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PUNCTUL  6 AL ORDINII DE ZI AGOA 
 
Material informativ cu privire la decizia SIF Banat-Crișana de neconstituire 

ca parte civilă în dosarul penal nr. 2218/D/P/2018. 
 

Dosarul penal nr. 2218/D/P/2018, la care se face referire în cadrul cererii de completare 

a ordinii de zi a AGOA din data de 20/21 iunie 2019 este un dosar penal disjuns din dosarul 

penal inițial nr. 83/D/P/2014. În acest dosar penal SIF Banat-Crișana a avut calitatea de 

parte vătămată, calitate care se dobândește, potrivit legii procesual penale, fără a fi 

necesară vreo manifestare de voință din partea persoanei vătămate.  

În cadrul dosarului penal nr. 83/D/P/2014, DIICOT a comunicat către SIF Banat-Crișana o 

adresă prin care informa societatea că are dreptul procesual de a se constitui parte civilă 

în acest dosar, cerând a comunica organului de urmărire penală dacă societatea se 

constituie parte civilă în dosarul anterior arătat.  

Așa cum s-a comunicat și către organul de urmărire penală, în considerarea faptului că 

persoanele din conducerea executivă a SIF Banat-Crișana SA de la acel moment nu au 

avut nicio legătură cu adoptarea deciziilor investiționale referite de DIICOT, societatea a 

decis contractarea serviciilor unui auditor independent, Big Four - 

PricewaterhouseCoopers & SCA David și Baias - pentru a efectua o analiză specifică a 

tuturor aspectelor relevante în speță, legate de încheierea de către societate a tranzacției 

referitoare la societatea Azuga Turism SA.  

Proiectul a fost coordonat de o echipa de avocați din cadrul SCA David și Baias, pe 

aspectele juridice ale tranzacției, iar pe aspectele de natură financiară, de către 

consultanții financiari din cadrul PricewaterhouseCoopers. Echipa de forensic a 

auditorului independent a analizat timp de 11 luni tranzacțiile cu acțiuni Azuga Turism și 

a avut acces la toate documentele solicitate. Auditorul independent a făcut o analiză în 

detaliu atât a tranzacției privind achiziția pachetului de acțiuni, cât și a subscrierii de către 

SIF Banat-Crișana a acțiunilor nou emise în cadrul majorării capitalului social al Azuga 

Turism SA. 

În ceea ce privește achiziția pachetului de acțiuni de 96,8% din capitalul social al Azuga 

Turism SA de către SIF Banat-Crișana au fost analizate valorile estimate în cadrul evaluării 

Azuga Turism de către SIF Banat-Crișana, respectiv de către experții desemnați în cauza 

penală de către organele penale, respectiv de către părțile din acest dosar. Raportul 

auditorului a statuat că, în condițiile în care estimarea de valoare realizată de expertul 

desemnat în cauza penală nu sunt prezentate și justificate două elemente cheie (valoarea 

EBITDA previzionată și nivelul investițiilor considerate pentru o instalație nouă, cu dată 

certă de construcție), nu se poate concluziona că tranzacția efectuată, bazată pe valoarea 

estimată în studiul investițional realizat de către SIF Banat-Crișana, ar fi condus la un 

prejudiciu. 

Cu privire la participarea SIF Banat-Crișana la operațiunea de majorare a capitalului social 

al Azuga Turism SA, raportul auditorului a concluzionat că subscrierea acțiunilor s-a făcut 

la valoarea nominală, în condiții favorabile, prețul per acțiune fiind mult mai mic decât 

valorile de piață/ investiție estimate de experții evaluatori.  
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În lipsa identificării în patrimoniul SIF Banat-Crișana a unui prejudiciu ca urmare a 

încheierii tranzacțiilor cu acțiuni Azuga Turism, conform concluziilor prezentate de 

auditorul extern și a discuțiilor ample purtate în cadrul ședinței din 27 februarie 2017, 

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana a decis neconstituirea SIF Banat-Crișana SA 

ca parte civilă în cadrul dosarului penal nr. 83/D/P/2014, întrucât nu erau întrunite 

condițiile cerute de legea procesual penală pentru constituirea ca parte civilă.  
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