
 
 S.I.F Oltenia S.A., cu sediul social in Craiova, str. Tufanele nr.1, inregistrata la O.R.C. 
sub nr.J16/1210/1993, CUI RO 4175676, nr. Registru C.N.V.M PJR09SIIR/160003/14.02.2006, 
capital social subscris si varsat de 58.016.571 lei si S.C. VOLTALIM S.A. Craiova, str. Simion 
Stoilov nr.18, bl.E12 parter, Cart. Rovine, inregistrata la ORC Dolj sub nr.J16/698/1999, CUI 
RO 12351498, capital social subscris si varsat 8.345.057,50 lei, anunta: 

 
VÂNZAREA  IN BLOC  

 
prin licita ţie publica cu strigare,  a pachetului de 802.814 actiuni (40.762 acţiuni detinute 
de SIF OLTENIA S.A  respectiv 762.052 actiuni detinute de SC VOLTALIM SA ) emise de 
S.C. DECORA SIF S.A., cu sediul în Craiova, b-dul Decebal nr.120, jud. Dolj, Cod Unic de 
înregistrare RO19169907 înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/2018/2006.  
 
 Obiect de activitate al emitentului:  Cod CAEN 4333- Lucrari de pardosire si placare 
pereti. 
  
 Structura actionariatului: 

 Valoare  ( lei ) Nr. actiuni 
Capital social total 8.028.170 802.817 

 
Valoare nominalá actiune (lei ) 10,0 

 
 Valoare (lei ) Nr. actiuni Procent (%) 

SIF OLTENIA 407.620 40.762 5,077 
VOLTALIM SA Craiova 7.620.520 762.052 94,922 
ALTI actionari 30 3 0,001 

 
  

 Licitatia se va tine la sediul SIF Oltenia SA, Craiova, str. Tufanele, nr.1, în data de 
25.01.2010, ora 12:00. 
 

  Pretul de pornire al licitatiei pentru pachetul de actiuni scos  la vanzare este 12,06 
lei/actiune, respectiv 9.190.347,12 lei pentru pachetul de actiuni detinut de Voltalim S.A. 
Craiova si 491.589,72 lei pentru pachetul de actiuni detinut de SIF OLTENIA S.A. 
 Sub aceasta valoare nu se poate adjudeca pachetul de actiuni.  
 Conditii de participare: 

1. cumpararea caietului de sarcini in valoare de 100 lei ( exclusiv TVA ); 
2. plata unei garantii de participare la licitatie la nivelul sumei de 400.000 lei; 
3. plata taxei de participare in suma de 200 lei ( exclusiv TVA ); 
4. imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul la licitatia cu strigare, altul 

decat reprezentantul legal, autentificata la notariat. 



 Taxele mai sus precizate pot fi platite in numerar la casieria SIF OLTENIA SA sau în 
contul SIF Oltenia SA  numarul: RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR Sucursala 
Dolj. 
 Garanţia de participare se poate depune şi sub forma unei scrisori de garanţie bancară 
emisă de o bancă română (pentru persoane fizice/juridice române) sau de o bancă străină cu 
care o bancă română are relaţii de corespondent (pentru persoane fizice/juridice străine) (BCR-
Sucursala Dolj-Craiova). 
 
 Documentele pe baza cărora se eliberează  caietul de sarcini sunt: 
  -  buletin/carte de identitate sau paşaport pentru persoana care se prezinta pentru 
cumpararea caietului de sarcini; 
  - documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii interesate; 
  - împuternicirea acordata persoanei care  cumpara caietul de sarcini, alta decat 
reprezentantul legal; 
 Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii SIF Oltenia SA   
în plic sigilat documentele de participare pana pe data de 22.01.2010, ora 14,00. 
 Documentele de participare la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini  al societăţii . 
 Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele de  
participare conduce la eliminarea acestora. 
 Verificarea şi analizarea documentelor de participare la licitaţie se va face în data de                       
25.01.2010 iar la  ora 10:00 în aceeasi data se va afişa la sediul SIF OLTENIA S.A. lista 
ofertanţilor acceptaţi. 

Restul conditiilor de participare la licitatie se gasesc  în caietul de sarcini. 
 Caietul de sarcini aferent SC DECORA SIF SA Craiova, se poate cumpara de cei 
interesati de la sediul societatii SIF Oltenia SA, str. Tufanele nr.1 incepand cu data publicarii  
anuntului de vanzare. 
 În situatia în care la data de 25.01.2010 nu se va vinde pachetul de actiuni scos la 
vanzare, se va întocmi un proces verbal constatator, vanzatorii urmând să decidă. 
  
 Cei interesati  pot solicita detalii  si de la Departamentul Portofoliu si Actionari al 
SIF Oltenia SA, tel.0251-419.343, fax 0251-419340 sau la sediul societatii – str. Tufanele 
nr.1, Craiova incepand cu data aparitiei anuntului, persoana de contact ec. Stanica 
Georgeta. 
 In cazul participarii a unui singur ofertant se poate negocia cu acesta pretul de 
adjudecare, dar nu mai putin de 12,06 lei/actiune. 
 
 
 

     dr. ec. Dinel STAICU,     conf.  univ. dr. ec. Tudor CIUREZU, 
DIRECTOR GENERAL SIF OLTENIA SA  DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

                                                         SIF OLTENIA SA  
 
 

ec. Ion  GHERGHE, 
DIRECTOR GENERAL S.C. VOLTALIM S.A. 


