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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: 03.12.2020 

 

 
S.I.F. Transilvania S.A. 

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

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

CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON 

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

 

Eveniment important de raportat:  Litigii pe rolul instanțelor judecătorești 

În continuarea Raportului curent nr. 4729/16.07.2020, S.I.F. Transilvania aduce la 

cunoștința acționarilor și investitorilor faptul că, potrivit informațiilor existente pe portalul 

instanțelor de judecată, prin Sentința nr. 1120/02.12.2020, pronunțată în dosarul nr. 

1753/62/2020, Tribunalul Brașov:   

-Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul Marin Marcus Valeriu, în 

contradictoriu cu pârâta Societatea de Investiţii Financiare Transilvania SA, şi în consecinţă: 

dispune anularea Deciziei nr.1 din 25 mai 2020 prin care s-a dispus în temeiul art. 61 lit. d din 

Codul Muncii încetarea contractului individual de muncă 614/25.01.2017 încheiat intre 

reclamant si pârâtă. Dispune repunerea părților in situaţia anterioară emiterii actului de 

concediere, în sensul reintegrării reclamantului pe funcţia deţinută anterior concedierii . 

Dispune obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat în calitate de salariat al 

societăţii, de la data desfacerii contractului individual de muncă, sume actualizate cu rata 

inflaţiei si cu dobanda legala penalizatoare, precum si la plata contribuţiilor de asigurări sociale 

şi a impozitelor aferente. Dispune obligarea pârâtei la plata de daune morale ca urmare a 

concedierii abuzive. Respinge restul pretenţiilor. Obligă pârâta să îi plătească reclamantului 

cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial. 

Hotărârea a fost pronunțată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea 

acesteia, iar cererea de apel se va depune la Tribunalul Brașov. 

Menționăm că societatea va apela Hotărârea instanței în termenul legal menționat. 

Reamintim că obiectul dosarului l-a constituit cererea formulată de reclamantul Marin-

Marcus Valeriu, în contradictoriu cu S.I.F. Transilvania S.A., prin care a solicitat instanței 
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anularea deciziei de încetare a contractului de muncă, repunerea părților in situaţia anterioară 

emiterii actului de concediere, în sensul reintegrării pe funcţia deţinută anterior, obligarea 

pârâtei la plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, precum și la plata de daune morale. 

 

 

Marius-Adrian Moldovan 

Președinte Executiv/Director General 

 

 

 

Radu-Claudiu Roșca                                                                        Ofițer de Conformitate 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct                     Loredana-Floriana Baston 


