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Către: Bursa de Valori București 

            Autoritatea de Supraveghere Financiară 

- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

 

 

RAPORT CURENT 

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

Data raportului: 03.07.2020 

 

 
S.I.F. Transilvania S.A. 

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brașov 500057 

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216 

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON 

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3) 

 

Eveniment important de raportat: Litigii pe rolul instanțelor  

S.I.F. Transilvania informează acţionarii şi investitorii că, în conformitate cu informaţiile 

disponibile pe portalul instanţelor de judecată: 

1. Prin Decizia nr. 457/2020 din 03.07.2020, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr. 

1104/62/2020, instanţa: 

- Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant a semnatarilor cererii de apel a SIF 

Transilvania şi, pe cale de consecinţă:  

- Anulează cererea de apel formulată de SIF Transilvania împotriva Sentinţei Civile nr. 

319/2020 pronunţată de Tribunalul Braşov;  

- Respinge apelul declarat de reclamanţii Szabo Ştefan, Carapiti Dumitru, Luţac 

Gheorghe, Fercală Mihai, Stan Iulian şi Szitas Stefan împotriva aceleiaşi sentinţe, pe care o 

menţine.  

Hotărârea este definitivă. 

Precizăm că obiectul Dosarului nr. 1104/62/2020 al Tribunalului Braşov l-a constituit cererea de 

ordonanţă preşedinţială formulată de Szabo Stefan, Carapiti Dumitru, Luţac Gheorghe, Fercală 

Mihai, Stan Iulian şi Ştefan Szitas în contradictoriu cu pârâţii Frăţilă Constantin, Andănuţ Crinel 

Valer, Petria Nicolae, Moldovan Marius – Adrian prin care s-a solicitat instanţei suspendarea 

efectelor Hotărârii Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania din data de 04.04.2020 prin 

care s-a aprobat desemnarea dlui Moldovan Marius – Adrian în funcţia de Preşedinte al 

Directoratului/Director General, a dlui Roşca Radu Claudiu în funcţia de Vicepreşedinte al 

Directoratului/Director General Adjunct şi a dlui Răduţă–Gib Tony–Cristian în funcţia de Membru 

al Directoratului/Director. Mandatul Directoratului este de 4 ani, începând cu data de 20.04.2020. 
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2.  Prin Decizia nr. 455/2020 din 02.07.2020, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr. 

1033/62/2020, instanţa: 

- Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentanţi ai SIF Transilvania, a dlui Moldovan 

Marius Adrian, Preşedinte Executiv/Director General şi a dlui Răduţă-Gib Tony-Cristian, Membru 

al Directoratului/Director; 

- Ia act de renunţarea reclamantei SIF Transilvania, reprezentată de dl. Moldovan Marius 

Adrian, Preşedinte Executiv/Director General şi dl. Răduţă-Gib Tony-Cristian, Membru al 

Directoratului/Director, la judecata cererii de ordonanţă preşedinţială formulată de către aceasta în 

contradictoriu cu pârâţii Frăţilă Constantin, Andănuţ Crinel Valer, Petria Nicolae, Moldovan 

Marius Adrian - care formează obiectul dosarului civil nr. 1033/62/2020;  

- Anulează Sentinţa civilă nr. 307/C, pronunţată de Tribunalul Braşov la data de 

08.04.2020, în Dosarul nr. 1033/62/2020;  

- Respinge cererea de intervenţie accesorie formulată de dl. Szabo Ştefan. 

Hotărârea este dată cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.  

Precizăm că obiectul Dosarului nr. 1033/62/2020 al Tribunalului Braşov l-a constituit cererea de 

ordonanţă preşedinţială formulată de SIF Transilvania în contradictoriu cu pârâţii Frăţilă 

Constantin, Andănuţ Crinel Valer, Petria Nicolae, Moldovan Marius – Adrian prin care s-a solicitat 

instanţei suspendarea provizorie a efectelor Hotărârii Consiliului de Supraveghere al SIF 

Transilvania din data de 19.03.2020 referitoare la: 

- Revocarea dlui Szabo Ştefan din funcţia de preşedinte al Consiliului de Supraveghere cu 

efect imediat din data de 19.03.2020; 

- Numirea dlui Andănuţ Crinel Valer în funcţia de preşedinte al Consiliului de Supraveghere 

cu efect imediat începând cu data de 19.03.2020; 

- Revocarea dlui Carapiti Dumitru din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de 

Supraveghere cu efect imediat începând cu data de 19.03.2020; 

 

3. Prin Decizia nr. 454/2020 din 02.07.2020, pronunţată de Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr. 

689/62/2020, instanţa: 

- Admite excepţia lipsei de interes; 

- Respinge cererea de apel formulată de apelantul Moldovan Marius Adrian împotriva 

sentinţei civile nr. 248/C pronunţată de Tribunalul Braşov la data de 03.03.2020 în Dosarul cu 

numărul de mai sus, ca urmare a admiterii excepţiei lipsei de interes a apelantului.  

Hotărârea este definitivă. 

Precizăm că lipsa interesului în această cauză a intervenit drept urmare a faptului că propunerile 

grupului de acționari, din care a făcut parte apelantul Moldovan Marius – Adrian, cuprinse în 

solicitările de convocare a adunărilor generale ordinară și extraordinară a acționarilor SIF 

Transilvania cu nr. 1316 și nr. 1315 din 19.02.2020, s-au regăsit pe ordinea de zi a AGOA SIF 

Transilvania din 28.04.2020, respectiv a AGEA SIF Transilvania din 29.06.2020, ședințe în cadrul 

cărora acționarii societății și-au exprimat votul inclusiv cu privire la propunerile cuprinse în cele 

două solicitări de convocare. 

 

4. Prin Sentinţa civilă nr. 439/2020  din 02.07.2020, pronunţată de Tribunalul Braşov în Dosarul 

nr. 1201/62/2020, instanţa: 

- Admite excepţia inadmisibilităţii cererilor de intervenţie formulate de intervenienţii Frăţilă 

Constantin şi Moldovan Marius Adrian şi, în consecinţă:  

         - Respinge, ca inadmisibile, cererile de intervenţie formulate de intervenienţii Frăţilă 

Constantin şi Moldovan Marius Adrian; 

- Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie formulată de intervenientul Fercală Mihai; 

- Admite cererea de înregistrare formulată de SIF Transilvania şi în consecinţă:  
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         - Dispune înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov a 

Hotărârii nr. 1/13.04.2020, adoptată de Consiliul de Supraveghere al SIF Transilvania şi publicarea 

în Monitorul Oficial al României.  

Hotărârea este executorie şi dată cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. 

Precizăm că prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania din data de 

13.04.2020: 

- S-a aprobat revocarea dlui Szabo Ştefan din funcţia de preşedinte al Consiliului de 

Supraveghere şi a dlui Carapiti Dumitru din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de 

Supraveghere, cu efect imediat din data de 13.04.2020; 

- S-a numit în funcţia de preşedinte al Consiliului de Supraveghere dl Andănuţ Crinel Valer, 

cu efect imediat începând cu data de 13.04.2020. 
 

Marius-Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

 

Radu Claudiu Roșca 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct    

 


