
 

 
                       

Nr. 2167/13.03.2020 

 

 

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: 13.03.2020 

 

 

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:  Notificare suspendare contract de mandat membru C.S. 

 

 

S.I.F. Transilvania informează acționarii și investitorii că, prin Adresa nr. 2143/12.03.2020 remisă 

d-lui Constantin Frățilă, acesta a fost notificat cu privire la suspendarea contractului de mandat nr. 

6494/11.08.2017. 

Notificarea a avut în vedere faptul că: 

(i) dl. Constantin Frățilă se află în incompatibilitate legală și statutară cu funcția de membru în 

Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania având în vedere calitatea sa de urmărit penal in 

personam în Dosarele nr. 582/D/P/2015 al D.I.I.C.O.T. Constanța și 745/D/P/2015 al Parchetului de 

pe lângă Tribunalul Brașov.  

(ii) dl. Constantin Frățilă a declarat în fals în fața unui notar public că îndeplinește condițiile legale 

de a fi membru în Consiliul de Supraveghere al S.I.F. Transilvania, contrar prevederilor art. 12 și 13 

din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 și ale art. 15 din Actul Constitutiv al S.I.F Transilvania S.A. 

Societatea noastră a înaintat organelor competente un denunț penal, prin care am solicitat demararea 

procedurii urmăririi penale pentru săvârșirea de către dl Constantin Frățilă a infracțiunii de fals în 

declarații, faptă prevăzută de art. 326 Cod Penal. 

 

De asemenea, societatea noastră a depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Brașov o cerere de radiere a mențiunilor referitoare la calitatea de membru al Consiliului de 

Supraveghere a d-lui Constantin Frățilă. 

 

 



 

Impotriva cererii de radiere a fost formulată intervenție, iar ca efect al formulării căii de atac, 

dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Brașov. 

 

 

Mihai Fercală  

Președinte Executiv/Director General 

 

 

Iulian Stan 

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct 

 

 

 

 

                    Ofițer de conformitate 

                                                                                                                     Marcus Valeriu Marin 

 

 
 
 
 


