea unui raport în vederea informării investitorilor cu privire 
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la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a respingerii de către A.S.F. a 
cererii de autorizare a d-lor Mihai Fercală, Iulian Stan și Stefan Szitas în funcția de membri ai 
Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. 

 
2. În cadrul dosarului nr. 1256/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea de intervenţie formulată de domnii Constantin Frăţilă şi Marius Adrian Moldovan 
împotriva înregistrării la O.R.C. a Hotărârii A.G.O.A. din 28.04.2020. 

 
3. În cadrul dosarului nr. 1260/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea reclamanţilor SIF Transilvania, Szabo Ştefan, Dumitru Carapiti şi Gheorghe Luţac 
împotriva pârâţilor Frăţilă Constantin, Crinel-Valer Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi 
Nicolae Petria prin care se solicită constatarea nulităţi absolute a Hotarârilor nr. 1 şi 3 ale C.S. 
din 23.04.2020.  
Prin Hotărârea C.S. nr. 1/23.04.2020 s-au aprobat rapoartele curente ce vor fi transmise A.S.F. 
si Bursei de Valori spre publicare şi s-a aprobat imputernicirea dlui Andanut Crinel Valer, in 
calitate de presedinte CS si a dlui Moldovan Marius Adrian, in calitate de membru C.S., sa 
semneze rapoartele curente si sa le transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei 
de Valori Bucuresti, iar prin Hotărârea C.S. nr. 3/23.04.2020 s-a imputernicit dl. Marius Adrian 
Moldovan, persoana desemnata in calitate de Presedinte al Directoratului, pentru un mandat de 
4 ani, incepand cu 20.04.2020, in conformitate cu art. 14 alin. 10 din Actul Constitutiv al SIF 
Transilvania, sa deschida sedinta adunarii generale ordinare din 28.04.2020 si sa conduca 
lucrarile sedintei, precum şi dispunerea în sarcina d-lui Radus Mircea, sef departament 
administrativ si actionariat, asigurarea conditiilor optime de desfasurare AGOA convocate 
pentru data de 28.04.2020, conform convocator si conform dispozitiilor legale in vigoare. 
 
4. În cadrul dosarului nr. 1261/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea de ordonanţă preşedenţială formulată de reclamanţii SIF Transilvania, Szabo Ştefan, 
Dumitru Carapiti şi Gheorghe Luţac împotriva pârâţilor Frăţilă Constantin, Crinel-Valer 
Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi Nicolae Petria prin care s-a solicitat suspendarea 
executării dispoziţiilor Hotărârilor C.S. nr. 1 şi 3 din 23.04.2020. 
 
5. În cadrul dosarului nr. 1262/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea reclamanţilor SIF Transilvania, Szabo Ştefan, Dumitru Carapiti şi Gheorghe Luţac 
împotriva pârâţilor Frăţilă Constantin, Crinel-Valer Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi 
Nicolae Petria prin care se solicită constatarea nulităţi absolute a Hotarârilor nr. 1 a C.S. din 
27.04.2020 şi a procesului-verbal aferent şedinţei din 27.04.2020. 
Prin Hotărârea C.S. nr. 1/27.04.2020 s-a aprobat raportul anual al Consiliului de Supraveghere 
aferent anului 2019 si imputernicirea dlui Andanut Crinel Valer, Presedinte CS sa il transmita 
ASF, precum şi aprobarea imputernicirii dlui Andanut Crinel Valer, in calitate de Presedinte 
C.S., sa semneze rapoartele curente, privind hotararile C.S. adoptate in sedintele C.S. din 
23.04.2020 si din 27.04.2020 si sa le transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei 
de Valori. 
 
6. În cadrul dosarului nr. 1263/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea de ordonanţă preşedenţială formulată de reclamanţii SIF Transilvania, Szabo Ştefan, 
Dumitru Carapiti şi Gheorghe Luţac împotriva pârâţilor Frăţilă Constantin, Crinel-Valer 
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Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi Nicolae Petria prin care s-a solicitat suspendarea 
executării dispoziţiilor Hotărârilor C.S. nr. 1 din 27.04.2020 şi a procesului- verbal al 
respectivei şedinţe. 
 
7. În cadrul dosarului nr. 1276/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea reclamanţilor SIF Transilvania, Szabo Ştefan, Dumitru Carapiti şi Gheorghe Luţac 
împotriva pârâţilor Frăţilă Constantin, Crinel-Valer Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi 
Nicolae Petria prin care se solicită constatarea nulităţi absolute a Hotarârilor C.S. nr. 5 şi 6 din 
02.05.2020 şi nr. 1 şi 5 din 05.05.2020 şi a proceselor-verbale ale acestor şedinţe. 
Prin Hotărârea C.S. nr. 5 din 02.05.2020 s-a aprobat (i) continutul raportului curent, in care este 
publicata Hotararea AGOA din 28.04.2020, intocmita conform voturilor exprimate inscrise in 
documentul “Hotararea nr. 1 a AGOA S.I.F. Transilvania din 28.04.2020” postat pe site-ul 
societatii in 28.04.2020 sub semnatura lui Mihai Fercala, Stefan Szitas si Marcus Valeriu 
Marin, ofiter de conformitate, (ii) continutul raportului curent privind A.G.E.A. convocata 
pentru data de 11/12.05.2020 şi (iii) s-a luat act de vointa actionarilor societatii exprimata prin 
voturile cu care a fost adoptat art. 13 al Hotatarii AGOA nr. 1 din 28.04.2020 si in temeiul art. 
1552 ali. 6 din Legea nr. 31/1990R, a constatat ca incepand cu data de 28.04.2020 a incetat de 
drept mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al dlui Carapiti Dumitru 
Prin Hotrârea C.S. nr. 6 din 02.05.2020 s-a aprobat conţinutul raportului curent privind situaţia 
litigiilor în care este implicată S.I.F. Transilvania, conform informaţiilor disponibile pe portalul 
instanţelor de judecată, pentru perioada 22.04.2020-prezent. 
Prin Hotărârea C.S. nr. 1 din 05.05.2020 s-au aprobat rapoartele curente referitoare la realizarea 
actului de administrare al societăţii şi raportul curent privind desfăşurarea lucrărilor A.G.E.A. a 
S.I.F. Transilvania din 11/12.05.2020 ce vor fi transmise Autorităţii de Supraveghere 
Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti spre publicare. 
Prin Hotărârea C.S. nr. 1/05.05.2020 s-au aprobat rapoartele curente privind realizarea actului 
de administrare al societăţii şi privind desfăşurarea lucrărilor A.G.E.A. S.I.F. Transilvania din 
11/12.05.2020 şi trimiterea acestora la A.S.F. şi B.V.B. pentru publicare. 
Prin Hotărârea C.S. nr. 5/05.05.2020 au fost aprobate consiliile consultative ale Consiliului de 
Surpaveghere al S.I.F. Transilvania.  
 
8. În cadrul dosarului nr. 1277/62/2020, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, a fost înregistrată 
cererea de ordonanţă preşedenţiană formulată de reclamanţii SIF Transilvania, Szabo Ştefan, 
Dumitru Carapiti şi Gheorghe Luţac împotriva pârâţilor Frăţilă Constantin, Crinel-Valer 
Andănuţ, Marius-Adrian Moldovan şi Nicolae Petria prin care s-a solicitat suspendarea 
executării dispoziţiilor Hotarârilor C.S. nr. 5 şi 6 din 02.05.2020 şi nr. 1 şi 5 din 05.05.2020 şi a 
proceselor-verbale ale acestor şedinţe. 
 
Marius Adrian Moldovan 
Președinte Executiv/Director General 
 
 
Membru al Directoratului/Director     
Răduță-Gib Tony Cristian        

 
    Ofițer de conformitate 

                                                                                                          Marcus Valeriu Marin 


