
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

AVIZULNR. 4/io. o. 9O( 

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 Ordonanta de Urgentà a Guvernului nr. 93/2012 

privind infiinarea, organizarea si funcionarea Autoritàii de Supraveghere 

Financiarà, aprobatã Cu modificãri Si completâri prin Legea nr. 113/2013, Cu 

modificãrile §i completärile ulterioare, 

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

Capital, cu modificàrile si completãrile ulterioare, 

inând Cont de prevederile art. 224 aIm. (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) §i art. 237 aIm. (4) din 

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

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

depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, 

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

prin adresa nr. RG/3419/1 9.01 .2016, 

in baza analizei directiei de specialitate si a hotàrârii adoptate in sedinta din 

data de ... c:.'L ....2016, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiarà a decis 

emiterea urmàtorului act individual, 

AVIZ 

Art. 1. Se avizeazã modificárile intervenite in cadrul Capitolului I - Reguli Si proceduri 

privind structura organizatoricä Si Organigramei SIF Transilvania SA., pàrti 

integrante ale Reglementãrilor Interne ale S.I.F. TRANSILVANIA S.A. in 



conformitate Cu Hotàrârea nr. 5/08.01.2016 a Consiliului de Supraveghere, In forma 

prezentatã in Anexele actutui individual. 

Art. 2.Prezentul aviz intrà in vigoare la data comunicärii càtre S.I.F. TRANSILVANIA 

S.A. i va fi publicat in Buletinul ASF, forma electronicâ, cu exceptia anexelor. 

PRESDINTE I I fl - I ,< 

Lz# ' 
Miu NEGRITOIU 
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SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 

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

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. 

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). 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. Aceșt ia 

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

președintelui. Președintele Consiliului de supraveghere este și președintele comitetului de 

remunerare. 
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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; 

 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; 
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 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. 

 

 

COMITETUL DE NOMINALIZARE 

Comitetul de Nominalizare este un comitet consultativ aflat în subordinea Consiliului de 

Supraveghere,  este compus din trei membri, din care unul este Președintele Directoratului și 

care are ca principală misiune evaluarea, selecția și nominalizarea membrilor Directoratului și 

membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere.  Activitatea Comitetului de nominalizare se 

finalizează cu recomandări adresate Consiliului de Supraveghere.  

Comitetului de Nominalizare are ca principale atribuții: 

 elaborarea politicii de evaluare și selecție a candidaților pentru numirile de 

membri provizorii în cadrul Consiliului de Supraveghere și pentru numirile de 

membri ai Directoratului, care să asigure conformarea cu prevederile legale 

incidente și ale Actului Constitutiv al societății, politică care va fi supusă  

aprobării C.S.; 

 punerea în  aplicare și derularea corespunzătoare a  politicii de selecție și evaluare 

aprobate;  

 emiterea de recomandări privind ocuparea posturilor de membri provizorii în 

cadrul Consiliului de Supraveghere și de membri ai Directoratului, cu respectarea 

legislației incidente; 

 orice alte atribuții care sunt în responsabilitatea Comitetului de Nominalizare 

potrivit prevederilor legale incidente, Codului de Guvernanţă Corporativă sau la 

solicitarea expresă a C.S.. 

 

 

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. 
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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; 

 

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; 
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 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 

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: 
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 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 

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

pentru realizarea de diverse proiecte, cu scopul imbunătăţirii performanţelor societăţii. 

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; 

 organizarea şi conducerea contabilităţii proprii, în conformitate cu prevederile 

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

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 
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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; 

 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; 
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 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; 

 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 
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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 acţ iune 

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; 

 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 

 

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; 
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 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 

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; 
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 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: 

 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; 
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SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 

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

 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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