
 

 

RAPORT CURENT 

 

DIN DATA DE 25.02.2020 

 

SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA 

Str. Taietura Turcului, nr 47, etaj 3  Cluj-Napoca 

Piata pe care se tranzactioneaza valorie mobiliare BVB categoria standard 

 

Cod de inregistrare fiscala RO 199044 

Capital social subscris si varsat 26.391.783 lei 

Numar de ordine in ORC: J12/8/1991 

 

 

 

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT 

 

Subscrisa Transilvania Constuctii SA, cu sediul in localitatea Cluj Napoca, Strada Taietura Turcului, 

nr 47, judet Cluj, avand Nr de inreg la Oficiul Registrului Comertului J12/8/1991 si CUI RO 

199044, prin prezenta informeaza investitorii cu privire la tranzactiile cu actiunile societatii efectuate 

de persoane din conducerea societatii sau care au o legatura stranga cu aceasta. 

 

Persoana care a efectuat tranzactii cu actiunile societatii:  

 

 Dl Timofte Andrei Iancu, avand calitatea de membru in Consiliul de Administratie al 

societatii si Director General.  La data efectuarii tranzactiei, DL Timofte Andrei Iancu detinea un 

numar de 472.466 actiuni ale societatii (59,08% din capital social). 

 

Tranzactiile au fost efectuate in perioada 05 Iunie 2019-29 August 2019 

 

Atasam la prezenta comunicare copie dupa detaliile tranzactiei efectuate de dl Timofte Andrei Iancu 

 

 

 

Cu respect 

Director General 

Timofte Andrei Iancu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Notificarea și publicarea tranzacțiilor efectuate de către persoanele cu responsabilități de conducere și de către persoanele care au o legătură strânsă cu acestea 
 
-tranzatie efectuata in 05.06.2019 
 

Datele persoanei care 
exercită responsabilități de 
conducere/ale persoanei 

care are o legătură strânsă 
cu aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, participantului 
la piața certificatelor de emisii, platformei 
de licitație, adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile  

  
Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) 

Informații agregate   

Numele Poziție/fun
cție 

Notificar
ea 

inițială/
Modificar

e 

Denumirea Cod LEI Descrierea instrumentului 
financiar, a tipului de 
instrument Codul de 

identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul  
(prețurile) 

Volumul 
 (volumele)  

Preț Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul tranzacției 

TIMOFTE ANDREI IANCU 
DIRECTOR 
GENERAL 

Initiala 
TRANSILVANIA 

CONTRUCTII 
S.A. 

254900ND3A0ZLERC4F20 ACTIUNI/ROCOTRACNOR9 CUMPARARE 112,0000 11 112,0000 16 05/06/2019 
Bursa de 

Valori 
Bucuresti  

XBSE 

              112,0000 5     05/06/2019 
Bursa de 

Valori 
Bucuresti  

XBSE 

 

 

 

 

 

 



 

 

-tranzactii efectuate in 01.07.2019 

Datele persoanei 
care exercită 

responsabilități de 
conducere/ale 

persoanei care are 
o legătură strânsă 

cu aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața 
certificatelor de emisii, 
platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 
supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția 
(tranzacțiile)  

Secțiune care trebuie să fie repetată 
pentru: (i) fiecare tip de instrument; 

(ii) fiecare tip de tranzacție;  
(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în 
care au fost efectuate tranzacțiile  

Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) 

Informații agregate   

Numele 
Poziție/fu

ncție 

Notificare
a 

inițială/M
odificare 

Denumirea Cod LEI 

Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului 
de instrument 

Codul de 
identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul  
(prețurile) 

Volumul 
 (volumele)  

Preț 
Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul tranzacției 

TIMOFTE ANDREI 
IANCU 

DIRECTOR 
GENERAL 

Initiala 

TRANSILVANIA 
CONTRUCTII 

S.A. 

254900ND3A
0ZLERC4F20 

ACTIUNI/ROCOTRA
CNOR9 

CUMPARARE 112,0000 2 112,0000 17 01/07/2019 
Bursa de Valori 

Bucuresti  
XBSE 

        112,0000 9     01/07/2019 
Bursa de Valori 

Bucuresti  
XBSE 

          112,0000 6     01/07/2019 
Bursa de Valori 

Bucuresti  
XBSE 

 

 

 

 



 

 

-tranzactii efectuate in 02.07.2019: 

Datele 
persoanei care 

exercită 
responsabilități 

de 
conducere/ale 
persoanei care 
are o legătură 

strânsă cu 
aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața 
certificatelor de emisii, 
platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 
supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  
Secțiune care trebuie să fie repetată 

pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) 
fiecare tip de tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au 
fost efectuate tranzacțiile  

Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) 

Informații agregate   

Numele Poziție/funcție 
Notificarea 

inițială/Modificare 
Denumirea Cod LEI 

Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului de 
instrument Codul de 

identificare 

Natura tranzacției 
Prețul  

(prețurile) 
Volumul 

 (volumele)  
Preț 

Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul 
tranzacției 

TIMOFTE 
ANDREI IANCU 

DIRECTOR 
GENERAL 

Initiala 
TRANSILVANIA 

CONTRUCTII 
S.A. 

254900ND3A
0ZLERC4F20 

ACTIUNI/ROCOTRACN
OR9 

CUMPARARE 112,0000 53 112,0000 53 02/07/2019 

Bursa 
de 

Valori 
Bucure

sti  

XBSE 

 

 

 

 

 



 

 

- tranzactii efectuate in 08.07.2019: 

Datele 
persoanei 

care exercită 
responsabilit

ăți de 
conducere/al
e persoanei 
care are o 
legătură 

strânsă cu 
aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața certificatelor 

de emisii, platformei de licitație, 
adjudecătorului sau entității de 

supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  
Secțiune care trebuie să fie repetată pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) fiecare tip de tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care au fost efectuate tranzacțiile  

  
Prețul (prețurile) și volumul 

(volumele) 
Informații agregate   

Numele 
Poziție/fun

cție 

Notificarea 
inițială/Mo

dificare 
Denumirea Cod LEI 

Descrierea 
instrumentului 

financiar, a tipului de 
instrument Codul de 

identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul  
(prețurile) 

Volumul 
 (volumele)  

Preț 
Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul tranzacției 

TIMOFTE 
ANDREI 
IANCU 

DIRECTOR 
GENERAL 

Initiala 
TRANSILVANIA 

CONTRUCTII 
S.A. 

254900ND3A0ZLE
RC4F20 

ACTIUNI/ROCOTRACN
OR9 

CUMPARARE 112,0000 25 112,0000 25 08/07/2019 
Bursa de 

Valori 
Bucuresti  

XBSE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- tranzactii efectuate in 19.08.2019: 

Datele 
persoanei 

care 
exercită 

responsabi
lități de 

conducere
/ale 

persoanei 
care are o 
legătură 

strânsă cu 
aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața 
certificatelor de emisii, 
platformei de licitație, 

adjudecătorului sau entității de 
supraveghere a licitațiilor 

Detalii privind tranzacția (tranzacțiile)  
Secțiune care trebuie să fie repetată 

pentru: (i) fiecare tip de instrument; (ii) 
fiecare tip de tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare loc în care 
au fost efectuate tranzacțiile  

Prețul (prețurile) și 
volumul (volumele) 

Informații agregate   

Numele 
Poziție/fun

cție 

Notificarea 
inițială/Mo

dificare 
Denumirea Cod LEI 

Descrierea 
instrumentului 

financiar, a 
tipului de 

instrument Codul 
de identificare 

Natura tranzacției 
Prețul  

(prețurile) 
Volumul 

 (volumele)  
Preț 

Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul tranzacției 

TIMOFTE 
ANDREI 
IANCU 

DIRECTOR 
GENERAL 

Initiala 
TRANSILVANIA 

CONTRUCTII 
S.A. 

254900ND3A
0ZLERC4F20 

ACTIUNI/ROCOTR
ACNOR9 

CUMPARARE 110,0000 4 110,0000 4 19.08.2019 
Bursa de 

Valori 
Bucuresti  

XBSE 

                     

                     

 

 

 

 

 



 

 

- tranzactii efectuate in 29.08.2019: 

Datele 
persoanei 

care 
exercită 

responsabil
ități de 

conducere/
ale 

persoanei 
care are o 
legătură 

strânsă cu 
aceasta 

Motivul notificarii 

Detalii aferente emitentului, 
participantului la piața 

certificatelor de emisii, platformei 
de licitație, adjudecătorului sau 

entității de supraveghere a 
licitațiilor 

Detalii privind tranzacția 
(tranzacțiile)  

Secțiune care trebuie să fie 
repetată pentru: (i) fiecare tip de 

instrument; (ii) fiecare tip de 
tranzacție;  

(iii) fiecare dată; și (iv) fiecare 
loc în care au fost efectuate 

tranzacțiile  

Prețul (prețurile) și volumul 
(volumele) 

Informații agregate   

Numele 
Poziție/f

uncție 
Notificarea 

inițială/Modificare 
Denumirea Cod LEI 

Descrierea 
instrumentului 

financiar, a 
tipului de 

instrument 
Codul de 

identificare 

Natura 
tranzacției 

Prețul  
(prețurile) 

Volumul 
 (volumele)  

Preț 
Volumul  
agregat 

Data 
tranzacției 

Locul tranzacției 

TIMOFTE 
ANDREI 
IANCU 

DIRECTO
R 

GENERAL 
Initiala 

TRANSILVANIA 
CONTRUCTII 

S.A. 

254900ND3A0Z
LERC4F20 

ACTIUNI/ROCO
TRACNOR9 

CUMPARARE 110,0000 31 110,0000 31 29.08.2019 
Bursa de Valori 

Bucuresti  
XBSE 

                            

                            

 

 


