
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

AVIZUL NR. 3.2k/2l?. oi1 

In temeiul prevederilor art. 2 aIm. (1) lit, a) i lit. d), art. 3 aIm. (1) lit, a), art. 6 

aIm. (1) §i (3), art.14 §i art. 27 din Ordonanla de Urgenä a Guvernului nr. 93/2012 

privind Infiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii de Supraveghere 

Financiará, aprobatâ cu modificãri si completãri prin Legea nr. 113/2013, cu 

modificàrile §i completarile ulterioare, 

in baza prevederilor art.120 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piala de 

capital, CU modificãrile si Completarile ulterioare, 

tinând cont de prevederile art. 224 alin.(1) lit. k), art. 228 alin.(3), 

art. 235 alin.(2) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea §i functionarea 

societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament Colectiv i a 

depozitarilor, 

In conformitate CU prevederile art. 46 aIm. (1), art.237 aIm. (4) din 

Regulamentul 9/2014 privind autorizarea §i functionarea societatilor de administrare 

a mnvestitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare §i a 

depozitarilor organismelor de plasament colectiv In valori mobiliare, 

avänd in vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. inregistratà la A.S.F. 

prin adresa nr. RG/122264/12.12.2014, completatà prin adresele nr. 

RG/93131/09.06.2015 , nr. RG163044113.07.2015, nr. RI71125I07.08.2015, rir. 

RG/7251 2/13.08.2015, nr. RG/80602/1 1.09.2015 Si nr. RG/8281 1/22.09.2015, 

In baza analizei direCtiei  de specialitate si a hotrârii adoptate In sedinta din 

data de ..........i.: ... 2Ol5, Consiliul Autoritãii de Supraveghere Financiarâ a decis 

emiterea urmätorului act individual, 



AVIZ 

Art. 1. Se avizeaza modificarile intervenite in Reglementarile Interne ale 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A., in conformitate Cu Hotararea Consiliului de 

Supraveghere din data de 30.07.2015, in forma prevazuta in anexa, parte integranta 

a prezentului aviz. 

Art. 2.Prezentul aviz intra in vigoare la data comunicarii catre S.I.F. TRANSILVANIA 

S.A. §i va fi publicat in Buletinul ASF, forma electronics, cu exceptia anexei. 

PRESEDINTE 

1 Mi  U  
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I. REGULI ŞI PROCEDURI PRIVIND STRUCTURA 

ORGANIZATORICĂ 

 
 

Regulile şi procedurile privind structura organizatorică a societăţii cuprind prezentarea 

structurilor de conducere, decizie şi raportare, precum si compartimentele funcţionale ale 

societăţii, cu alocarea funcţiilor şi responsabilităţilor  acestora. 

 

1. Prezentare generală 
S.I.F. Transilvania S.A. este persoană juridică română de drept privat organizată ca societate pe 

acţiuni (S.A.). Ea funcţionează în această formă de organizare începând cu data de 1 noiembrie 

1996, ca urmare a reorganizării prin transformare fără lichidare a fostului Fond al Proprietăţii 

Private III Transilvania, în virtutea prevederilor Legii nr. 133/1996. Societatea este asimilată 

altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.), obiectul principal de activitate fiind “alte 

activităţi de intermedieri financiare neclasificate altundeva”, avand cod CAEN 6499.  

 

Societatea este înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J08/3306/1992, având Codul unic 

de înregistrare nr. 3047687 şi cod de identificare fiscală nr. RO 3047687. 

 

SIF Transilvania îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române, 

privitor la societăţile de investiţii de tip închis, Legii privind piaţa de capital şi Legii societăţilor, 

actelor administrative normative emise în aplicarea acestor legi precum şi a celor cuprinse în 

Actul Constitutiv al societăţii. 

 

Sediul social este în Braşov, str. N. Iorga nr. 2, jud. Braşov. 

 

În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are deschisă o reprezentanţă în municipiul 

Bucureşti. 

 

Societatea se autoadministrează în sistem dualist. 

 

2. Structura organizatorică 
 

Organizarea internă a societăţii, activităţile şi procedurile de lucru au fost elaborate luându-se în 

considerare prevederile Actului Constitutiv al societăţii, Legii nr. 31/1990R, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 297/2004, OUG nr. 32/2012, Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, 

precum şi a legislaţiei aplicabile pentru activitatea societăţii. 

Organigrama S.I.F. Transilvania S.A. a fost aprobată de Directorat. 

S.I.F. Transilvania S.A. dispune de un Sistem Informatic Integrat care asigură suportul derulării 

în condiţii optime  a tuturor proceselor din organizaţie, asigurându-se securitatea, integritatea, 

confidenţialitatea informaţiilor, precum şi continuitatea afacerii, în conformitate cu  prevederile 

Regulamentului  ASF nr. 9/2014 precum şi cu procedurile de lucru specifice. 
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S.I.F. Transilvania S.A. a implementat şi certificat, începând din anul 2012, Sistemul de 

Management al Securităţii Informaţiei, iar în anul 2015 recertificarea s-a facut dupa un standard 

nou, ISO/IEC 27001:2013 (SR ISO/CEI 27001:2013). 

 

 

3. Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor 
 

3.1. Organele statutare şi de decizie  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 

Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de deliberare şi decizie al societăţii şi 

funcţionează în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii şi prevederile legale 

în vigoare privind societăţile de investiţii financiare.  

Adunările generale ale acționarilor cuprind pe toţi acţionarii, exprimând voinţa socială şi decid 

asupra tuturor problemelor date de lege în competenţa lor. 

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare, calificarea în una din cele două 

categorii urmând a fi stabilită în raport de natura problemelor înscrise pe ordinea de zi a 

fiecăreia, aşa cum este prevăzut în art. 111 şi art. 113 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, denumită Legea nr. 31/1990 în continuare.  

Adunările generale ordinare ale acţionarilor vor avea înscrise pe ordinea de zi problemele 

prevăzute expres în art. 111 din Legea nr. 31/1990. 

Pentru valabilitatea deliberărilor este necesară, conform legii, prezenţa acţionarilor care să 

reprezinte cel puţin o pătrime din nr. total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de 

acţionarii care deţin majoritatea voturilor exprimate, cu respectarea interdicţiei de deţinere a 

capitalului social instituită prin actul constitutiv. 

Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii, la o a doua convocare, adunarea poate să delibereze 

asupra aceloraşi probleme, oricare ar fi cvorumul întrunit, iar hotărârile se iau cu majoritatea 

voturilor exprimate. 

Adunările generale extraordinare ale acţionarilor vor avea trecute pe ordinea de zi probleme 

prevăzute expres în dispoziţiile art. 113 din Legea nr. 31/1990. 

Pentru valabilitatea deliberărilor este necesar, conform legii, prezenţa acţionarilor reprezentând o 

pătrime din nr. total de drepturi de vot, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor deţinute 

de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, la convocările 

următoare se cere prezenţa acţionarilor reprezentând o cincime din nr. total de drepturi de vot, iar 

hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 

Convocarea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor se vor efectua în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 31/1990 și a legislației specifice pieței de capital. 

Convocarea adunărilor generale ale acţionarilor se face de către Directorat, în conformitate cu 

prevederile Actului Constitutiv şi ale legilor în vigoare şi anume: 

 din iniţiativa Directoratului, ori de câte ori va fi nevoie; 

 la cererea acţionarilor reprezentând cel putin 5% din capitalul social. 

Convocatorul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: data şi locul adunării, precum şi ordinea de 

zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Pentru 

modificarea actelor constitutive, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor. 

Înştiinţarea acţionarilor se va face prin publicarea convocării în Monitorul oficial, în cel puţin un 

ziar cotidian de circulaţie naţională şi în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de 

către Directorat. 
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Toţi acţionarii au dreptul să participe la adunarea generală a acţionarilor. Acest drept se exercită 

personal de fiecare acţionar, prin reprezentare sau prin corespondenţă, cu respectarea 

dispoziţiilor legale în vigoare și ale actului constitutiv. 

Desfăşurarea şedinţei. Şedinţa adunării generale se va ţine în ziua, ora şi locul arătat în 

convocator. 

Şedinţa se deschide de preşedintele Directoratului sau de persoana care îi ţine locul. 

Adunarea generală va desemna, dintre acţionari, unul până la trei secretari. Aceştia verifică, cu 

ajutorul comisiei tehnice, lista de prezenţă a acţionarilor, precum şi îndeplinirea tuturor 

formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. 

Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de cvorum cerute de lege, se trece la dezbaterea 

problemelor care fac obiectul ordinii de zi. 

Dreptul de vot şi exercitarea lui. Orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, 

afară de cazul în care un acţionar deţine mai mult de 5% din capitalul social, caz în care 

exercitarea dreptului de vot este suspendată, conform legii şi actului constitutiv. 

Pentru a-şi exercita dreptul de vot în adunarea generală, acţionarii trebuie să facă dovada calităţii 

lor, în condiţiile legii şi a actului constitutiv, la data de referinţă. 

Dreptul de vot în adunarea generală se exercită conform legii și actului constitutiv. 

Adoptarea hotărârilor. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Votul este secret în 

mod obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de supraveghere şi a 

auditorului financiar şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor 

de administrare, de conducere și de control ale societății. 

Procesul-verbal al şedinţei. Lucrările adunării generale se consemnează într-un proces-verbal 

care trebuie semnat de preşedinte şi secretar/secretari. 

Procesul-verbal va cuprinde menţiuni cu privire la îndeplinirea formalităţilor de convocare, data 

şi locul convocării, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, precum şi dezbaterile în rezumat, 

hotărârile luate iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. 

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. La procesul - verbal se vor anexa 

actele referitoare la convocare și listele de prezență a acționarilor. 

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, dacă au fost luate cu 

respectarea legii şi a actului constitutiv. Acestea devin opozabile terţilor numai prin publicarea 

lor în condiţiile legii. 

 

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE 

Consiliul de Supraveghere (C.S.) este un organ colegial de conducere al societăţii în sistem 

dualist, care supraveghează gestionarea şi administrarea societăţii de către Directorat. 

Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere se face de către adunarea generală ordinară a 

acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990, prin vot secret, 

mandatul acestora fiind stabilit conform legislației în vigoare.  

În perioada mandatului, membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocaţi şi/sau înlocuiţi, în 

conformitate cu reglementările cuprinse în Actul Constitutiv şi a celor cuprinse în prevederile 

legale în vigoare. 

 

Modul de organizare şi funcţionare. Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri şi îşi 

alege prin vot un preşedinte, care nu poate îndeplini şi funcţia de director general al societăţii şi 
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un vicepreşedinte, care înlocuieşte preşedintele în cazul în care acesta este împiedicat, datorită 

unor împrejurări obiective, în îndeplinirea funcţiei pentru care a fost ales. 

Consiliul de Supraveghere îşi desfăşoară activitatea colectivă în cadrul şedinţelor ordinare, 

organizate cel puțin o data la trei luni și extraordinare, respectiv ori de câte ori este nevoie pentru 

soluţionarea unor probleme urgente, de competenţa acestuia. 

 

Convocarea Consiliului de Supraveghere se face de către preşedinte/vicepreşedinte C.S. sau de 

către cel puţin doi membri ai C.S. Convocarea se face cu cel puţin trei zile înainte de data ţinerii 

şedinţei în cadrul şedinţelor trimestriale sau cu cel puţin o zi înainte pentru şedinţele 

extraordinare. 

Şedinţele vor fi prezidate de către preşedinte sau, în caz de lipsă a acestuia, de către 

vicepreşedinte, iar dezbaterile şi hotărârile care se adoptă vor fi consemnate în procese-verbale, 

pe care le semnează toţi membrii. 

 

Consiliul de Supraveghere hotărăşte cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați şi 

poate decide în prezenţa majorității simple a membrilor în exercițiu (funcție). În caz de balotaj, 

este decisiv votul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui, în lipsa președintelui. 

 

Completarea Consiliului de Supraveghere în caz de vacanţă a unuia sau mai multor locuri, 

indiferent de motivele vacanţei, se va realiza de către membrii în funcțiune  împreună cu 

auditorul intern, până la întrunirea adunării generale a acționarilor care urmează să aleagă unul 

sau mai mulți membri ai Consiliului de Supraveghere. 

Atribuţii: 

 alege şi revocă Preşedintele şi Vicepreşedintele Consiliului de Supraveghere; 

 numeşte şi revocă membrii Directoratului şi desemnează Preşedintele 

Directoratului; 

 verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotarârile Adunării 

generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a societății; 

 raportează cel puțin o data pe an adunării generale a acționarilor cu privire la 

activitatea de supraveghere desfășurată; 

 avizează situațiile financiare anuale ale societății, după analizarea raportului 

Directoratului și a raportului efectuat de auditorii financiari ai societății; 

 stabilește sistemul contabil și de control financiar; 

 aprobă și revizuiește strategia generală de afaceri a societății; 

 aprobă planul anual de audit intern; 

 analizează și aprobă rapoartele trimestriale privind modul de administrare a 

riscului; 

 poate dispune crearea de comitete consultative. Orice comitet va fi format din cel 

puțin 2 membri ai Consiliului de Supraveghere. Cel puțin un membru al fiecărui 

comitet trebuie să fie membru neexecutiv independent; 

 aprobă încheierea oricăror operațiuni ce angajează societatea a căror valoare 

contabilă este mai mare de echivalentul în lei a 5.000.000 euro/ operațiune, la 

solicitarea Directoratului; 

 orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv; 

 la sesizarea reprezentantului compartimentului de control  intern in legatura cu  

încălcări  ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale 
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procedurilor interne ale societății, care au fost constatate în timpul activității de 

supraveghere și control, Consiliul de Supraveghere   are obligatia  ca in cel mai 

scurt timp sa notifice ASF si institutiile pietei de capital in legatura cu  aceasta 

situatie si masurile luate. 

 

 

COMITETUL DE REMUNERARE 

Comitetul de remunerare este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere. Aceștia 

sunt desemnați de către Consiliul de Supraveghere dintre membrii săi, la propunerea 

președintelui. Președintele Consiliului de supraveghere este și președintele comitetului de 

remunerare. 

 

Comitetul de remunerare revizuiește, raportează către, acordă consultanță și asistă Consiliul de 

Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale cu privire la politica de 

remunerare și monitorizează remunerațiile, bonusurile și beneficiile membrilor Directoratului. 

Comitetul de remunerare poate avea și alte atribuții stabilite de Consiliul de supraveghere, 

inclusiv privind nominalizarea membrilor Directoratului. 

 

 

COMITETUL DE AUDIT  

Comitetul de audit este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere. Vicepreședintele 

Consiliului de Supraveghere, dacă este economist și expert contabil, va fi președintele 

comitetului de audit. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în 

aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. 

 

Comitetul de audit revizuiește, raportează către, acordă consultanță și asistă Consiliul de 

Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin pe linia controlului intern, conformității și 

auditului, analizează şi face propuneri cu privire la problemele specifice rezultate din:  

 monitorizarea auditului statutar al situaţiilor financiare întocmite de societate în 

conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi a eventualelor rapoarte 

întocmite la solicitarea unor acţionari; 

 relaţiile societăţii cu auditorul statutar, încheierea şi derularea corespunzătoare a 

contractului cu acesta, potrivit hotărârii AGA;  

 monitorizarea eficacităţii sistemelor de controlul intern, de audit intern şi a 

sistemului de administrare a riscului adoptate de societate; 

 selectarea auditorului intern şi analizarea calităţii rapoartelor întocmite de către 

acesta, asigurând Consiliul de supraveghere că rapoartele sunt conforme cu planul 

de audit aprobat de Consiliul de supraveghere pentru fiecare exerciţiu financiar; 

 aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit şi propunerile de 

remediere a unor eventuale deficienţe, în special cu privire la gestiunea societăţii, 

controlul intern şi în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară; 

 conformitatea politicilor contabile adoptate de societate cu reglementările 

contabile aplicabile, asigurând Consiliul de supraveghere că acestea conduc la o 

prezentare fidelă şi reală a tranzacţiilor efectuate de societate în conformitate cu 

obiectul său de activitate; 
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 orice alte probleme care sunt în responsabilitatea comitetului de audit potrivit 

actului constitutiv al societăţii şi Codului de Guvernanţă Corporativă. 

 

 

COMITETUL DE RISC 

Comitetul de risc este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere, desemnați de către 

acesta. Unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere, cu pregătire și experiență economico-

financiară adecvată, este numit președinte al comitetului de risc. 

Comitetul de risc are ca principale responsabilități: 

 avizează implementarea principalelor proceduri, regulamente interne, politici și 

strategii de investire/dezinvestire și de administrare a riscului de portofoliu; 

 avizează delegarea competențelor de aprobare cu privire la activitatea de 

investire/dezinvestire; 

 avizează implementarea deciziilor Directoratului cu privire la operațiunile a căror 

valoare depășește nivelul de competență al acestuia; 

 emite recomandări în ceea ce privește deciziile ce urmează a fi luate de Directorat 

și care au legătură cu activitatea de investire/dezinvestire și monitorizare a 

portofoliului. 

 

AUDITORUL FINANCIAR (STATUTAR) 

Situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile societății vor fi auditate de persoane 

fizice sau juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România. 

Numirea auditorului financiar (statutar) este realizată de către adunarea generală a acționarilor iar 

semnarea contractului de audit financiar va fi realizată de către un membru al Consiliului de 

Supraveghere desemnat în acest scop. 

AUDITORUL INTERN 

Activitatea de audit intern este organizată prin contractarea serviciilor unui auditor persoană 

fizică sau juridică. Numirea auditorului intern este realizată de către Consiliul de Supraveghere. 

La organizarea auditului intern se vor avea în vedere normele de audit intern elaborate și 

aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania în conformitate cu standardele 

internationale de audit intern. 

 

3.2. Conducerea executivă a societăţii 
DIRECTORATUL 

Conducerea efectivă a societăţii este asigurată de către Directorat, ale cărui atribuţii şi 

responsabilităţi sunt stabilite prin legislaţia aplicabilă, Actul constitutiv şi Reglementările 

interne. 

 

Directoratul este alcătuit din trei membri, respectiv un Director General şi doi Directori Generali 

Adjuncţi. Directorul General este şi Preşedintele Executiv al Directoratului, iar Directorii 

Generali Adjuncţi sunt Vicepreşedinţi Executivi ai Directoratului. 

 

Membrii Directoratului sunt numiţi de către Consiliul de Supraveghere pentru un mandat de 4 

ani; 
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Membrii Directoratului asigură conducerea efectivă a societății și trebuie să îndeplinească 

condițiile prevăzute de art. 12 alin (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și de art. 23, alin. (1), lit. a), c) și 

e) și alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014. 

 

Societatea este angajată în relaţiile cu terţii prin semnătura a doi membri ai Directoratului. 

Atribuţii: 

 reprezintă societatea în relațiile cu terții; 

 asigură desfăşurarea curentă a activităţii societăţii în scopul ducerii la îndeplinire a 

hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acţionarilor şi/sau Consiliului 

de Supraveghere; 

 supune aprobării Adunării generale a acționarilor raportul anual cu privire la 

activitatea societății, situațiile financiare pe anul precedent precum și proiectul de 

program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli; în acest scop, 

înaintează Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său 

anual spre avizare; 

 prezintă auditorului intern și auditorului statutar situația financiară anuală pentru 

exercițiul financiar precedent, însoțită de raport și de documentele justificative; 

 depune toate diligențele pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli la 

nivelul societății, acesta constituind criteriul minimal de performanță pentru 

Directorat; 

 gestionează patrimoniul societății și răspunde de modul de administrare al acestuia 

în fața Adunării generale a acționarilor și Consiliului de supraveghere; 

 stabilește, în conformitate cu prevederile legale, modul de calcul al amortizării 

activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății și îl supune aprobării 

Consiliului de supraveghere; 

 remite Consiliului de Supraveghere raportul scris cu privire la conducerea 

societăţii, trimestrial sau în orice moment în care se solicită de către Consiliul de 

Supraveghere, inclusiv informaţii financiare şi, la solicitarea Consiliului, orice date 

şi informaţii cu privire la activitatea societăţii; 

 stabilește strategia și politicile de dezvoltare ale societații, inclusiv organigrama și 

stabilește compartimentele operaționale; aprobă structurile organizatorice de 

detaliu, regulamentele de organizare și funcționare și aprobă numărul de posturi; 

 aprobă încheierea oricăror operațiuni ce angajează societatea a căror valoare 

contabilă nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000.000 euro/operațiune. Pentru 

operațiuni ce depășesc plafonul de 5.000.000 euro se va cere aprobarea Consiliului 

de Supraveghere, inclusiv prin vot electronic; 

 îndeplineşte orice alte sarcini asociate activităţii curente ale societăţii, în 

conformitate cu principiile de afaceri ale acesteia, care nu sunt de responsabilitatea 

Adunării Generale a Acţionarilor şi a Consiliului de Supraveghere; 

 membrii Directoratului participă la cursuri de pregătire profesională în cadrul 

procesului de pregătire și perfecționare continuă, cu decontarea tuturor 

cheltuielilor aferente; 

 convoacă Adunarea Generală a acţionarilor ori de câte ori este nevoie sau la 

cererea persoanelor îndreptăţite; 

 la sesizarea reprezentantului compartimentului de control  intern in legatura cu  

încălcări  ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor 
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interne ale societății, care au fost constatate în timpul activității de supraveghere și 

control, membrii Directoratului au obligatia  ca in cel mai scurt timp sa notifice 

ASF si institutiile pietei de capital in legatura cu  aceasta situatie si masurile luate. 

 

 

 

PREŞEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL 

Asigură conducerea activităţii zilnice a societăţii, în conformitate cu prevederile cuprinse în actul 

constitutiv al societăţii şi în contractul de mandat aprobat de către Consiliul de Supraveghere 

Atribuţii: 

 îndeplineşte sarcinile prevăzute în contractul de mandat, aprobat de către Consiliul    

de Supraveghere;  

 reprezintă societatea, alături de alt membru al Directoratului, pe plan intern şi 

extern în relaţiile cu autoritățile statului, instituţiile publice, persoanele juridice şi 

persoanele fizice şi angajează, prin semnătură, actele adresate acestora şi/sau 

încheiate cu acestea; 

 organizează şi coordonează întreaga activitate a societăţii, cu respectarea 

prevederilor Actului Constitutiv, a hotărârilor Consiliului de Supraveghere şi a 

prevederilor legale; 

 angajează, pe bază de contract de muncă, personalul societăţii; exercită toate 

prerogativele privind raporturile derivate din contractele de muncă: schimbări de 

funcţii, promovări, sancţiuni, desfacerea contractelor de muncă, concedieri, cu 

respectarea prevederilor legale şi ale Contractului Colectiv de Muncă; 

 negociază cu reprezentantul salariaţilor Contractul Colectiv de Muncă și 

informează Consiliul de Supraveghere cu privire la încheierea Contractului 

Colectiv de Muncă; 

 înlocuitorul de drept al Președintelui executiv/director general, în condiţiile în care 

acesta lipseşte din societate sau este împiedicat în a-şi exercita atribuţiile, este 

unul dintre vicepreședintii executivi/directori generali adjuncți. Vicepreședintele 

executiv/director general adjunct desemnat ca înlocuitor al Președintelui 

executiv/director general va fi notificat A.S.F. în conformitate cu prevederile 

legale aplicabile.   

 

VICEPREŞEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

 Este membru al Directoratului, calitate în care participă la şedinţele organizate la acest 

nivel, acţionând în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestei structuri 

organizatorice. Asigură conducerea activităţii zilnice a societăţii, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în actul constitutiv al societăţii şi în contractul de mandat aprobat de către Consiliul de 

Supraveghere. 

Atribuţii: 

 îndeplineşte sarcinile necesare conducerii activităţii zilnice a societăţii, în 

condiţiile prevăzute în contractul de mandat, aprobat de către Consiliul de 

Supraveghere; 

 unul dintre Vicepreședinții executivi/Directori generali adjuncți este înlocuitorul 

de drept al Președintelui executiv/director general, în condiţiile în care acesta 
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lipseşte din societate sau este împiedicat în a-şi exercita atribuţiile, exercitând în 

totalitate atribuţiile acestuia;  

 în cazul în care unul dintre Vicepreședinții executivi/Directori generali adjuncti nu 

este prezent în societate sau se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, 

acesta va fi înlocuit de cel de al doilea Vicepreședinte executiv/Director general 

adjunct; 

 coordonează activitatea unor compartimente distincte conform organigramei 

aprobate de Consiliul de Supraveghere şi a deciziei Directoratului; 

 unul dintre vicepreședinți coordonează activitatea Direcţiei Administrare 

Portofoliu, Direcţiei Economice, Departamentului Acționariat-Administrativ şi a 

Departamentului Analize, Evaluări, Fuziuni-Achiziţii, urmărind armonizarea şi 

realizarea obiectivelor specifice acestora, precum şi ducerea la îndeplinire a 

hotărârilor Directoratului şi ale Consiliului de Supraveghere în legătură cu 

acestea; 

 unul dintre vicepreședinți coordonează activitatea Direcţiei Strategii-Investiții, 

urmărind armonizarea şi realizarea obiectivelor specifice acesteia, precum şi 

ducerea la îndeplinire a hotărârilor Directoratului şi ale Consiliului de 

Supraveghere în legătură cu aceasta.  

 

3.3. Structura, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor funcţionale 

3.3.1. Compartimentele operative ale societăţii sunt de tip: 

 DIRECŢIE: Administrare Portofoliu, Economică, Strategii-

Investitii, conduse de către un Director; ele sunt subordonate 

Directoratului iar activitatea lor este coordonată efectiv de către 

un Vicepreşedinte Executiv/Director General Adjunct, conform 

organigramei; 

 BIROU: Control Intern, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea 

reprezentantul compartimentului control intern; raportează 

Consiliului de Supraveghere; 

 DEPARTAMENT: Tehnologia Informaţiei, Managementul 

Riscului, Acţionariat-Administrativ, Analiză-Evaluare-Achiziţii-

Fuziuni, Strategii si Administrare Politici Investiţionale, 

Marketing-Tranzacţii, conduse de către un Şef Departament şi 

ierarhic subordonate conform organigramei 

 CABINET: Preşedinte Executiv/Director General, condus de un 

Şef Cabinet, direct subordonat Preşedintelui Executiv/Director 

General. 

 COMITET: de investiţii, subordonat Directoratului, avand rol 

consultativ 

 COMISIE: de negociere, cu caracter interdepartamental 

 REPREZENTANŢĂ: Bucureşti 

De asemenea, prin decizia Directoratului, se pot înfiinţa echipe de lucru interdepartamentale 

pentru realizarea de diverse proiecte, cu scopul imbunătăţirii performanţelor societăţii. 
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Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorilor, cărora nu li s-au delegat atribuţii de conducere 

(care deţin o astfel de funcţie în baza unor raporturi de muncă), se face de către Directorul 

general, cu aprobarea prealabilă a Directoratului, iar pentru ceilalţi salariaţi decizia se ia în 

exclusivitate de către Directorul general. 

Conducătorii compartimentelor funcţionale organizează şi coordonează activitatea acestora, 

asigurând realizarea în condiţii de performanţă a strategiei societăţii şi a obiectivelor 

încredinţate. 

Conducătorii compartimentelor răspund de asigurarea conformităţii şi limitelor prudenţiale a 

tuturor operaţiunilor derulate în cadrul compartimentelor pe care le coordonează. 

Fiecare compartiment, în acord cu atribuţiile şi responsabilităţile stabilite, elaborează şi 

actualizează procedurile de lucru specifice, care vor fi aprobate de către conducerea societăţii. 

Conducătorii compartimentelor răspund de identificarea şi gestionarea riscurilor aferente 

activităţii desfăşurate de compartimentul pe care îl coordonează, de realizarea comunicării 

expunerii la noi riscuri şi a schimbărilor intervenite în riscurile deja identificate, în conformitate 

cu politica societăţii de administrare a riscului.  

 

Lunar, conducătorii compartimentelor raportează Directoratului în legătură cu  operaţiunile 

derulate, îndeplinirea obiectivelor, evenimentele de risc operaţional si analiza impactului asupra 

performanţelor activităţii acestora. 

.  

3.3.2. Biroul CONTROL INTERN – activitatea este prezentată în cadrul capitolului 

referitor la asigurarea funcţiei de control intern 

3.3.3. Departamentul MANAGEMENTUL RISCULUI - activitatea este prezentată în 

cadrul capitolului referitor la asigurarea funcţiei de administrarea riscului 

3.3.4. DIRECŢIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU 

Obiective: 

 gestionarea portofoliului de acțiuni al S.I.F. Transilvania din punct de vedere al 

existenţei, realității și modificărilor intervenite în evoluția sa; 

 creșterea performanțelor și rentabilității participațiilor S.I.F. Transilvania și 

restructurarea portofoliului; 

 numirea în Consiliile de Administrație a unor persoane competente profesional 

și moral; 

 stabilirea BVC-urilor la un nivel care sa exploateze optim resursele 

societăților; 

 urmărirea îndeplinirii prevederilor B.V.C., a programelor investiționale și a 

programelor de activitate aprobate de adunarea generală a acționarilor 

societăților din portofoliu; 

 aplicarea strategiei și principiilor stabilite de Directoratul S.I.F. Transilvania în 

ceea ce privește gestionarea și restructurarea portofoliului de acțiuni; 

 elaborarea și implementarea de strategii de dezvoltare/restructurare a 

portofoliului; 

 analiza și aprobarea strategiilor de dezvoltare propuse de Consiliile de 

Administrație, în societățile la care S.I.F. Transilvania deține pachetul 

majoritar; 
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 asigurarea și furnizarea informațiilor și documentelor necesare pentru 

calcularea lunară a valorii portofoliului de acțiuni, ca o componentă a valorii 

activului net al S.I.F. Transilvania, conform reglementărilor legale în vigoare și 

gestionarea relației cu societatea de depozitare a activelor S.I.F. Transilvania; 

 monitorizarea activității societăților din portofoliu;  

 calcularea dividendelor cuvenite S.I.F. Transilvania, întocmirea deconturilor 

aferente și urmărirea încasării acestora până la scadență; 

 analiza diagnostic / evaluarea juridică, reprezentarea și apărarea intereselor 

S.I.F. Transilvania în justiție, în calitate de acționar al societăților din 

portofoliu; 

 identificarea și gestionarea riscurilor specifice activității direcţiei, conform 

politicii de administrare a riscului la nivelul organizației; 

Atribuţii: 

 asigură evidența, urmărirea, și înregistrarea participațiilor S.I.F. Transilvania la 

societățile din portofoliu; 

 propune reprezentanții S.I.F. Transilvania în Adunarea Generală a Acționarilor, 

Consiliul de Administrație/Consiliul de Supraveghere și auditorii financiari din 

cadrul societăților din portofoliu; 

 asigură participarea S.I.F. Transilvania la Adunările Generale a Acționarilor 

societăților din portofoliu prin reprezentanți pe baza de “Procură”/”Procură 

specială” și “Instrucțiuni”; 

 elaboreaza  și emite “Procuri”/”Procuri speciale” și “Instrucțiuni” cu privire la 

votul S.I.F. Transilvania în Adunarea Generală a Acționarilor societăților, 

aprobate conform limitelor de competență stabilite prin regulamente interne. În 

situații justificate, votul S.I.F. Transilvania va fi exercitat prin corespondență 

(buletin de vot prin corespondență); 

 elaborează și supune analizei și aprobării Directoratului S.I.F. Transilvania 

documentația cu privire la: 

 strategiile de dezvoltare/restructurare a portofoliului 

 radierea societăților din portofoliu ca urmare a dizolvării/lichidării 

 retragerea din societățile din portofoliu ca urmare a îndeplinirii 

condițiilor prevăzute de legislația în vigoare 

 evenimente, evoluții și situații relevante, cu impact semnificativ 

asupra societăților din portofoliu 

 efectuează demersurile și întocmește documentele necesare pentru subscrierea 

de acțiuni/obligațiuni și pentru plata acestora, în cazul operațiunilor aprobate 

de Directorat;  

 monitorizeaza activitatea societăților din portofoliu prin analiza rapoartelor 

curente, semestriale, anuale, realizarea BVC-urilor și fișa realizărilor 

indicatorilor economici (lunar - pentru societățile afiliate), elaborarea de 

analize diagnostic; 

 promovează interesele S.I.F. Transilvania în Adunarea Generală a Acționarilor 

societăților din portofoliu, inclusiv prin acționarea în instanțele de judecată, 

pentru apărarea drepturilor legale de acționar; 

 propune măsuri de restructurare a portofoliului de acțiuni din perspectiva 

rentabilității și a relațiilor cu ceilalti acționari; 
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 urmărește și evidențiază dividendele cuvenite S.I.F. Transilvania în  calitate de 

acționar la societățile din portofoliu, luând măsuri pentru încasarea acestora la 

scadență, pe cale amiabilă sau prin acționarea în instanțele de judecată;  

 actualizarea permanentă a bazei de date cu informații economico-financiare și 

juridice cu privire la societățile din portofoliu; 

 furnizează către Direcţia Economică și Departamentul Tehnologia Informaţiei 

informațiile și documentele  necesare pentru determinarea corectă și în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare a valorii activului net al S.I.F. 

Transilvania (modificări ale portofoliului de acțiuni, starea societății și 

valoarea capitalurilor proprii, etc.); 

 transmite către compartimentul responsabil documentele necesare pentru 

evaluarea acțiunilor societăților din portofoliu la care Directoratul a decis 

retragerea S.I.F. Transilvania, în situațiile prevăzute de legislația în vigoare; 

 administrează portofoliul de acțiuni aferent societăților aflate în procedură de 

dizolvare/insolvență, urmărește derularea procedurii judiciare până la 

închiderea acesteia, asigură promovarea și apărarea intereselor S.I.F. 

Transilvania în cadrul procedurii judiciare; 

 în funcție de natura juridică a procesului și de calitatea procesuală avută de 

S.I.F. Transilvania S.A. în dosar, redactează și înaintează instanței de judecată 

acțiuni și acte de procedură, în termenele legale și în cele stabilite de instanțe, 

după obținerea aprobărilor necesare din partea Directoratului; 

 asigură, când este cazul, reprezentarea și susținerea intereselor în instanță, la 

termenele de judecată fixate în dosar; 

 efectuează demersurile cuvenite în vederea obtinerii titlurilor executorii și 

porneşte și urmăreşte procedura executării silite mobiliare și/sau imobiliare a 

debitorului, în vederea recuperării creanței datorată de debitor; 

 ține legătura cu societatea de depozitare a activelor S.I.F. Transilvania căreia îi 

transmite documentele, instrucțiunile și activul net calculat conform 

contractului de depozitare și propune emiterea de instrucțiuni în legătură cu 

calculul valorii acțiunilor societăților din portofoliu; 

 ține legătura și corespondează cu societățile din portofoliu pe probleme privind 

funcționarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare; 

 asigură efectuarea raportărilor periodice privind situația activelor și datoriilor 

S.I.F. Transilvania către Bursa de Valori București, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, Banca Națională a României și Asociația 

Administratorilor de Fonduri; 

 identifică și gestionează riscurile specifice activității Direcţiei, conform 

politicii de administrare a riscului la nivelul societății; 

 asigură arhivarea documentelor aferente activităţii Direcţiei, conform 

reglementărilor existente la nivelul societății; 

 

3.3.5. DIRECŢIA ECONOMICĂ 

Obiective: 

 asigură realizarea politicilor de investire pe piaţa monetară, valutară şi a 

titlurilor de stat; 
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 organizarea şi conducerea contabilităţii proprii, în conformitate cu prevederile 

Legii Contabilităţii nr. 82/1991, a reglementărilor contabile specifice emise de 

C.N.V.M./A.S.F., avizate de M.F.P., a Standardelor Internaţionale de 

Raportare Financiară şi a celorlalte reglementări în materie, precum şi a 

hotarârilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere ale societăţii; 

 asigură întocmirea, prezentarea spre aprobare conducerii societăţii, depunerea 

şi publicarea la termen a raportărilor contabile şi statistice periodice, a 

situaţiilor financiare anuale individuale şi a raportărilor contabile consolidate 

în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 

(I.F.R.S.), potrivit cu instrucţiunile emise în acest scop, de catre 

C.N.V.M./A.S.F. ; 

 contabilizarea, calcularea şi vărsarea la termen a obligaţiilor fiscale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv întocmirea şi depunerea în 

termen a declaraţiilor şi a deconturilor fiscale prevăzute de lege; 

 întocmirea şi transmiterea în termen către Direcţia Administrare Portofoliu a 

situaţiei activelor şi datoriilor societăţii (activul net calculat); 

 asigură ţinerea la zi si în conformitate cu prevederile legale în vigoare a 

registrelor obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare şi 

registrul fiscal), precum şi arhivarea în condiţiile legii a tuturor documentelor 

contabile. 

 întocmirea şi urmărirea execuţiei B.V.C. aprobat anual de A.G.A. 

Atribuţii: 

 aplicarea politicilor de investire pe piaţa monetară cu încadrarea în limitele 

prevăzute în Legea nr. 297/2004 şi în reglementările emise de 

C.N.V.M./A.S.F., actualmente regăsite în principal în Regulamentul C.N.V.M. 

nr. 15/2004, aplicabile A.O.P.C. cu o politică de investiţii diversificată și 

analize financiare cu privire la potenţialul financiar al societăţii, la eficienţa 

utilizării fondurilor/resurselor financiare; 

 urmăreşte şi asigură derularea fluxului de trezorerie, în conformitate cu 

reglementările legale aplicabile şi cu prevederile cuprinse în bugetul anual 

aprobat, inclusiv plasarea surplusului zilnic de trezorerie pe piaţa financiară, 

urmărind fructificarea acestuia, conform cu negocierile realizate, cu asigurarea 

unui flux de numerar zilnic corespunzator plăţilor scadente şi cu încadrarea în 

limitele prevazute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004; 

 asigură derularea corespunzătoare a activităţilor de trezorerie (decontări prin 

virament şi/sau numerar, plasamente pe piaţa monetară şi fructificarea 

acestora, gestionarea prin casierie a numerarului şi/sau a altor valori), cu 

respectarea reglementărilor legale aplicabile şi a plafoanelor prevăzute de lege 

şi de regulamentele B.N.R; 

 asigură, pe bază de documente justificative, înregistrarea cronologică şi 

sistematică, prelucrarea, raportarea periodică şi păstrarea informaţiilor cu 

privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute din activităţile desfăşurate 

de societate, potrivit obiectului său de activitate, precum şi a raportărilor 

contabile consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară (I.F.R.S.), potrivit cu instrucţiunile emise în acest scop, 
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de catre C.N.V.M./A.S.F., a declaraţiilor şi deconturilor fiscale prevăzute de 

lege; 

 stabileşte, la solicitarea Departamentului Acționariat-Administrativ, cota de 

impozit aplicabilă fiecărui actionar în parte,  prin raportare la prevederile 

Codului Fiscal valabil la data plății dividendelor iar în ceea ce privește 

persoanele nerezidente, se va solicita Dep. Acţionariat-Administrativ întreaga 

documentaţie legală în vederea stabilirii corecte a cotei de impozit  în funcţie 

de care se pot încadra în convenţiile de evitare a dublei impuneri (certificate de 

rezidenţă fiscală, corespondenţă  cu custozii, etc); 

 asigură, prin personalul direcţiei, exercitarea controlului financiar privind 

forma şi fondul documentelor ce stau la baza înregistrărilor în contabilitate, 

inclusiv legalitatea, necesitatea, economicitatea şi oportunitatea operaţiunilor 

ce fac obiectul înregistrărilor în contabilitate; 

 asigură întocmirea lunară a balanţei de verificare contabile; 

 urmăreşte şi asigură derularea corespunzătoare a convenţiilor de eşalonare la 

plată a unor creanţe şi informează în termen direcţiile de resort despre orice 

nerespectare a clauzelor prevazute în aceste convenţii; 

 asigură derularea corespunzătoare a contractelor/convenţiilor încheiate cu 

băncile comerciale, inclusiv actualizarea acestora şi a fişelor cu specimenele de 

semnaturi ale persoanelor împuternicite de conducerea societăţii ori de câte ori 

este cazul; 

 în baza deciziilor de inventariere, asigură efectuarea corectă şi la termenele 

prevăzute a inventarierii patrimoniului, asigurând valorificarea rezultatelor 

acesteia şi operarea în bilanţul contabil anual şi în registrul inventar; 

 asigură întocmirea, prezentarea şi depunerea în termen, inclusiv raportarile în 

sistem electronic către A.S.F., B.V.B., B.N.R., O.R.C. etc, a rapoartelor 

contabile şi statistice prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv a bilanţului 

contabil anual, contului de profit şi pierdere şi anexelor la bilanţ, potrivit 

reglementărilor specifice, aplicabile; 

 furnizează, la termen, datele solicitate de societatea de depozitare, potrivit 

contractului încheiat cu aceasta; 

 asigură arhivarea corespunzatoare şi pe termenele prevazute de lege a tuturor 

documentelor contabile, fiscale şi a tuturor raportărilor şi situaţiilor contabile 

de sinteză create la nivelul direcției; 

 asigură aplicarea întocmai a tuturor prevederilor legale din domeniul financiar- 

contabil şi fiscal; 

 stabileşte şi implementează principiile şi regulile aprobate de Directorat și 

Consiliul de Supraveghere ale S.I.F. Transilvania SA, aplicabile la nivelul 

grupului, cu privire la monitorizarea şi exercitarea controlului intern, a 

procedurilor contabile  şi a întocmirii conturilor consolidate; 

 propune măsuri pentru monitorizarea şi verificarea modului de aplicare a 

I.F.R.S.-urilor şi procedurilor contabile în societăţile incluse în consolidare. 

 asigură dezvoltarea politicilor şi procedurilor în desfăşurare, comunicarea 

acestora  societăţilor incluse în perimetrul de consolidare şi urmăreşte aplicarea 

lor de aceste entităţi; 
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 asigură îndrumarea metodologică şi contabilă a personalului din cadrul 

societăţilor din perimetrul de consolidare, pe linia aplicării standardelor şi a 

furnizării de date necesare consolidării; 

 asigură elaborarea situaţiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS  şi 

în termenele prevăzute de reglementările în vigoare; 

 asigură legătura cu A.S.F. şi B.V.B. pe problematica privind situaţiile 

financiare anuale consolidate; 

 cooperează cu celelalte compartimente ale societăţii-mamă, care furnizează 

informaţii utile activităţii de consolidare, pentru întocmirea în termen a 

situaţiilor necesare aplicării Standardelor; 

 cooperează cu consultanţii şi auditorii externi cu care societatea-mamă încheie 

contracte de prestări de servicii, având  ca obiect consolidarea conturilor şi 

auditarea situaţiilor financiare consolidate; 

 întocmeşte şi prezintă rapoarte  regulate către conducerea S.I.F Transilvania  

cu privire la grup şi consolidarea conturilor; 

 urmăreşte şi asigură aplicarea tuturor prevederilor legale care privesc 

consolidarea conturilor şi cunoaşterea acestor prevederi de personalul 

compartimentului; 

 informează operativ Directoratul ori de câte ori constată abateri de la 

prevederile legale, solicitând luarea măsurilor pe care le crede de cuviinţă; 

 asigura calcularea, contabilizarea şi vărsarea la termen a obligaţiilor fiscale, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv întocmirea şi depunerea în 

termen a declaraţiilor şi a deconturilor fiscale prevăzute de lege 

 întocmeşte în termen situaţia activelor şi datoriilor societăţii (activul net 

calculat) în conformitate cu reglementarile aplicabile (actualmente cu 

procedura internă pusă de acord cu Dispunerea de măsuri emisă de C.N.V.M. 

sub nr. 23/2012); 

 furnizează informaţiile contabile necesare fundamentării B.V.C. anual şi/sau a 

deciziilor cu privire la gestionarea şi utilizarea resurselor financiare ale 

societăţii; 

 pe baza realizarilor obţinute în anul precedent şi a propunerilor primite de la 

celelalte compartimente, asigură întocmirea proiectului de B.V.C. anual pe 

care îl prezintă conducerii societăţii spre avizare şi aprobare C.S. si A.G.A.; 

 întocmeste, analizeaza, urmăreşte şi informează periodic Directoratul şi 

Consiliul de Supraveghere al societăţii despre execuţia B.V.C. anual şi face 

previziuni şi propuneri de B.V.C. pentru exerciţiul financiar următor; 

 participă la organizarea şi desfăşurarea Adunărilor Generale Ordinare şi 

Extraordinare ale Acţionarilor societăţii; 

 identifică şi gestionează riscurile specifice activităţii direcţiei conform politicii 

de administrare a riscului. 

 

3.3.6. DIRECŢIA STRATEGII – INVESTIȚII 

Obiective: 

 elaborarea strategiei si politicii investiţionale a SIF Transilvania, care vor fi 

supuse aprobarii Directoratului; 
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 optimizarea portofoliului  prin corelarea activităţilor de investire/dezinvestire 

cu alte oportunităţi oferite de piaţa titlurilor cu venit  fix sau piaţa titlurilor de 

valoare; 

 analize economico-financiare fundamentale în scop 

investiţional/dezinvestițional; 

 derularea operaţiunilor de achiziţii şi vânzări de acţiuni sau alte valori 

mobiliare (enumerarea nu este limitativӑ:  unitӑţi de fond, obligaţiuni, etf-uri, 

schimburi valutare in scop investiţional sau hedging, produse financiare 

derivate), inclusiv a operaţiunilor referitoare la restructurarea si lichidizarea 

portofoliului SIF Transilvania, conform hotărârilor AGA, Consiliului de 

Supraveghere şi Directoratului; 

 identificarea de oportunitӑţi investiţionale in urma analizei documentaţiilor ce 

vizeazӑ proiecte / activitati initiate de terţi, in concordanta cu strategiile 

investitionale ale SIF Transilvania; 

 dezvoltarea/cultivarea relațiilor cu intermediarii, custozii, fondurile de 

investitii, SSIF-uri, societӑţi de administrare a investiţiilor, societӑţi de 

consultanţӑ; 

 dezvoltarea de programe investitionale/ dezinvestitionale ale SIF Transilvania; 

 dezvoltarea de parteneriate investiţionale şi programe de marketing pentru 

creşterea atractivitӑţii investiţionale a participatiilor din portofoliul SIF 

Transilvania in vederea vanzarii acestora. 

 

Atribuţii 

 elaborarea strategiei si politicii investitionale a SIF Transilvania, care vor fi 

supuse aprobarii Directoratului; 

 elaborarea bugetului de investiții / dezinvestiții, în concordanță cu strategia 

generală a SIF Transilvania;  

 elaborarea de programe investiţionale şi implementarea alocӑrii tactice şi 

strategice a plasamentelor şi a portofoliului între diferitele clase de active 

(acţiuni-obligaţiuni- alte investiţii); 

 elaborarea si punerea in practică a programelor de marketing privind 

participațiile din portofoliul SIF Transilvania, în vederea vânzării acestora; 

 analiza tehnică a societăţilor listate şi nelistate şi întocmirea de rapoarte lunare 

cu propuneri de investiţii; 

 identificarea şi definirea politicilor investitionale şi a direcţiilor de acţiune 

necesare a fi implementate în contextul îndeplinirii obiectivelor investiţionale 

strategice ale organizaţiei; 

 efectuarea de tranzacţii financiare pe pieţele reglementate si OTC. Derularea 

operaţiunilor de vânzare a pachetelor de acţiuni din portofoliul SIF 

Transilvania; 

 elaborarea de analize sectoriale pentru identificarea de oportunităţi 

investiţionale; 

 elaborarea de analize economico-financiare fundamentale la nivel de emitent în 

scop investiţional; 
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 efectuarea de analize privind oportunitatea / viabilitatea investiţionalӑ a 

proiectelor / activitӑţilor iniţiate de terţi, în concordanţă cu strategiile 

investiţionale ale S.I.F. Transilvania; 

 colaborare cu celelalte compartimente din cadrul S.I.F. Transilvania, cu alte 

entităţi, organisme şi instituţii ale pieţei financiare / de capital pentru 

diversificarea surselor informaţionale şi obţinerea datelor/informaţiilor 

necesare activităţii curente; 

 participare în colaborare cu compartimentul de specialitate la actualizarea sau 

realizarea aplicaţiilor informatice ce vizează activitatea direcției; 

 evidenţa ofertanţilor persoane fizice şi / sau juridice şi realizarea contactelor cu 

aceştia în vederea stabilirii modului şi condiţiilor de tranzacţionare și executare 

a operațiunilor de vânzare; 

 evidenţa societăţilor din portofoliul SIF Transilvania propuse pentru vânzare, 

organizarea și derularea negocierilor pentru vânzarea pachetelor de acțiuni pe 

care SIF Transilvania le detine la acestea; 

 urmărirea executării operaţiunilor de vânzare / cumpărare a pachetelor de 

acţiuni conform  ordinelor de tranzacţionare transmise; 

 verificarea soldului acţiunilor deţinute conform evidenţei băncii custode, 

înainte de orice tranzacţie de vânzare de acţiuni; 

 confirmarea operativă la banca custode a tranzacţiilor realizate, conform 

normelor pieţei de capital;  

 prelucrarea confirmărilor de tranzacţionare recepţionate de la Societăţile de 

Servicii  de Investiţii Financiare şi concilierea datelor cu Banca Custode şi  

Direcției Economică; 

 comunicarea internӑ către expertul relaţii externe a informaţiilor referitoare la  

depăşirea sau coborârea sub  pragurile de deţinere, in vederea efectuarii 

raportarilor conform regulamentelor pieţei de capital; 

 înregistrarea şi transmiterea elementelor esenţiale ale tranzacţiilor încheiate 

pentru societăţile listate / nelistate către Direcţia Economică şi Direcţia 

Administrare  Portofoliu; 

 informarea zilnică a Direcţiei Economice asupra sumelor cu care trebuie 

alimentat / de disponibilizat contul special de decontare şi data realizării 

tranzacţiei / decontării;  

 întocmirea documentaţiei de participare a SIF Transilvania la licitaţiile publice 

organizate de instituţii ale statului implicate în procesul de privatizare; 

 furnizarea informațiilor necesare completării dosarelor de oferte publice de 

cumpărare, de vânzare sau de preluare; 

 derularea procedurii privind notificarea Consiliului Concurentei in cazul 

operatiunilor de concentrare economică; 

 verificarea şi confirmarea către Direcţia Administrare Portofoliu a 

comisioanelor cuvenite Custodelui pentru tranzacţiile lunii precedente;   

 întocmirea de raportări către Directorat / Consiliul de Supraveghere  privind 

volumul tranzacţiilor realizate şi stadiul îndeplinirii bugetului anual aprobat; 

 furnizare de informaţii din propriul domeniu de activitate către organele de 

control (A.S.F. ), controlul intern şi auditorii interni şi financiari la solicitarea 

acestora; 
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 arhivarea  tuturor documentelor  direcției, conform nomenclatorului; 

 gestionarea riscurilor specifice activitatii direcției, conform politicii de 

administrare  a riscului. 

Activitatea de Strategii-Investiţii se desfăşoară în cadrul a două departamente distincte, 

subordonate directorului Direcţiei Strategii-Investiţii, astfel: 

DEPARTAMENTUL STRATEGII ȘI ADMINISTRARE POLITICI INVESTIŢIONALE, care 

are ca obiective: 

 elaborarea strategiei si politicii investiţionale a SIF Transilvania SA, care vor fi 

supuse aprobării Directoratului; 

 analize economico-financiare fundamentale in scop investitional; 

 analiza documentatiilor ce vizeaza proiecte / activitati initiate de terti pentru 

identificarea de oportunitati, in concordanta cu strategiile investitionale ale 

S.I.F. Transilvania. 

DEPARTAMENTUL MARKETING – TRANZACŢII, care are ca obiective: 

 dezvoltarea de programe investitionale / dezinvestitionale ale SIF Transilvania; 

 optimizarea portofoliului  prin corelarea activităţilor de investire / dezinvestire 

cu alte oportunităţi oferite de piaţa titlurilor cu venit  fix sau piaţa titlurilor de 

valoare; 

 derularea operaţiunilor de achiziţii şi vânzări de acţiuni, obligatiuni sau alte 

titluri financiare, inclusiv a operaţiunilor referitoare la restructurarea şi 

lichidizarea portofoliului SIF Transilvania, conform hotărârilor AGA, 

Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului; 

 dezvoltarea/cultivarea relatiilor cu intermediarii, custozii, fondurile de 

investiţii, SSIF-uri, administratori de fonduri; 

 dezvoltarea de parteneriate investiţionale şi programe de marketing pentru 

creşterea atractivitaţii investiţionale a participaţiilor din portofoliul SIF 

Transilvania în vederea vânzării acestora. 

3.3.7. COMITETUL DE INVESTIŢII 

Este o structura interdepartamentala cu rol consultativ, subordonată Directoratului 

Atribuţii: 

 avizează proiectele de strategii / politici / programe investiționale / 

dezinvestiționale, programele de marketing privind participațiile din portofoliu, 

proiectele de restructurare și eficientizare a portofoliului; face propuneri de 

îmbunătățire a acestora; 

 monitorizează stadiul îndeplinirii bugetului de venituri și cheltuieli și a 

programului investițional; 

 face propuneri fundamentate privind politica de dividend. 

 

3.3.8. COMISIA DE NEGOCIERI 

Este o structura interdepartamentala, coordonata de Directorul Direcției Strategii-Investiții, 

având ca atribuţie organizarea și derularea ședințelor de negocieri cu investitorii interesați de 

achiziția pachetelor de acțiuni pe care SIF Transilvania le deține la societăți necotate, pe baza 

analizelor efectuate de compartimentul de resort și în condițiile aprobate de Directorat/Consiliul 

de Supraveghere. 
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3.3.9. CABINET PREŞEDINTE EXECUTIV / DIRECTOR GENERAL 

Obiective: 

 asigurarea suportului tehnic şi de specialitate activităţii Preşedintelui 

Executiv/Director General;  

 crearea şi implementarea strategiei de imagine a societăţii;  

 raportare şi guvernanţă corporativă; 

 gestionarea resurselor umane ale societăţii 

Atribuţii: 

 organizarea și asistarea activității zilnice a Președintelui Executiv/Director 

General; 

 furnizarea de analize, rapoarte, puncte de vedere, soluţii Preşedintelui 

Executiv/Director General, în vederea realizării planului de management şi a 

planului de măsuri, aprobate de către Consiliul de Supraveghere, precum şi 

pentru problemele care apar în activitatea zilnică; 

 îndeplinirea obligaţiilor de transparenţă, informare şi raportare în conformitate 

cu reglementările legale aplicabile; 

 urmărirea aplicării principiilor guvernanţei corporative în cadrul societăţii; 

 asigurarea derulării activităţilor de imagine si promovare a societăţii; 

 derularea tuturor proceselor de gestionare a resurselor umane ale societăţii în 

vederea realizării la nivel ridicat de performanţă  a obiectivelor  societăţii. 

 

3.3.10. DEPARTAMENTUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

Obiective: 

 realizarea, perfectionarea, dezvoltarea si intretinerea sistemului informational 

al SIF, care cuprinde si Sistemul Informatic Integrat; 

 mentinerea în stare operaţională, intretinerea si dezvoltarea sistemului 

informatic (infrastructura – hard şi soft) şi a celor de comunicaţii interne şi 

externe; 

 inregistrarea electronica a tranzactiilor, stocarea si pastrarea in conditii de 

siguranta a acestor inregistrari, in conformitate cu art. 47 alin.(1) lit (c) din 

Regulamentul A.S.F. nr.9/2014. 

Atribuţii: 

 intretinerea sistemului informational al SIF Transilvania, inclusiv a Sistemului 

Informatic Integrat; 

 asigurarea transmiterii de date care constituie obligatii de raportari electronice 

catre diverse institutii (BVB, A.S.F.)  prin aplicatii specifice  (de exemplu: 

Raportari Piata de Capital pentru A.S.F.) sau prin posta electronica cu 

respectarea cerintelor de securitate impuse (de exemplu: semnatura electronica 

pentru A.S.F. si BVB); 

 dezvoltarea de aplicatii noi si modificarea aplicatiilor existente conform 

specificatiilor; 

 asigurarea securitatii, integritatii si confidentialitatii informatiilor; 

 pastrarea inregistrarilor tranzacţiilor cu instrumente financiare din portofoliul 

SIF Transilvania pentru o perioadă de minim 5 ani; 

 asigurarea prin intermediul aplicaţiilor dezvoltate a respectării drepturilor de 

acces  ale utilizatorilor la informatiile din bazele de date, astfel incât nivelul 
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curent de acces al fiecarui utilizator să fie conform responsabilităţilor funcţiei 

sale, stabilite de catre conducerile structurilor organizatorice;  

 exploatare de aplicatii: descarcarea de pe paginile de internet  si prelucrarea 

zilnica a datelor referitoare la tranzacţiile de pe pieţele de capital; 

 colectarea şi furnizarea informatiilor necesare evaluarii portofoliului de actiuni 

şi a calculului activului net; 

 conducerea proiectelor de implementare a aplicaţiilor informatice 

achizitionate; 

 achiziţii de noi echipamente şi aplicaţii necesare sistemului informatic al SIF 

Transilvania; 

 configurarea noilor echipamente folosite în sistemul informatic al SIF 

Transilvania (calculatoare, servere, componente active de reţea); 

 asigurarea securităţii sistemului informatic şi protejarea acestuia împotriva 

accesărilor neautorizate şi a viruşilor informatici; 

 asigurarea implementãrii politicilor de securitate a SIF-ului, monitorizarea şi 

imbunãtãţirea acestora; 

 securitatea comunicaţiilor de date;  

 conectarea şi administrarea accesului la Internet; 

 instalarea, configurarea si intretinerea serverului de comunicaţii; 

 identificarea si gestionarea riscurilor specifice activitatii departamentului 

conform politicii de administrare a riscului; 

 asigura arhivarea documentelor create la nivelul departamentului. 

 

 

3.3.11.  DEPARTAMENTUL ACŢIONARIAT – ADMINISTRATIV 

Activitatea de  Acţionariat: 

 asigură relaţia cu acţionarii societăţii în ceea ce priveşte furnizarea de 

informaţii, primirea, prelucrarea şi transmiterea către Direcţa Economică a 

documentelor necesare stabilirii impozitului pe dividende; 

 asigurarea fluxului de informaţii cu intermediarii în vederea exercitării 

drepturilor acţionarilor; 

 comunicarea cu Depozitarul Central privind deţinerile de acţiuni şi drepturile 

asociate; 

 participă la negocierea condiţiilor tehnice de plată a dividendelor şi urmăreşte 

execuţia contractelor încheiate; 

 organizarea adunărilor generale. 

Activitatea Administrativă: 

 asigură desfăşurarea corespunzătoare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

regulamentului intern, a tuturor activităţilor cu caracter administrativ la sediul 

societăţii şi la Reprezentanţa teritorială București. 

 

3.3.12. DEPARTAMENTUL  ANALIZE, EVALUĂRI, FUZIUNI-ACHIZIŢII 

Acest compartiment este direct subordonat Vicepresedintelui Executiv/Director General Adjunct, 

conform organigramei, şi are următoarele atribuţii: 
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 elaborează analize economico-financiare ale portofoliului/subportofoliilor de 

valori mobiliare; 

 elaborează analize risc-rentabilitate pentru portofoliul/subportofoliile de valori 

mobiliare ale SIF Transilvania; 

 fundamentează alocarea de active financiare la nivelul portofoliului SIF 

Transilvania; 

 elaborează şi supune analizei şi aprobării Directoratului SIF Transilvania 

documentaţia cu privire la: 

 restructurarea şi eficientizarea portofoliului prin fuziuni, divizări, 

achiziţii, integrări, comasări, înfiinţări de noi societăţi 

 majorarea capitalului social al societăţilor din portofoliu/achiziţia de 

obligaţiuni 

 elaborează studii privind crearea de sisteme integrale informaţionale şi 

logistice; 

 elaborează studii privind optimizarea sistemelor de gestiune şi control; 

 întocmeşte rapoarte de evaluare/verifică rapoarte de evaluare realizate de terţi 

pentru societăţi în scop investiţional/dezinvestiţional; 

 verifică rapoarte de evaluare a proprietăţilor din patrimoniul societăţilor din 

portofoliu; 

 gestionează riscurile specifice activităţii departamentului, conform politicii de 

administrare a riscului; 

 alte lucrări în domeniul analizei/evaluarii/fuziunii/divizării/achiziţiilor de 

optimizare a funcţionării sistemelor solicitate de Directorat/coordonatorul din 

partea Directoratului. 
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II. REGULI ŞI PROCEDURI PRIVIND PROCESUL DECIZIONAL CE 

VIZEAZĂ ADOPTAREA DECIZIILOR DE INVESTIŢII ŞI 

EXERCITAREA DREPTURILOR DE VOT AFERENTE 

INSTRUMENTELOR FINANCIARE 

 

1. Reguli si proceduri interne privind exercitarea drepturilor de vot aferente 

instrumentelor financiare  
Pentru a avea asigurarea ca exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor financiare 

aflate in portofoliu este in concordanta cu respectarea obiectivelor si a strategiei de investitii, au 

fost elaborate si implementate reguli si proceduri interne privind procesul decizional. 

 

Directia Administrare Portofoliu este compartimentul functional specializat care are atributii si 

responsabilitati in exercitarea dreptului de vot aferent instrumentelor financiare aflate in 

portofoliu, in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor societatilor emitente. 

 

Principalele atributii ale Directiei Administrare Portofoliu și ale Departamentului Analize, 

Evaluări, Fuziuni – Achiziții sunt cele prezentate în cadrul capitolului I – Reguli și proceduri 

privind structura organizatorică la punctele 3.3.4. şi 3.3.12. 

 

Direcția Administrare Portofoliu și Departamentul Analize, Evaluări, Fuziuni – Achiziții sunt 

subordonate Directoratului, în coordonarea unui Vicepreședinte Executiv/ Director General 

Adjunct. 

 

In functie de ponderea participatiei S.I.F. Transilvania in capitalul social al emitentilor din 

portofoliu si a drepturilor de vot aferente, administrarea portofoliului se deruleaza pe 2 nivele: 

 „PARTICIPATII MAJORITARE” (societati afiliate) 

si  

 „DETINERI MINORITARE” (Interese de participare si Titluri). 

  

Administrarea portofoliului „PARTICIPATII MAJORITARE” (societati afiliate) 

 gestionarea portofoliului de actiuni din punct de vedere al existentei, realitatii si 

modificarilor intervenite in evolutia sa; 

 cresterea performantelor si rentabilitatii participatiilor si restructurarea 

portofoliului prin: 

 numirea ca administratori a unor persoane competente profesional si moral 

 stabilirea B.V.C.-urilor la un nivel care sa exploateze optim resursele 

societatii 

 urmarirea indeplinirii prevederilor B.V.C., a programelor investitionale si 

a programelor de activitate aprobate de adunarile generale ale societatilor 

din portofoliu 
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 aplicarea strategiei si principiilor stabilite de Directoratul si Consiliul de 

Supraveghere in ceea ce priveste gestionarea si restructurarea portofoliului de 

actiuni; 

 elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare/restructurare a 

portofoliului; 

 analiza si aprobarea strategiilor de dezvoltare propuse de Consiliile de 

Administratie a societatilor din portofoliu; 

 intocmirea deconturilor privind dividendele de incasat de la societatile din 

portofoliu si urmarirea incasarii acestora la scadenta; 

 asigura participarea S.I.F. Transilvania in adunarile generale ale actionarilor 

societatilor din portofoliu si intocmeste documentele de participare. Emite 

instructiuni specifice de vot, dupa obtinerea aprobarilor necesare de la persoanele 

autorizate, in conformitate cu limitele de competenta stabilite prin procedurile 

interne; 

 elaboreaza si supune aprobarii Directoratului documentatii cu privire la: 

 restructurarea și eficientizarea portofoliului prin fuziuni, divizări, achiziții, 

integrări, comasări, înființări de noi societăți 

 majorarea capitalului social al societăților din portofoliu/ achiziționarea de 

obligațiuni 

 radierea societatilor din portofoliu ca urmare a finalizarii procedurilor de 

dizolvare/lichidare. 

 evenimente, evolutii si situatii relevante, cu impact semnificativ asupra 

societatilor din portofoliu 

 administreaza portofoliul de actiuni aferent societatilor aflate in insolventa, 

lichidare, dizolvare si/sau reorganizare judiciara. 

   

Administrarea portofoliului „DETINERI MINORITARE” (Interese de participare si Titluri) 

 gestionarea portofoliului de actiuni din punct de vedere al existentei, realitatii si 

modificarilor intervenite in evolutia sa. 

 cresterea performantelor si rentabilitatii participatiilor si restructurarea 

portofoliului prin: 

 propunerea/sustinerea ca administratori a unor persoane competente 

profesional si moral 

 urmarirea indeplinirii prevederilor B.V.C., a programelor investitionale si 

a programelor de activitate aprobate de adunarile generale ale societatilor 

din portofoliu 

 monitorizarea activitatii prin intermediul rapoartelor publicate, conform 

prevederilor legale 

 aplicarea strategiei si principiilor stabilite de Directoratul si Consiliul de 

Supraveghere in ceea ce priveste gestionarea si restructurarea portofoliului de 

actiuni 

 elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare/restructurare a portofoliului 

 intocmirea deconturilor privind dividendele de incasat de la societatile din 

portofoliu si urmarirea incasarii acestora la scadenta. 

 asigura participarea S.I.F. Transilvania in adunarile generale ale actionarilor 

societatilor din portofoliu si intocmeste documentele de participare. Emite 
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instructiuni specifice de vot, dupa obtinerea aprobarilor necesare de la persoanele 

autorizate, in conformitate cu limitele de competenta stabilite prin procedurile 

interne. 

 initiaza actiuni in instanta pentru anularea hotararilor adunarilor generale ale 

actionarilor societatilor din portofoliu adoptate prin incalcarea prevederilor legale 

si/sau cu incalcarea interselor societatii si/sau ale S.I.F. Transilvania si asigura 

reprezentarea juridica in fata instantelor de judecata competente (direct sau prin 

avocati). 

 elaboreaza si supune aprobarii Directoratului documentatii cu privire la: 

 restructurarea și eficientizarea portofoliului prin fuziuni, divizări, achiziții, 

integrări, comasări, înființări de noi societăți 

 majorarea capitalului social al societăților din portofoliu/ achiziționarea de 

obligațiuni 

 radierea societatilor din portofoliu ca urmare a finalizarii procedurilor de 

dizolvare/lichidare. 

 evenimente, evolutii si situatii relevante, cu impact semnificativ asupra 

societatilor din portofoliu 

 administreaza portofoliul de actiuni aferent societatilor aflate in insolventa, 

lichidare, dizolvare si/sau reorganizare judiciara. 

 

2. Reguli si proceduri interne privind procesul decizional ce vizeaza adoptarea deciziilor de 

investitii  

Pentru a avea asigurarea ca deciziile de investitii sunt luate cu respectarea obiectivelor  și a 

strategiei de investitii, au fost elaborate si implementate reguli si proceduri interne privind 

procesul decizional, cu respectarea cerințelor prudențiale privind riscul, conform celor prezentate 

în cadrul capitolului V – Reguli și proceduri privind asigurarea expunerii globale a riscului. 

 

Direcția Strategii - Investiții este compartimentul funcțional specializat care are atribuții și 

responsabilități în adoptarea deciziilor de investiții. 

Principalele atribuții ale Direcției Strategii – Investiții sunt cele prezentate în cadrul capitolului 

I – Reguli și proceduri privind structura organizatorică la punctul 3.3.6. 

Direcția Strategii - Investiții este subordonată Directoratului, în coordonarea unui Vicepreședinte 

Executiv/ Director General Adjunct.  

 

Activitatea investitională/dezinvestitională are in vedere functionalitatea si celeritatea procesului 

investitional/dezinvestitional. 

  

Activitatea  de tranzactii vizeaza: 

 realizarea de operatiuni de vanzare-cumparare pe emitenti cu lichiditate ridicata, 

in vederea fructificarii unor conditii si conjuncturi favorabile de piata;  

 implementarea programelor de investire/dezinvestire prin utilizarea platformelor 

de tranzactionare sau prin negocieri realizate cu reprezentantii SSIF-urilor; sunt 

elaborate si implementate reguli si proceduri interne care permit transmiterea 

ordinelor in vederea executarii prompte si echitabile a tranzactiilor cu instrumente 

financiare din portofoliul SIF Transilvania; 
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 urmarirea incadrarii tranzactiilor realizate in cerințele de prudențialitate privind 

riscul; 

 realizarea subscrierilor/rascumpararilor de unitati de fond și obligatiuni; 

 gestionarea riscurilor operationale specifice activitatii de tranzactionare; 

 implementarea strategiilor de acoperire a riscurilor, cu incadrarea in regulile si 

limitele prudentiale aplicabile in vederea asigurarii protectiei portofoliului; 

 asigurarea relationarii cu participantii la piata de capital in vederea identificarii de 

posibili investitori pentru pachetele de actiuni aferente programelor investitionale 

aprobate; 

 urmarirea evolutiei mediului macroeconomic in vederea identificarii contextului 

favorabil pentru atingerea obiectivelor strategice asumate prin programele de 

investitii/dezinvestitii; 

 estimarea periodica a necesarului de lichiditati necesare activitatii de 

tranzactionare; 

 negocierea clauzelor contractuale in vederea incheierii contractelor cu 

intermediarii de valori mobiliare precum si urmarirea derularii acestora; 

 dezvoltarea de parteneriate investitionale si programe de marketing pentru 

cresterea atractivitatii investitionale a portofoliului SIF Transilvania. 

 

In procesul de fundamentare si elaborare a programelor investitionale pe pietele financiare , care 

au ca obiect instrumente financiare definite de legislatia in vigoare, pentru asigurarea 

continuitatii si sustenabilitatii activitatii companiei, se parcurg urmatoarele etape:  

 culegerea informatiilor  

 analiza instrumentelor financiare si intocmirea materialului de analiza 

 aprobarea materialelor de analiza  

 implementarea programelor de investire/dezinvestire  

 urmarirea rezultatelor implementarii programelor de investire/dezinvestire 

 raportarea rezultatelor si corectia programelor 
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III. REGULI ŞI PROCEDURI PRIVIND ASIGURAREA UNEI 

FUNCŢII DE CONTROL INTERN 

 

 

Funcţia de control intern se desfăşoară în mod independent, este realizată de către un 

reprezentant al compartimentului control intern în cadrul Biroului Control Intern, aflat în 

subordinea Consiliului de Supraveghere. 

 

In S.I.F. Transilvania S.A., prin decizia conducerii, reprezentantul compartimentului control 

intern are responsabilități privind respectarea obligațiilor ce revin societății în aplicarea 

legislației specifice prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin 

intermediul pieței de capital, activitatea desfăşurându-se conform procedurii specifice. 

 

În situaţia în care SIF Transilvania nu mai are un reprezentant al compartimentului de control 

intern sau în cazul indisponibilităţii temporare a acestuia, unul dintre vicepreşedinţii executivi va 

exercita această funcţie, cu încadrare în perioada legal stabilită şi cu notificarea A.S.F. 

 

Obiectivul activităţii de control intern îl reprezintă supravegherea şi controlul  respectării de 

către SIF Transilvania și de către salariații săi a prevederilor legale în vigoare, regulamentelor, 

instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor 

interne ale societății. 

 

Principala componentă a activităţii de control intern o constituie controlul permanent, cu caracter 

pro-activ, exercitate prin supravegherea şi monitorizarea continuă a activităţilor ce intră în sfera 

controlului intern, în vederea prevenirii apariţiei situaţiilor de neconformitate legală şi internă. 

 

Atribuţiile şi responsabilităţile reprezentantului compartimentului de control intern sunt: 

 să depună toate diligențele pentru a preveni  și să  propună măsuri pentru 

remedierea oricărei situații de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare 

incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale S.I.F. Transilvania;  

 sa asigure informarea societății și a angajaților săi cu privire la regimul juridic 

aplicabil pieței de capital; 

 să avizeze documentele transmise de către S.I.F. Transilvania către A.S.F. în 

vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările A.S.F., precum și 

raportările transmise A.S.F. și entităților pieței de capital; 

 să analizeze și să avizeze materialele informative / publicitare ale societății; 

 să păstreze legătura directă cu A.S.F.; 

 să monitorizeze și să verifice cu regularitate  aplicarea prevederilor legale 

incidente activității SIF Transilvania și a reglementărilor interne, să țină evidența 

neregulilor descoperite; 

 să verifice respectarea reglementărilor prudențiale; 

 să verifice corecta separare a activelor pe entitățile aflate în administrare; 
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 să verifice eficiența sistemului informațional și a procedurilor interne; 

 să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului; 

 să țină un registru de evidență a petițiilor/reclamațiilor/plângerilor clienților 

conform prevederilor din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015. Va urmari tratarea 

corespunzatoare a reclamatiilor/plangerilor si neimpunerea vreunei restrictii 

investitorilor in exercitarea drepturilor lor. Registrul va fi pus la dispoziția ASF, 

la solicitarea acesteia; 

 să țină un registru de evidență a investigațiilor efectuate conform art. 43 din 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014; 

 să informeze Consiliul de Supraveghere si Directoratul  SIF Transilvania in 

termen de o zi lucratoare despre eventualele încălcări  ale regimului juridic 

aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, 

constatate în timpul activității de supraveghere și control;  

 să transmită în termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, Consiliului de 

Supraveghere al SIF Transilvania, un raport cuprinzand activitatea desfășurată, 

investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul / 

planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate 

și planul de investigații aprobat de către Consiliul de Supraveghere sunt 

transmise de acesta A.S.F. până la data de 15 martie a fiecarui an. 

 

Activitatea de control intern se desfăşoară după următoarea procedură: 

1. OBIECTIVUL PROCEDURII 

Descrie ansamblul principiilor, criteriilor, modalitatilor si instrumentelor ce trebuiesc 

avute in vedere la realizarea atributiilor privind activitatea de supraveghere si control . 

2. REGLEMENTARI LEGALE DE REFERINTA: 

 specifice pietei de capital; 

 specifice societatilor; 

 regulamente de organizare si conducere proprii; 

 legislatia muncii; 

 legislatia economico-financiara valabila pentru  raportarile financiare. 

3. CONCEPTE DE BAZA ALE PROCEDURII: 

Efectuarea prin sondaj a verificarilor pe obiectivele stabilite prin planul de control asupra 

activitatilor desfasurate de catre compartimentele SIF Transilvania SA in scopul prevenirii 

incalcarii legislatiei aplicabile.  

In acest sens se vor utiliza metodele specifice analizei, sintezei si compararii pentru 

fiecare obiectiv supus verificarii. 

Se va apela la supravegherea electronica a activitatilor aferente pietei de capital, conform 

dispozitiilor legale. 

4. SFERA DE APLICARE 

Va fi adecvata  fiecarui domeniu de activitate supus supravegherii si controlului in concordanta 

cu prevederile Legii nr. 297/2004, Regulamentului  CNVM nr.15/2004,  Regulamentului ASF 

nr. 9/2014 și nr. 9/2015, Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Regulamentului CNVM nr. 

5/2008, Regulamentului CNVM nr. 32/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in 

conformitare cu prevederile actului constitutiv, reglementarilor interne si a legislatiei aplicabile 

investitiilor financiare. 

5. RESPONSABILITATI: 
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Transmiterea informatiilor, datelor si situatiilor solicitate de catre reprezentantul biroului 

control  revine conducatorilor compartimentelor supuse verificarii precum si angajatilor 

implicati; 

 realitatea, exactitatea, legalitatea si acuratetea documentelor, datelor si 

informatiilor transmise se afla sub responsabilitatea conducerii executive, iar 

obiectivitatea verificarii si controlului cade sub responsabilitatea 

reprezentantului biroului control intern; 

 elaborarea raportului de verificare se va face de catre reprezentantul  biroului 

de control intern in conformitate cu planul/programul si avizele date de 

Consiliul de Supraveghere si/sau conducere; 

 aprobarea raportului de investigare este responsabilitatea Consiliului de 

Supraveghere; 

 utilizarea informatiilor cuprinse in raportul de investigare, verificare sau 

control este reglementat strict de Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 

15/2004/Regulamentul ASF nr. 9/2014, iar aplicarea masurilor sau 

propunerilor avizate de catre Consiliul de Supraveghere se  face de Directorat 

și conducerea executivă sau angajatii vizati. 

6. CONFIDENTIALITATEA 

Obligatia de confidentialitate a reprezentantului biroului control intern este asigurata prin 

semnarea contractului de confidentialitate cu SIF Transilvania SA in baza legislatiei in vigoare 

cu privire la acest aspect. 

Pentru informatiile derivate din raportul de activitate al reprezentantului biroului control intern, 

obligatia de pastrare a confidentialitatii revine tuturor celor care au cunostinta de aceste 

informatii conform Regulamentului CNVM nr. 15/2004 și Regulamentului ASF nr. 9/2014 si  a 

prevederilor Contractului colectiv/individual de munca. 

 

7. DESCRIEREA PROCEDURII : 

C1. Procedura de supraveghere si control: este aplicabila tuturor operatiilor initiate de SIF 

Transilvania SA privind: 

- activitatile de vanzare si cumparare efectuate pe piata de capital; 

- participarile la majorarea/diminuarea capitalului social al entitatilor din portofoliu, 

precum si la fuziunea, divizarea sau lichidarea entitatilor din portofoliul SIF 

Transilvania SA; 

- plasamentele pe piata monetara si pe alte pieţe reglementate; 

- tranzactii cu societatile din portofoliul SIF Transilvania SA care intra in perimetrul de 

consolidare; 

- tranzactii suspecte; 

- tranzactii cu numerar; 

- transferuri externe; 

- achizitii/vanzari de active; 

- politici de personal; 

- orice alte activitati desfasurate de SIF Transilvania SA care se afla sub incidenta 

legislatiei specifice realizarii obiectului de activitate. 

C2. Procedura de supraveghere si control specifica  : este aplicabila tuturor operatiilor initiate de 

SIF Transilvania SA privind: 
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  -  respectarea reglementarilor interne, pe domenii de activitate si competente revenite 

din fisa de atributii pentru fiecare compartiment din SIF Transilvania SA; 

- responsabilitatile ce revin angajatilor societăţii, inclusiv conduita etica si profesionala 

a acestora; 

- responsabilitatile ce revin persoanelor cu atributii privind intocmirea rapoartelor 

curente privind:  

 tranzactii suspecte 

 tranzactii cu numerar 

 transferuri externe 

  

 Procedura privind tranzactiile suspecte:  

 nominalizarea si precizarea competentelor persoanelor cu atributii privind 

raportarea tranzactiilor suspecte; 

 definirea, identificarea si urmarirea limitarii riscului de producere a 

tranzactiilor suspecte si masuri privind partenerii implicati; 

 elaborarea si avizarea raportului cu tranzactii suspecte; 

 verificarea conformitatii privind metodologia de lucru pentru transmiterea 

rapoartelor privind tranzactiile suspecte. 

 

 Procedura privind tranzactiile cu numerar:  

 verificarea procedurilor interne privind operatiunile cu numerar, persoanele 

abilitate, pregatirea lor profesionala, stabilirea competentelor; 

 instituirea masurilor prudentiale de protectie impotriva operatiunilor de spalare a 

banilor; 

 identificarea clientilor/beneficiarilor operatiunilor cu numerar in conformitate cu 

prevederile legale; 

 raportarea tranzactiilor cu numerar. 

 

 Procedura privind transferurile externe:  

 verificarea procedurilor interne privind transferurile externe si operatiunile de 

plasament pe pietele de capital externe; 

 verificarea competentelor, atributiilor de serviciu si a pregatirii profesionale a 

persoanelor abilitate sa efectueze asemenea operatiuni; 

 verificarea respectarii legalitatii privind operatiunile de transfer extern; 

 raportarea operatiunilor de transfer extern. 

 

C3. Procedura de verificare a eficientei sistemului de raportare financiar-contabila 

 Se vor analiza politicile contabile adoptate de către societate si se vor propune 

modificari/completari in caz de necesitate; 

 se vor verifica toate aspectele privind  modul de aplicare a prevederilor din 

referentialul contabil in vigoare, a prevederilor fiscale si a oricaror reglementari 

de natura economico-financiara; 

 se vor verifica raportarile situatiilor financiare individuale si consolidate dupa caz, 

declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe; 

C4. Procedura de verificare si avizare a raportarilor si a documentelor transmise de catre SIF 

Transilvania SA catre A.S.F. si entităţile pieţei de capital: 



                                                 

    

ANEXĂ LA AVIZUL A.S.F. nr. 324/ 28.09.2015 

 

30 

 

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 

T R A N S I L V A N I A   S. A. 

 se vor aviza toate documentele emise de societate pentru avizarea unor activitati, 

rapoartele si alte tipuri de asemenea documente de raportare catre A.S.F., BVB 

si entitatile de pe piata de capital, intocmite sub responsabilitatea conducerii SIF 

Transilvania SA , astfel incat sa se elimine riscul de eroare; 

 se vor analiza si viza toate materialele informative/publicitare  ale SIF 

Transilvania SA astfel incat acestea sa fie elaborate cu respectarea prevederilor 

legale,  in  interesul societatii  in conditii de eficienta si oportunitate . 

C5. Procedura de verificare a respectarii reglementarilor prudentiale 

 va fi tratata si aplicata in functie de definirea prudentei din punct de vedere: 

 juridic, cu trimitere la legislatia incidenta pietei de capital; 

 contabil, cu referire la principiile de aplicat; 

 economic, avandu-se in vedere consecintele asupra SIF 

Transilvania SA; 

 C6. Procedura privind independenta exercitiilor si corecta separare a activelor proprii societatii 

de cele ale entitatilor din portofoliu : 

 se va verifica modul de raportare a participatiilor SIF Transilvania la capitalul 

social al entitatilor din portofoliu comparativ cu documentatia aferentă ce 

atesta aceste participatii; 

 se va verifica modul de aplicare a tuturor reglementarilor A.S.F. şi a 

procedurilor interne adoptate în acest scop cu privire la calcularea activului net 

calculat si virarea obligatiilor aferente. 

C7. Procedura de verificare a eficientei sistemului informational si procedurile interne privind 

controlul calitatii acestui sistem. 

 se vor aplica proceduri specifice auditului calitatii sistemului informational; 

 se va verifica modul de aplicare a prevederilor Regulamentului CNVM 

nr.15/2004 /Regulamentului ASF nr. 9/2014 pentru pastrarea in siguranta a 

informatiilor; 

 se va verifica accesul la sistemele informatice in functie de atributiile fiecarui 

angajat; 

 se va verifica modul de pastrare a inregistrarilor de rezerva si asigurarea 

conditiilor de securitate. 

C8. Procedura privind eficienta sistemului juridic din SIF Transilvania SA: se refera cel putin la: 

 verificarea modului de organizare, planificare si raportare a activitatii juridice; 

 verificarea sistemului de gestionare a dosarelor in care SIF Transilvania SA 

este parte; 

 analiza modului de reprezentare a intereselor SIF Transilvania SA in instantele 

de judecata; 

 verificarea modului de investire a hotararilor judecatoresti; 

 verificarea procedurilor interne, a sistemului informatic utilizat si a modului de 

arhivare a dosarelor juridice; 

 C9. Procedura de verificare a sistemului de control al riscului : 

 se vor efectua verificari asupra modalitatilor de organizare si conducere a 

managementului riscului de catre compartimentele SIF Transilvania SA cu 

referire la: 

 riscul de investire/dezinvestire pe piata de capital interna si externa; 

 riscul de plasament pe piata monetara; 
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 riscul de plasament in portofoliul SIF Transilvania SA existent prin 

participarea la majorari ale capitalului social şi achiziţia de obligaţiuni; 

 se vor efectua verificari asupra modului de calculare a gradului de risc aferent 

investitiilor financiare; 

 se vor verifica competentele  personalului angajat in operatiuni cu diverse 

grade de risc, in raport de calificarea profesionala adecvata fisei postului. 

C10. Procedura de verificare a respectarii legislatiei de catre salariati: 

 se va verifica modul in care angajatii au asigurat accesul la reglementarile 

aplicabile, specifice activitatii SIF Transilvania SA; 

 se va verifica modul de organizare a activitatii juridice, precum si felul in care 

persoana desemnata informeaza personalul cu privire la noutatile legislative, 

precum si a prevederilor legale cu impact major asupra activitatii curente. 

C11. Procedura de planificare si raportare a investigatiilor biroului de control intern: 

 are in vedere stabilirea programului de lucru in anul financiar curent; 

 elaborarea si avizarea planului de verificare si control; 

 stabilirea modelului standardizat de raportare către A.S.F. si entitatile din piata 

de capital; 

 evidenta reclamatiilor; 

 evidenta investigatiilor efectuate, a propunerilor  si masurilor ce decurg din 

controalele din anul de raportare pentru eliminarea riscurilor sau incalcarilor 

legislative, precum si a modului de aplicare a acestora. 

C12. Procedura de verificare a politicii de personal din cadrul SIF TRANSILVANIA SA: se 

refera cel putin la: 

 selectia, organizarea si planificarea resurselor umane; 

 perfectionarea profesionala si promovarea pe orizontala si verticala a 

salariatilor; 

 respectarea procedurilor interne, reglementarilor legale si contractuale privind 

salarizarea si stimularea personalului angajat, in conditii de performanta 

individuala si criterii de eficienta a muncii. 
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IV. REGULI ŞI PROCEDURI PRIVIND ASIGURAREA UNEI FUNCŢII 

DE AUDIT INTERN 

 

 

In cadrul SIF Transilvania, funcția de audit intern este separată și independentă față de alte 

funcții și activități ale societății, activitatea de audit intern fiind organizată prin contractarea 

serviciilor unui auditor persoană fizică sau juridică.  

 

Activitatea de audit intern este subordonată Consiliului de Supraveghere. 

 

Numirea auditorului intern este realizată de către Consiliul de Supraveghere. 

 

La organizarea auditului intern se au în vedere normele de audit intern elaborate și aprobate de 

Camera Auditorilor Financiari din Romania în conformitate cu standardele internationale de 

audit intern. 

 

Misiunile de audit pot fi cu rol de consiliere (sunt conexe şi consultative şi au rolul de a 

îmbunătăţi procesele organizaţiei) şi cu rol de asigurare (realizandu-se o evaluare independentă a 

proceselor esenţiale din societate) 

Obiectivele auditului intern sunt: 

  verificarea conformității activităților din societate cu politicile, programele și 

managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale 

  evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și 

nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea societății în scopul creșterii 

eficienței activității 

  evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare 

destinate conducerii pentru cunoașterea realității din societate 

  protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea 

metodelor de prevenire a fraudelor 

Etapele auditului intern sunt: 

 întocmirea, prezentarea şi aprobarea programului anual de audit intern; 

 pregătirea şi desfăşurarea misiunii de audit (informarea conducerii, elaborarea 

şi comunicarea programului de audit, colectarea şi prelucrarea informaţiilor şi 

a probelor de audit, organizarea –dacă este cazul- de întâlniri cu responsabilii 

proceselor auditate) 

 elaborarea raportului de audit si asigurarea ca recomandările formulate în 

acesta sunt respectate în mod adecvat 
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V. REGULI  ŞI PROCEDURI INTERNE PRIVIND ASIGURAREA UNEI 

FUNCŢII PERMANENTE DE ADMINISTRAREA RISCULUI ŞI 

EXPUNERII GLOBALE A RISCULUI 

 

Funcţia permanentă de administrarea riscului este ierarhic şi funcţional independentă de celelalte 

compartimente operative ale societăţii şi se realizează în cadrul Departamentului Managementul 

Riscului, compartiment care este subordonat Directoratului. 

Necesitatea managementului riscurilor şi formularea procedurii privind managementul riscurilor 

la nivelul S.I.F.Transilvania deriva din cerinţele de gestionare prudentă stipulate în legislaţia 

specifică societăţilor de investiţii financiare şi cuprinse în programele de dezvoltare ale societăţii, 

astfel : 

  cerinţele privind administrarea prudentă şi eficientă a societăţii în cadrul 

sistemului dualist de administrare şi de realizare a obiectului de activitate al 

societăţii potrivit competenţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

31/1990 privind societăţile comerciale, ale legislaţiei specifice a Autorităţii de 

Supraveghere Financiară şi prevederilor actului constitutiv al societăţii 

  Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital care la art. 103 alin. (1) stipulează că 

societăţile de investiţii autoadministrate trebuie să utilizeze un sistem de 

administrare a riscului care să le permită să monitorizeze şi să cuantifice în orice 

moment riscul asociat poziţiilor şi influenţa acestora la profilul de risc general al 

portofoliului 

  regulile de guvernare corporativă includ cerinţe exprese cu privire la adoptarea 

unei politici  de management de risc, crearea unei funcţii de management de risc, 

răspunderea cu privire la evaluarea sistemului de management de risc al 

companiei, includerea de referiri cu privire la sistemele de control intern şi 

management de risc  în cadrul raportului anual al companiei   

  programele de activitate ale S.I.F. Transilvania prevăd realizarea politicilor de 

management al riscurilor pornind de la necesitatea îmbunătăţirii procedurii de 

gestionare a riscurilor – operationale, strategice, de reputaţie, etc. 

  lucrari de specialitate privind riscurile şi managementul riscurilor 

 

Obiectivul acestui compartiment îl reprezintă elaborarea politicilor, metodologiilor și 

procedurilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor și punerea în 

aplicare a acestora în scopul  furnizarii suportului necesar pentru gestionarea eficientă a 

activitații S.I.F.Transilvania intr-un mediu incert, prin oferirea  de informații cu privire la 

riscurile potentiale asociate activitații  precum și evaluarea acestora. 

Principalele atribuţii sunt: 

  identificarea și evaluarea riscurilor relevante legate de desfășurarea activității 

curente 

  realizarea profilului de risc al societății 

  monitorizarea și cuantificarea riscurilor și a influenței acestora asupra profilului 

de risc al portofoliului 
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  elaborarea politicii de administrare a riscului, document supus aprobării 

Directoratului și Consiliului de Supraveghere; 

  analiza trimestrială a riscurilor semnificative  

  informarea trimestrială sau de cate ori este cazul a conducerii executive și a 

Directoratului societatii cu privire la riscurile de diversificare a portofoliului. 

Procedura activităţii de administrare a riscului vizează identificarea şi cuantificarea riscurilor  

specifice ale S.I.F. Transilvania. Aplicarea procedurii presupune colaborarea tuturor structurilor 

implicate ale S.I.F. Transilvania în concordanţă cu atribuţiile  precizate mai jos, pe parcursul 

tuturor etapelor procedurii şi cu respectarea termenelor de elaborare, calcul, analiză, redactare a 

raportului şi informare. 

Aplicarea procedurii privind managementul riscurilor presupune asumarea şi îndeplinirea de 

responsabilităţi de către structurile şi persoanele implicate, astfel: 

  la solicitarea scrisă a Departamentului Managementul Riscului, structurile 

implicate în aplicarea procedurii respectiv Direcţia Strategii-Investiţii, Direcţia 

Economică, Direcţia Administrare Portofoliu, Departamentul Evaluări, Analiză, 

Achiziţii-Fuziuni şi Departamentul Tehnologia Informaţiei transmit informaţiile 

solicitate necesare pentru aplicarea procedurii; 

  Departamentul Managementul Riscului prelucrează informaţiile primite în 

conformitate cu cerinţele procedurii şi întocmeşte raportul de risc; raportul de 

risc se întocmeşte periodic, de regulă trimestrial; 

  raportul de risc se semnează de către şeful Departamentului Managementul 

Riscului şi se înaintează spre analiză şi aprobare Directoratului societăţii 

  la nivelul Departamentului Managementul Riscului se întocmeşte şi se 

gestionează dosarul de risc  care cuprinde, în principal, următoarele : 

 rapoartele de risc 

 procedurile / metodologiile de lucru 

 rezoluţiile S.I.F.Transilvania privind rapoartele de risc 

 rapoartele de control privind managementul riscului 

* Toate categoriile de responsabilitati se asuma pe baza de semnatura. 

 

Etapele procesului sunt : 

Etapa I –Completarea diagramei  riscurilor specifice (MR 1)  

Diagrama riscurilor specifice (MR1) sintetizează categoriile de riscuri specifice – riscuri de 

diversificare prudenţială a portofoliului, algoritmul de calcul, nivelurile de  risc determinate pe 

baza algoritmului de calcul şi calificarea nivelurilor de risc astfel determinate; 

Riscurile de diversificare prudentiala a portofoliului evidenţiază condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească investiţiile efectuate de S.I.F. Transilvania in conformitate cu legislaţia pieţei de 

capital (nivelul deţinerilor în valori mobiliare, nivelul deţinerilor în instrumente ale pieţei 

monetare, nivelul conturilor curente şi a numerarului, expunerea faţă de instrumentele financiare 

derivate, deţineri în alte organisme de plasament colectiv, etc.). 

Etapa a II –a –Întocmirea periodică, trimestrială / semestrială / anuală  a  raportului de risc şi 

transmiterea acestuia Directoratului societăţii. 

Etapa a III –a- Întocmirea şi gestionarea dosarului de risc al societăţii 
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VI.  REGULI ŞI PROCEDURI INTERNE PRIVIND 

EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL 

SIF TRANSILVANIA S.A., INCLUSIV ÎN CEEA CE 

PRIVEŞTE TRANZACŢIILE PERSONALE 

 

 

Definire: 

La nivelul regulilor și procedurilor de lucru relevante pentru activitatea S.I.F Transilvania, 

conflictul de interese este definit la: 

a) Reguli de etică și conduită aplicabile membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor 

Directoratului precum și salariaților S.I.F. Transilvania S.A. astfel:  

conflictul de interese  - membrii Consiliului de Supraveghere si cei ai Directoratului, precum şi 

salariaţii SIF Transilvania SA au datoria de a fi loiali societatii si, ca urmare, trebuie sa evite 

orice conflict de interese cu societatea. Conflictul de interese apare atunci cand  are un interes 

privat care este contrar intereselor societatii si care il impiedica sa isi realizeze atributiile de 

serviciu in mod obiectiv si corect  

b) Reguli privind identificarea și soluționarea conflictelor de interese în cazul membrilor 

Consiliului de Supraveghere și Directoratului astfel: 

Prin conflict de interese se inţelege situaţia în care un membru al Consiliului de Supraveghere, 

al Directoratului  are un interes material în nume propriu sau în numele unor terţi, care îl 

impiedică să îşi exercite atribuţiile de o manieră obiectivă şi corectă. 

 

Principii: 

La nivel statutar este cuprinsă ca regulă fundamentală protejarea interesului prioritar al societății 

și, implicit, al acționarilor săi. Astfel, art. 13 reglementează expres: „Sunt contrare legii şi 

prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societăţii, folosirea în mod abuziv 

(contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziţei deţinute de acţionari sau a calităţii de 

membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societăţii prin 

recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor 

privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare emise de către societate deţinute de 

către aceştia precum şi prejudicierea acestora.” 

La nivelul reglementărilor interne, cu titlu de principiu, este statuată regula conform căreia „În 

vederea evitării conflictelor de interese şi a suspiciunilor ce pot apărea în astfel de situaţii, 

politica Consiliului de Supraveghere şi a Directoratului este de a nu da curs solicitărilor de 

încheiere a unor astfel de tranzacţii, decât dacă acestea răspund strict interesului societăţii şi al 

acţionarilor săi.”  

 

Perimetru de aplicare: 

Angajaților, membrilor Directoratului, membrilor Consiliului de Supraveghere și persoanelor 

inițiate 

 

Competența de aprobare și gestionare: 

Regulile și procedurile de lucru privind evitarea conflictului de interese sunt aprobate de 

Directorat și Consiliul de Supraveghere și sunt gestionate de către Controlul Intern. 
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Reguli de evitare a situațiilor de conflict de interese: 

Procedura de evitare a conflictelor de interese prevede în sarcina membrilor Consiliului de 

Supraveghere și membrilor Directoratului S.I.F. Transilvania S.A respectarea următoarelor 

reguli de etică și conduită pentru evitarea situațiilor de conflict de interese: 

 pe toată perioada mandatului  încheiat cu S.I.F. „Transilvania” pentru această 

funcţie să fie loiali societăţii şi să ia decizii în interesul acesteia;  

 trebuie să evite orice conflict de interese, direct sau indirect, cu S.I.F. 

„Transilvania” sau cu oricare societate din portofoliul societăţii controlată de 

aceasta; 

 isi vor desfasura activitatea in mod responsabil si onest, in spiritul respectarii 

demnitatii si prestigiului profesiunii; ei nu se vor angaja in practici care ar 

putea dauna imaginii si intereselor SIF Transilvania SA si vor fi preocupati 

continuu de apararea intereselor societatii si ale actionarilor. 

 

Procedura de evitare a conflictelor de interese prevede în sarcina salariaților S.I.F. Transilvania 

S.A respectarea următoarelor reguli de etică și conduită pentru evitarea situațiilor de conflict de 

interese: 

 membrii de familie* si afinii pana la gradul trei ai salariatilor SIF Transilvania nu 

pot avea relatii contractuale cu societatile din portofoliul SIF Transilvania si/sau 

cu SIF Transilvania; 

*) Prin familie, in sensul prezentelor reguli, se intelege: sotul/sotia, parintii acestora si copiii lor 

 salariatii, membrii familiei lor sau  persoanele aflate cu acestia in relatii de 

rudenie sau afinitate pana la gradul al III-lea inclusiv, nu vor putea beneficia 

personal in urma hotararilor Consiliului de Supraveghere si deciziilor 

Directoratului privind tranzactiile sau investitiile in societatile din portofoliul 

SIF Transilvania; 

 isi vor desfasura activitatea in mod responsabil si onest, in spiritul respectarii 

demnitatii si prestigiului profesiunii; ei nu se vor angaja in practici care ar putea 

dauna imaginii si intereselor SIF Transilvania SA si vor fi preocupati continuu 

de apararea intereselor societatii si ale actionarilor. 

 

Raportarea conflictelor de interese: 

  Membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului S.I.F. 

Transilvania S.A  
Fiecare membru are obligaţia să informeze deîndată Consiliul de Supraveghere şi Directoratul, 

implicit pe preşedintele acestor structuri, asupra oricărui conflict de interese în care se află şi/sau 

asupra oricărui potenţial conflict de interese care ar putea rezulta în urma unor operaţiuni.  

În vederea identificării potenţialelor conflicte de interese, fiecare membru al C.S. şi al 

Directoratului îl va informa pe preşedintele C.S. şi al Directoratului asupra oricărui mandat de 

administrator, director sau responsabilitate pe care acesta o deţine în afara S.I.F. „Transilvania”, 

pe perioada mandatului curent. 

 

În situaţia apariţiei unui conflict de interese, membrul Consiliului de Supraveghere sau al 

Directoratului se va abţine de la dezbaterile şi votul asupra chestiunilor respective, în 

conformitate cu prevederile legale incidente, iar abţinerea motivată a membrului Consiliului de 
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supraveghere sau al Directoratului în cauză va fi menţionată în procesul verbal al şedinţei 

respective. 

  Salariații S.I.F. Transilvania S.A 
În situația în care un salariat S.I.F. Transilvania S.A se va afla intr-o situatie de conflict de 

interese, acesta are obligatia sa informeze in scris conducerea societăţii in termen de 24 de ore şi 

să se delimiteze de aceasta.  

 

Tranzacțiile cu acțiuni S.I.F. Transilvania S.A. efectuate în cont propriu de către membrii 

Consiliului de Supraveghere și Directoratului și de alte persoane fizice implicate 

La nivelul S.I.F. Transilvania S.A este impusă respectarea: 

  regulilor de etică și conduită referitoare la profesionalism, responsabilitate, 

legalitatea și confidențialitatea activității desfășurate, integritate morală, 

neutralitate politică și responsabilitate, explicit definite în cuprinsul 

reglementărilor interne.  

  regulilor privind circuitul intern și dezvăluirea către terți a documentelor și 

informației referitoare la S.I.F. Transilvania, fiind definite (enunțiativ) 

informațiile care pot influența evoluția prețului de piață al acțiunilor societății și 

descrise proceduri pentru crearea și circuitul intern al documentelor, păstrarea 

confidențialității informațiilor precum și procedura de dezvăluire către terți a 

informațiilor referitoare la S.I.F. Transilvania. 

 

Reguli și proceduri de lucru privind comportamentul și obligațiile de raportare 

Persoanele care au acces la informaţii privilegiate referitoare la S.I.F. „Transilvania” au 

obligaţia, în conformitate cu art. 150 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, de a 

notifica A.S.F. şi S.I.F. „Transilvania” asupra tuturor tranzacţiilor efectuate în cont propriu cu 

acţiuni emise de societate. Lista persoanelor iniţiate în relaţia cu S.I.F. „Transilvania” este 

întocmită de societate, actualizată ori de câte ori este nevoie și transmisă la A.S.F. în termenul 

prevăzut de reglementările legale aplicabile. 

 

Notificarea trebuie să includă informaţii privind numele/denumirea persoanei iniţiate, 

intermediarul care a realizat tranzacţia, motivul pentru care persoana iniţiată şi intermediarul au 

responsabilitatea să realizeze notificarea, denumirea emitentului, natura tranzacţiei, data şi locul 

tranzacţiei, pretul şi volumul tranzacţiei. 

 

Persoanele iniţiate au obligaţia de a transmite notificarea la A.S.F. şi S.I.F. „Transilvania”, pe 

fax, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data tranzacţiei. 

Evidenţa notificărilor transmise de persoanele iniţiate se ţine de către expertul în relații externe. 

Notificările primite de S.I.F. Transilvania vor fi postate pe website-ul societăţii la adresa 

www.siftransilvania.ro, secţiunea “Guvernanta corporativa – Tranzactii persoane initiate SIF3”, 

în termen de maxim 48 de ore de la data înregistrării acestora la registratura generală a societăţii. 

 

Conform prevederilor legale, persoanelor care deţin informaţii privilegiate le este interzis să 

utilizeze respectivele informaţii pentru dobândirea/înstrăinarea de acţiuni emise de S.I.F. 

„Transilvania”, pe cont propriu sau pe contul unei alte persoane, direct sau indirect. 

http://www.siftransilvania.ro/
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Persoanele iniţiate vor putea derula tranzacţiile cu acţiuni S.I.F. „Transilvania” numai după 

diseminarea unor astfel de informaţii de către societate, în condiţiile prevăzute de reglementările 

legale incidente.   

 

Persoanelor iniţiate li se interzice să dezvăluie informaţii privilegiate oricăror altor persoane, 

exceptând situaţia în care dezvăluirea a fost făcută în exercitarea normală a sarcinilor de serviciu.  

De asemenea, persoanelor iniţiate li se interzice să recomande unei persoane, pe baza 

informaţiilor privilegiate deţinute, să dobândească sau să înstrăineze acţiuni emise de S.I.F. 

„Transilvania”. 

Reguli și proceduri de lucru privind tranzacțiile cu persoane implicate (“tranzacțiile cu sine”) 

Tranzacţiile “cu sine” sunt considerate tranzacţiile financiare încheiate de S.I.F. „Transilvania” 

cu persoanele implicate astfel cum ele sunt definite la art. 2 pct.22 din Legea nr. 297/2004 

privind piaţa de capital.  

La încheierea oricărei tranzacţii cu persoanele implicate, se vor avea în vedere următoarele: 

 pentru fiecare tranzactie propusă se vor realiza de către compartimentele de 

specialitate analize privind necesitatea şi oportunitatea acestora;  

 preţurile la care se vor încheia tranzacţiile nu vor depăşi marjele de preţuri 

existente pe piaţă pentru produse şi servicii comparabile; în plus, produsele şi 

serviciile oferite trebuie să prezinte avantaje suplimentare pentru societate în 

comparaţie cu cele similare oferite pe piaţă; 

 tranzacţiile vor fi negociate în cele mai bune condiţii economice astfel încât să se 

încadreze în limitele aprobate.  

 

În Codul de Guvernanță Corporativă sunt cuprinse următoarele criterii ce sunt utilizate de către 

Consiliul de Supraveghere și Directorat pentru asigurarea corectitudinii procedurale a 

tranzacţiilor cu părţi implicate: 

  aprobarea de către Consiliul de Supraveghere a celor mai importante tranzacţii; 

 încredinţarea negocierilor referitoare la aceste tranzacţii unuia sau mai multor 

membri ai Directoratului; 

 apelarea la experţi independenţi. 

Pentru fiecare tranzacţie care urmează să fie încheiată cu o persoană/persoane 

implicată/implicate, negocierea va fi încredinţată unui membru al Directoratului sau sef 

compartiment, astfel cum aceştia au fost/vor fi nominalizaţi de structurile competente.  

 

În cazul în care o astfel de tranzacţie implică în mod direct sau indirect un membru al Consiliului 

de Supraveghere sau al Directoratului, acesta se va abţine de la vot, în conformitate cu procedura 

privind identificarea şi soluţionarea conflictelor de interese în cazul membrilor Consiliului de 

Supraveghere şi Directoratului.  

 

Tranzacţiile încheiate de societate cu părţile implicate vor fi transparente şi vor fi aduse la 

cunoştinţa acţionarilor şi investitorilor prin menţionarea acestora în raportul anual de activitate al 

societăţii; 
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În plus, conform art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, în cazul tranzacţiilor 

realizate cu membrii Consiliului de Supraveghere şi Directoratului, angajaţii, acţionarii care 

deţin controlul precum şi cu persoanele implicate cu aceştia a căror valoare cumulată reprezintă 

cel puţin echivalentul a 50.000 Euro, societatea va întocmi rapoarte curente care vor fi transmise 

către A.S.F. şi B.V.B. şi publicate în presă. 
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VII. REGULI ŞI PROCEDURI ADECVATE PENTRU A 

ASIGURA SECURITATEA, INTEGRITATEA ŞI 

CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR 

 

 

SIF Transilvania  dispune de un Sistem Informatic Integrat care asigură suportul derulării în 

condiţii optime  a tuturor proceselor din organizaţie, asigurându-se securitatea, integritatea, 

confidenţialitatea informaţiilor, precum şi continuitatea afacerii, în conformitate cu  prevederile 

Regulamentului  ASF nr. 9/2014 precum şi cu procedurile de lucru specifice. 

 

În derularea proceselor din organizaţie, personalul SIF Transilvania are în vedere obligaţiile ce-i 

revin pentru păstrarea securităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiilor, cadrul legal în care 

se vehiculează aceste informaţii, şi care sunt reglementate intern în: 

 regulamentul intern, fişele de post, declaraţia de fidelitate şi confidenţialitate 

anexă la contractele individuale de muncă, politica de securitate IT, manualul 

Sistemului de Management al Securităţii Informaţiilor, Registrul resurselor 

SMSI, proceduri specifice; 

 procedurile specifice pentru evitarea conflictului de interese, cu interdicţia 

aplicată persoanelor care deţin informaţii privilegiate să utilizeze respectivele 

informaţii pentru dobândirea sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire 

sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct sau 

indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se referă. 

 

SIF Transilvania a implementat şi certificat, începând din anul 2012, Sistemul de Management al 

Securităţii Informaţiei, iar în anul 2015 recertificarea s-a facut dupa un standard nou, ISO/IEC 

27001:2013 (SR ISO/CEI 27001:2013). Obiectivul implementării acestui sistem este protejarea 

bunurilor informaţionale de toate ameninţările interne şi externe, accidentale sau deliberate, 

astfel încât să se asigure continuitatea activităţii, minimizarea riscului informaţional şi 

dezvoltarea SIF Transilvania. 

 

La nivelul SIF Transilvania SA este constituită Comisia pentru securitatea informaţiei, al cărei 

preşedinte este Preşedintele Executiv/Director General iar reprezentant al managementului 

pentru securitatea informaţiei (RMSI) este şeful departamentului Tehnologia Informaţiei.  

Atribuţiile comisiei sunt: 

 asigurarea identificării obiectivelor de securitate a informaţiei şi integrarea 

acestora în activităţile şi procesele specifice din cadrul SIF Transilvania 

 formularea, analizarea şi avizarea Politicii de securitate a informaţiei a SIF 

Transilvania 

 analiza modului efectiv de implementare a Politicii de securitate a informaţiei; 

 furnizarea de dispoziţii clare şi sprijin managerial vizibil pentru iniţiativele de 

securitate din organizaţie 
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 asigurarea resurselor necesare implementării şi menţinerii securităţii informaţiei în 

cadrul SIF Transilvania 

 avizarea atribuirii rolurilor şi responsabilităţilor specifice direcţiilor/proceselor 

referitoare la securitatea informației în cadrul SIF Transilvania 

 avizarea şi implementarea procedurilor operaţionale de securitatea infomaţiei la 

nivelul fiecărei direcţii din cadrul SIF Transilvania 

 avizarea de planuri şi programe de menţinere a nivelului de instruire şi 

conştientizare în privinţa securităţii informaţiei a întregului personal al SIF 

Transilvania 

 avizarea de măsuri care să contribuie la îmbunătăţirea continuă a SMSI 
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VIII. REGULI ŞI PROCEDURI INTERNE PRIVIND PĂSTRAREA 

ÎNREGISTRĂRILOR TRANZACŢIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE DIN 

PORTOFOLIUL SIF PENTRU O PERIOADĂ MINIMĂ DE 5 ANI 

 

 

Compartimentele responsabile de aplicarea acestei proceduri sunt: Departamentul Tehnologia 

Informaţiilor (procedura de back-up) şi Departamentul Acţionariat-Administrativ (pentru 

activitatea de registratură-management documente şi arhivare) 

 

SIF Transilvania dispune de un sistem informatic care asigură păstrarea în siguranţă a 

evidenţelor preţului de piaţă pentru fiecare activ din portofoliu, ale valorii activului net, 

evidenţierea modului de calcul a tuturor comisioanelor, taxelor şi tarifelor datorate, cu păstrarea 

istoricului acestor operaţiuni pe o perioadă de minim 5 ani. 

 

Tranzactiile cu instrumente financiare din portofoliul SIF Transilvania cuprind informatii care 

vor permite reconstituirea detaliata a acestora. 

 

In conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a 

depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, sistemul informatic permite 

evidenţierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce priveşte deţinerile de 

titluri de participare. 

 

Accesul la sistemele informatice utilizate pentru înregistrarea electronică a tranzacţiilor, pentru 

evaluarea portofoliului şi pentru păstrarea evidenţei investitorilor se face de către utilizatori 

individualizaţi, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare şi/sau de modificare 

în funcţie de atribuţiile fiecărui angajat, conform regulilor şi procedurilor interne. 

 

Tranzactiile se vor pastra sub o structura completa, pentru a oferi toate informatiile necesare unei 

eventuale reconstituiri, si anume: nr. crt, numar de inregistrare, felul tranzactiei 

(vanzare/cumparare), ziua efectuarii tranzactiei, ora si minutul efectuarii tranzactiei, simbolul 

societatii tranzactionate, simbol piata, pretul de tranzactionare, numar actiuni tranzactionate, 

valoare tranzactie, comision, S.S.I.F.-ul prin care s-a facut tranzactia.  

 

Procedura de back-up se realizează în cadrul Departamentului Tehnologia Informaţiilor şi 

descrie modul în care se efectuează  copierea unor informaţii (fişiere, aplicaţii) de pe un 

dispozitiv din reţea (server, staţie de lucru, switch, router, modem) pe un suport fizic extern 

(benzi magnetice, hdd-uri externe, CD-uri, DVD-uri) pentru a se evita pierderea datelor. 

 

Aceste informaţii de pe dispozitivele de stocare pot fi restaurate în caz de necesitate. 

Informaţiile pentru care se face procedura privind pastrarea inregistrarilor tranzactiilor cu 

instrumente financiare din portofoliu SIF Transilvania pentru o perioada minima de 5 ani  sunt 

cele aflate pe serverul de baza de date. 
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Etapele procesului : 

 Achiziţionarea suportului pentru copierea datelor  – se verifică existenţa 

suportului necesar pentru copiere, uzura lui morală şi dacă este cazul se 

achiziţionează un nou suport fizic. Această achiziţie se face respectându-se 

procedura de achiziţie de tehnică de calcul. 

 Verificarea integrităţii suportului fizic – dacă suportul este nou se formatează 

şi se testează funcţionalitatea lui, dacă nu este nou se verifică integritatea lui. 

 Copierea datelor (back-up)  de pe serverul de date se face pe hdd-uri 

externe/storage 

Backup-ul pe hdd-uri externe/storage se face astfel: 

 salvări săptămânale – realizate în week-end  - care sunt tot full backup 

 salvări parţiale doar de date şi a drepturilor fişierelor. Acestea se realizează în 

timpul săptămânii după orele de program între orele 19-08. Aceste salvări se 

realizează doar în caz de modificări masive de date în cursul unei săptămâni. 

La sediul central Erste-Bank exista prin contract o casuta in care depunem hdd-uri 

externe/storage salvate saptamanal. 

 

Mediile utilizate pentru stocarea copiilor de siguranţă au un sistem de identificare care conţine: 

numele sistemului de pe care s-a efectuat backup-ul, data backup-ului, tipul de copie, informaţii 

de contact. 

 

Procedura de creare a copiilor de siguranţă şi de recuperare pentru fiecare sistem este anual 

revizuită. 

 

După copierea informaţiilor acestea sunt verificate pentru ca backup-ul să fie considerat ca fiind 

cu succes.  

 

Datele stocate/arhivate pe suporturi magnetice sunt ţinute într-un mediu izolat cu acces 

restricţionat pentru o perioada minima de 5 ani.  

 

Aceste medii de stocare sunt  verificate periodic să poată fi citite. 

Informaţiile sunt stocate în doua locuri  pentru a se împiedica pierderea lor. 

 unul în cadrul SIF Transilvania. Acest loc este protejat din punct de vedere fizic de 

acces neautorizat sau de distrugeri accidentale  

 unul extern SIF-ului – la sediul Erste-Bank sucursala Brasov. 

 

Toate structurile organizatorice ale societăţii trebuie să evalueze cu atenţie riscul pierderii, 

modificării sau furtului de informaţii, să monitorizeze sistemele cu care lucrează pentru a se 

putea proteja societatea împotriva pagubelor (de orice natură). 

 

Activitatea de registratură-management documente şi arhivare asigură înregistrarea, stocarea şi 

arhivarea conform nomenclatorului arhivistic a documentelor interne şi externe.  

Înregistrarea documentelor se face la registratura unică, aflată în subordinea şefului 

departamentului Acţionariat-Administrativ şi presupune înregistrarea documentelor intrate şi 
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ieşite din societate şi fluxul intern de documente, în ordine cronologică, în registrul unic, precum 

şi înregistrarea şi arhivarea în format electronic în cadrul sistemului informatic integrat. 

Înregistrarea documentelor începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. 

Prin modulul de managementul documentelor se înregistrează şi se convertesc în format digital 

documentele intrate, expediate şi cele din circuitul intern. 

Fiecare compartiment are obligaţia arhivării periodice a documentelor în format hartie, în 

conformitate cu procedurile specifice de lucru, nomenclatorul arhivistic şi Instrucţiunile privind 

activitatea de arhivare, aprobate de către conducerea societăţii şi de conducerea Arhivelor 

Naţionale. 
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IX. REGULI ŞI PROCEDURI INTERNE ADECVATE PENTRU 

ASIGURAREA FAPTULUI CĂ PLÂNGERILE ACŢIONARILOR SUNT 

TRATATE CORESPUNZĂTOR ŞI CĂ NU SUNT IMPUSE RESTRICŢII 

ACŢIONARILOR ÎN EXERCITAREA DREPTURILOR LOR 

 

 

Procedura internă privind soluționarea petițiilor este întocmită în conformitate cu prevederile 

Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate 

și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind 

piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative a 

petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital. 

 

Protecția intereselor și drepturilor investitorilor reprezintă o prioritate pentru SIF Transilvania, 

iar  în cazul în care sunt reclamate încălcări ale acestora, societatea se angajează să depună toate 

diligențele pentru soluționarea reclamațiilor în mod rapid și eficient, iar investitorii să fie tratați 

într-o manieră profesionistă, corectă și nediscriminatorie.  

 

Drepturile de bază ale acționarilor, a căror încălcare poate face obiectul petițiilor, sunt cele 

prevăzute de legislația în vigoare și în Codul de Guvernanță Corporativă al societății, respectiv 

dreptul de a participa şi vota la adunările generale ale acţionarilor, dreptul de a avea acces la 

informaţii suficiente asupra problemelor supuse aprobării adunării generale, dreptul de a adresa 

întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul de a convoca adunarea 

generală a acționarilor în condițiile prevăzute de lege, dreptul de a introduce puncte pe ordinea 

de zi a adunării generale, dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 

/propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, dreptul la dividende și dreptul la  

informare (periodică și continuă prevăzută de legislația pieței de capital).  

 

Modalități de transmitere a petițiilor 

Petițiile pot fi expediate prin poștă sau depuse la sediul societății din Brașov sau al reprezentanței  

București, pot fi transmise la fax, e-mail sau online prin completarea formularului disponibil pe 

pagina de internet a societății.  

Înregistrarea petițiilor 

Petițiile sunt înregistrate în Registrul unic de petiții existent la sediul societății și la Registratura 

societății, în Registrul general de intrare-ieșire. 

Registrul unic de petiții este creat în fomat electronic și este securizat din punct de vedere 

informatic astfel încât să nu permită repudierea înregistrărilor. Responsabil pentru 

implementarea și întreținerea mecanismului de securizare este compartimentul tehnologia 

informației.  

Registrul unic de petiții este completat și gestionat de către reprezentantul compartimentului  

control intern. 
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Înregistrările în Registrul unic de petiții dintr-un an calendaristic și totalul centralizat al acestora 

se păstrează de către societate pentru o perioadă de cinci ani de la momentul depunerii petiției 

inițiale.  

Soluționarea petițiilor 

Compartimentului acționariat redactează răspunsul la petiții, respectându-se ordinea cronologică 

a înregistrării acestora. Pentru documentarea răspunsului, se vor folosi, când va fi necesar, și 

informații furnizate de către alte compartimente ale societății. 

Răspunsul societății se supune avizării consilierului juridic al societății, supervizării 

reprezentantului compartimentului control intern, urmând a se prezenta spre aprobare și semnare 

membrilor Directoratului.  

În situația în care soluția societății nu răspunde/este în contradicție cu solicitarea acționarului, 

respectiv petiția este soluționată nefavorabil, în răspunsul transmis acționarului se menționează 

faptul că are dreptul de a se adresa organelor și autorităților competente și de a utiliza 

modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, 

respectiv adresarea unei petiții/reclamații individuale către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, iar în cazul în care petentul nu este mulțumit de soluția autorității competente are 

dreptul să se adreseze instanțelor de judecată. 

Reclamații telefonice 

Reclamațiile telefonice se soluționează de către reprezentanții compartimentului acționariat.  

Dacă acționarul nu este mulțumit de explicațiile primite, reprezentanții compartimentului 

acționariat îl vor îndruma să formuleze o petiție scrisă la care va primi un răspuns oficial.  În 

situația în care acționarul este mulțumit de explicațiile primite la telefon și nu transmite o petiție 

scrisă societății, reclamația verbală se consideră soluționată.  

Reclamațiile telefonice care nu sunt urmate de depunerea/transmiterea unei petiții scrise nu sunt 

considerate petiții și drept urmare nu fac obiectul procedurii de soluționare a reclamațiilor, motiv 

pentru care nu sunt înregistrate în Registrul unic al petițiilor. 

Comunicarea răspunsului către petenți 

Răspunsul formulat de societate se înregistrează în Registrul unic de petiții ținut de către 

reprezentantul compartimentului control intern și la Registratura societății, în Registrul general 

de intrare-ieșire. 

Răspunsul societății se trimite petentului în cel mai scurt termen posibil, care nu poate depăși  30 

de zile de la data înregistrării petiției, indiferent dacă petiția este soluționtă favorabil sau 

nefavorabil. 

În situații excepționale, în care aspectele sesizate în petiție necesită o cercetare mai amănunțită 

(ca de exemplu, consultarea arhivelor), termenul de transmitere a răspunsului se poate prelungi 

cu cel mult 15 zile, cu condiția informării prealabile a petentului cu privire la motivele întârzierii. 

În situația în care petentul solicită în mod expres în petiția transmisă societății informații scrise 

privind procesul intern de soluționare a petițiilor, societatea îi va furniza astfel de informații.  

Pentru petițiile transmise prin poștă, fax sau e-mail, societatea va transmite răspunsul prin 

aceeași modalitate sau prin modalitatea solicitată în mod expres în petiție. Pentru petițiile depuse 
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la sediul societății/al reprezentanței din București sau transmise prin completarea formularului 

disponibil pe website-ul societății, răspunsul se va transmite la adresa poștală menționată în 

petiție sau prin modalitatea solicitată în mod expres în petiție.  

Obligații de raportare 

Societatea transmite trimestrial Autorității de Supraveghere Financiară, o copie în format 

electronic a Registrului unic de petiții, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 din 

Regulamentul ASF nr. 9/2015. 

Societatea transmite trimestrial și anual la A.S.F. rapoartele prevăzute în Anexele 2 și 3 din  

Regulamentul ASF nr. 9/2015.  

Responsabil pentru întocmirea acestor raportări este reprezentantul compartimentului control 

intern, iar responsabil pentru transmiterea la A.S.F. a acestor raportări este expertul relații 

externe-comunicare. 

Obligații de informare 

Societatea pune la dispoziția investitorilor pe website-ul propriu www.siftransilvania.ro, 

secțiunea Soluționarea petițiilor, procedura de soluționare a petițiilor. 

Responsabil pentru întocmirea și actualizarea procedurii disponibile pe website-ul societății este 

expertul relații externe-comunicare. 

 

Obligații de analiză și raportare internă 

Societatea analizează permanent petițiile primite de la acționari în scopul identificării cauzelor 

fundamentale comune ale acestora și măsura în care acestea pot afecta activitatea societății, în 

vederea corectării acestor cauze fundamentale și adoptării măsurilor de remediere.  

Analiza este realizată de către compartimentul acționariat care va informa Directoratul ori de 

câte ori este cazul, asupra problemelor recurente reclamate de către acționari și a măsurilor de 

remediere care se impun. De asemenea, compartimentul acționariat informează trimestrial 

compartimentul de management al riscului asupra potențialelor riscuri care pot să apară în 

legătură cu evenimentele reclamate de petenți și asupra tratamentului acestor riscuri în scopul 

diminuării impactului asupra activității societății.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siftransilvania.ro/
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X. REGULI ŞI PROCEDURI INTERNE PENTRU PREVENIREA PRACTICILOR 

FRAUDULOASE CE POT AFECTA STABILITATEA ŞI INTEGRITATEA PIEŢEI DE 

CAPITAL 

 

 

Structura organizatorică şi sistemul de raportare din SIF Transilvania, regulile şi procedurile 

interne de lucru, deciziile conducerii societăţii sunt elaborate şi implementate în aşa fel încât să 

se asigure respectarea legalităţii şi prevenirea practicilor frauduloase ce ar putea afecta 

stabilitatea şi integritatea pieţei de capital. 

Efectuarea tranzactiilor în cadrul compartimentului de specialitate  se face cu respectarea 

prevederilor legale in domeniu,  a regulilor şi procedurilor interne, astfel incat sa fie prevenite 

acele activităţi care ar putea fi considerate operaţiuni de manipulare a pieţei, abuz de piaţă sau 

alte practici frauduloase. 

În plus, la nivelul societăţii sunt stabilite: 

 Reguli de etică şi conduită aplicabile membrilor Consiliului de 

Supraveghere, membrilor Directoratului precum şi salariaţilor S.I.F. 

Transilvania S.A. 

 Reguli privind comportamentul şi obligaţiile de raportare a tranzacţiilor cu 

acţiunile S.I.F. "Transilvania" efectuate în cont propriu de către membrii 

Consiliului de Supraveghere şi Directoratului şi alte persoane fizice 

implicate 

 Reguli  privind tranzacţiile cu persoanele implicate (“tranzacţiile cu sine”) 

Se interzice persoanelor care au acces la informaţii privilegiate să efectueze tranzacţii la 

societăţile la care SIF Transilvania are intenţia sau  derulează  operaţiuni de tranzacţionare. 

Persoanele care au acces la informaţii privilegiate referitoare la S.I.F. "Transilvania" au obligaţia, 

în conformitate cu art. 150 alin. (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, de a notifica A.S.F. 

şi S.I.F. "Transilvania" asupra tuturor tranzacţiilor efectuate în cont propriu cu acţiuni emise de 

societate. Lista persoanelor iniţiate în relaţia cu S.I.F. "Transilvania" este întocmită de societate, 

actualizată ori de câte ori este nevoie și transmisă la A.S.F. în termenul prevăzut de 

reglementările legale aplicabile. 
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XI. REGULI ŞI PROCEDURI CARE SĂ PERMITĂ TRANSMITEREA 

ORDINELOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII PROMPTE ŞI ECHITABILE A 

TRANZACŢIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE DIN 

PORTOFOLIUL SIF 

 

Regulile si procedurile interne pentru transmiterea ordinelor in vederea executarii prompte si 

echitabile a tranzactiilor cu instrumente financiare din portofoliul SIF Transilvania cuprind 

urmatoarele responsabilitati: 

Presedinte Executiv/Director General, Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct 

 

 aprobă/ avizeaza ordinele de  vanzare/cumparare actiuni, semneaza formularele de 

subscriere pentru instrumentele financiare, unitati de fond si obligatiuni  

Director Strategii –Investitii 

 aprobă/ avizeaza/ transmite ordinele de vanzare/cumparare actiuni în limitele 

programelor de investire/ dezinvestire aprobate de Directorat și Consiliul de 

Supraveghere după caz, introduce ordinele de vanzare/cumparare prin intermediul 

platformelor de tranzactionare puse la dispozitie de Intermediar 

 monitorizeaza evolutia pietei si a cotatiilor titlurilor vizate , stabilind , cand este 

cazul , impreuna cu brokerul , modalitatea de derulare a operatiunilor de 

tranzactionare 

 monitorizeaza executia ordinelor introduse in piata 

Sef Departament Marketing-Tranzactii 

 transmite, dupa parcurgerea fluxului operativ descris de procedura privind limitele 

de competente decizionale aprobate, ordinele de vanzare/cumparare actiuni 

 introduce ordinele de vanzare/cumparare prin intermediul platformelor de 

tranzactionare puse la dispozitie de Intermediar 

 monitorizeaza evolutia pietei si a cotatiilor titlurilor vizate , stabilind , cand este 

cazul , impreuna cu brokerul , modalitatea de derulare a operatiunilor de 

tranzactionare 

 monitorizeaza executia ordinelor introduse in piata 

 

Procesarea ordinelor de tranzactionare/confirmarilor 

 

Transmiterea ordinelor de vanzare/cumparare actiuni 

 

Ordinele de vanzare/cumparare se transmit prin una din  modalitatile de comunicare agreate in 

contracte cu intermediarii si care pot fi: telefonic, e-mail, fax , Bloomberg (chat) si EMSX- 

platforma de tranzactionare electronica oferita de Bloomberg pentru piete externe  

 

Tipuri de ordine de vanzare/cumparare transmise de SIF Transilvania in relatia cu intermediarii 

sunt:   



                                                 

    

ANEXĂ LA AVIZUL A.S.F. nr. 324/ 28.09.2015 

 

50 

 

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 

T R A N S I L V A N I A   S. A. 

 ordin pret-limita –cu valabilitate zi pentru companii cu lichiditate 

medie/ridicata 

 ordin pret limita-deschis, pentru companii cu lichiditate scazuta care 

necesita executia ordinelor in mai multe sedinte de tranzactionare   

 

Procesarea confirmarilor 

 confirmarile se receptioneaza prin mail de catre Directorul Directiei Strategii – 

Investitii, Seful Departamentului Marketing- Tranzactii si analistul de investitii, se 

verifica telefonic de catre seful departamentului Marketing-Tranzactii cu initiatorul 

ordinului de vanzare/cumparare si se prelucreaza de catre seful Departamentului 

Marketing-Tranzactii sau analistul de investitii ;   

 rapoartele de decontare se transmit prin fax catre Banca Custode; un exemplar din 

rapoartele de confirmare emise de intermediari impreuna cu  raportul de decontare 

este depus la Directia Economica. 
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XII. PLAN DE CONTINUITATE A ACTIVITĂŢII 

 
Planul de continuitate a activitatii are ca obiectiv asigurarea ca în cazul unei întreruperi a 

sistemelor şi mecanismelor proprii, datele şi funcţiile esenţiale sunt stocate iar activitatea 

menţinută sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, acestea pot fi recuperate. 

 

Planul de continuitate a activităţii cuprinde Planul de refacere în caz de dezastre, care  are ca 

obiectiv principal gestionarea anumitor “crize” informatice. Aceste crize sunt de fapt anumite 

distrugeri, pierderi sau deteriorări a datelor de pe echipamentele din reţea. 

Crizele pot fi catalogate ca având risc mic, mediu sau mare. 

Criză cu risc mic – distrugeri minime, operaţiile critice SIF Transilvania nu sunt intrerupte, 

impact minim a activităţilor obişnuite, disconfort minim al angajaţilor 

Criză cu risc mediu- numar mare de erori minime, stres mediu pentru angajaţi, daune majore, 

distrugeri minore ale datelor critice „afacerii”, impact mediu pentru societate 

Criză cu risc mare – moarte umană, daune fizice majore, impact major asupra activităţii 

societăţii. 

 

Fiecare criză trebuie tratată distinct şi să se folosească o procedură pentru rezolvarea ei. 

 

În cazul unor incidente minore sau majore care presupun: 

 deteriorarea unor baze de date sau pierderea unor fişiere – pentru refacerea 

integrităţii acestor date compromise se folosesc suporturile magnetice 

(HDD-extern, benzi magnetice) existente în cadrul SIF-ului.  

În caz de nereuşită a operaţiunilor dorite se apelează la suportul magnetic din afara sediului SIF 

Transilvania. 

În cazul unor urgenţe minore sau majore care  ar duce la: 

 deteriorarea unor componente hard ale serverului:  se apelează la furnizori 

pentru a se împrumuta – in regim urgent -  o componentă hard  sau un 

server similar. Pe aceste echipamente se instaleaza un sistem de operare 

identic cu cel de pe serverul deteriorat. Urmeaza apoi restaurarea 

configurarilor, a aplicatiilor si bazelor de date. 

 deteriorarea unor componente hard ale reţelei: înlocuirea – in regim urgent 

-  cu o altă componentă din reţea sau rerutarea traseului de legătură care 

asigură funcţionalitatea. Apoi se comanda componente identice sau 

superioare din punct de vedere al securităţii şi funcţionabilităţii. 

În caz de dezastru are loc o distrugere serioasă sau un eveniment care presupune întreruperea 

activităţii firmei.  

 

Se apelează la suporturile magnetice din exteriorul SIF –ului şi în funcţie de nivelul dezastrului 

şi de priorităţile descrise  se reface funcţionalitatea reţelei şi a datelor cu ajutorul firmei cu care 

avem contract de prestări servicii.  

Se achiziţioneaza alte componente hard pentru a instala serverul de date, se reface reţeaua, server 

de internet, serverul de email conform listei priorităţilor. 

 

Prioritatea operaţiunilor: 
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In caz de dezastru prioritatea principală este refacerea serverului de date, a funcţionalităţii reţelei 

interne şi a serverului de web. Apoi are loc refacerea serverului de e-mail urmat de accesul 

utilizatorilor la internet 

 

In detaliu, aceste etape sunt urmatoarele: 

 refacerea serverului de date 

 refacerea securităţii serverului de date 

 refacerea reţelei  

 acces la date a Direcţiei Economice pentru efectuarea operaţiunilor curente  

 acces la date a Departamentului Acţionariat-Administrativ pentru comunicarea cu 

investitorii 

 realizarea unei legături la internet chiar şi separata de reţea dacă nu poate fi 

securizată a Direcţiei Strategii-Investitii pentru vizualizare bursă şi alte informaţii 

pentru responsabilii cu tranzacţionarea şi acces internet e-mail a persoanelor 

responsabile cu relaţiile externe. 

 refacerea legăturii la serverul de date a Departamentului Tehnologia Informaţiei 

pentru a se verifica consistenţa datelor 

 refacerea accesului la serverul de date a Direcţiei Administrare Portofoliu pentru 

monitorizarea societăţilor  

 refacerea serverului de web pentru ca informaţiile să poată fi vizualizate din 

exterior 

 refacerea serverului de e-mail -precedat de instalarea unui firewall şi a unui 

antivirus pe acest server 

 securizarea serverului de mail şi a reţelei interne, înaintea legării serverului de e-

mail la reţea. 

 refacerea totală a reţelei odată cu securizarea ei 

 refacerea accesului la internet fiind precedată de securizarea acestei legături. 

 

Planul de recuperare a datelor in caz de dezastre (continuitatea afacerii) trebuie corelat cu planul 

şi procedurile de back-up în sensul că procedurile de back-up derivă din planul de recuperare a 

datelor în caz de dezastre. 

 

Autoritatea care ia decizii, determină constrângerile, limitele pentru organizaţie (pentru planul de 

recuperare a datelor), verifică urmărirea planului este Preşedintele Executiv/ Directorul General 

al societăţii (dacă această responsabilitate nu este delegată de conducerea SIF Transilvania altei 

persoane sau grup de persoane) 

 

Restaurarea datelor în caz de dezastre este responsabilitatea administratorului de reţea din cadrul 

Departamentului Tehnologia Informaţiei. 
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XIII. POLITICI ŞI PROCEDURI CONTABILE 

 

 

 

Direcția economică  asigură desfășurarea  activității financiar-contabile a societății potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile. 

În scopul realizării acestor atribuții, direcția economică asigură: 

 organizarea și conducerea contabilității , conform reglementărilor aplicabile (în 

scopul efectuării corecte si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe 

si calculul amortizarii acestora, imobilizările financiare, mijloacele circulante,   

calculul costurilor, investitiile, rezultatele  financiare, intocmirii fiselor de cont 

sintetice si analitice, intocmirii Registrului – Jurnal, intocmirii Balantei de 

verificare,etc); 

 întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare; 

 urmărește periodic, realizarea în bune condiții a indicatorilor financiari aprobați prin 

bugetul de venituri și cheltuieli; 

 întocmirea situațiilor financiare și raportărilor anuale, semestriale trimestriale, lunare 

sau la termenele prevăzute de reglementările legale, aprobarea și depunerea la termen 

a acestora la organele abilitate; 

 întocmirea situațiilor financiare consolidate conform reglementărilor în vigoare; 

 decontarile cu agentii economici și bugetul statului  (desfasurarea ritmica a 

operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii,  îndeplinirea obligațiilor 

declarative și  plata la termen a sumelor care constituie obligatia societatii fata de 

bugetul de stat,  alte obligatii fata de terti); 

 îndeplinește sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrității patrimoniului și 

recuperarea operativă a prejudiciilor cauzate instituției și a altor debite. În această 

directie, un obiectiv important al direcției economice , este cel al efectuării 

inventarierii la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale; 

 asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești ale personalului;  

 asigură îndeplinirea sarcinilor de competența sa cu privire la exercitarea controlului 

financiar preventiv; 

 asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative și contabile, 

precum și gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special în 

conformitate cu dispozițiile legale; 

 asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și dispune măsuri de prevenire a 

scurgerii de informații clasificate; 

 participa la organizarea si perfectionarea sistemului informational, colaborand cu 

centrul de calcul in domeniul prelucrarii automate a datelor. 
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Politicile și procedurile contabile  

Pentru întocmirea situațiilor financiare, societatea aplică politicile și procedurile contabile 

propuse de Direcția Economică în acord cu specificul activității și aprobate de Directorat. 

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice 

aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Politicile contabile sunt 

elaborate cu respectarea principiilor contabile stabilite prin reglementările aplicabile și sunt 

prezentate detaliat  în manualul de politici contabile. Principalele politici contabile adoptate de 

societate cuprind reguli de recunoaștere, evaluare și prezentare în situațiile financiare ale 

societății SIF Transilvania, a elementelor din situația poziției financiare și  situația profitului sau 

pierderii și se referă în principal la: 

 recunoașterea, evaluarea și derecunoașterea imobilizărilor necorporale; 

 recunoașterea, evaluarea, amortizarea și derecunoașterea imobilizărilor 

corporale; 

 recunoașterea, evaluarea, deprecierea și derecunoașterea imobilizărilor 

financiare; 

 recunoașterea și evaluarea investițiilor pe termen scurt; 

 recunoașterea veniturilor și cheltuielilor din imobilizări financiare; 

 impozitul pe profit curent și profit amânat. 
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