
 
 
 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, anunta: 
 

VANZAREA IN BLOC 
 

prin licitatie publica cu strigare, a pachetelor de actiuni, reprezentand aprox. 99% din 
capitalul social, emise de societatile comerciale: 
  
 DECORA SIF S.A. , cu sediul in Craiova, b-dul Decebal nr. 120, CUI RO 19169907, 
inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/2018/2006, obiect de activitate: cod CAEN 4333- 
lucrari de finisare, pardosire si placare a peretilor ; 
 si 
 S.C. LEMCOR S.A.,   cu sediul in Craiova, b-dul Decebal nr. 120A, CUI RO 
6779016, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/3815/1994, obiect principal de activitate: 
Cod CAEN 1623- fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii. 
 
 Cele doua societati comerciale sunt amplasate pe platforma industriala est a 
municipiului Craiova, langa ELECTROPUTERE S.A., MAT S.A. si la circa 500 m de FORD 
S.A. Craiova. 
 Societatile au iesire, prin B-dul Decebal, atat la str. Caracal cat si la str. Calea 
Bucuresti, precum si posibilitate de transport direct pe calea ferata. 
   
 Societatile detin impreuna o suprafata de teren de 30.032 mp, din care suprafata 
construita de 13.115 mp (sedii administrative, hale industriale, magazii, spatii de 
depozitare, platforme betonate si drumuri de acces) si suprafata libera de 16.917 mp. 
 Patrimoniul comun al celor doua societati se invecineaza la est cu un activ al 
societatii comerciale MERCUR S.A. Craiova, in suprafata totala de aprox. 5.000 mp, care 
poate deveni parte integranta la vanzarea in bloc. 
 Licitatia se va tine la sediul S.I.F. Oltenia S.A., Craiova, str. Tufanele nr. 1, in data 
de 29.01.2010, ora 12:00. 
 Pretul de pornire a licitatiei este de 250 euro/mp (pret care include teren, constructii, 
utilaje, etc), respectiv 7.508.000 euro la nivelul intregului patrimoniu al celor doua societati 
(pret mediu pe actiune de 3,43 euro) 
  
 Conditii de participare la licitatie: 

1. Cumpararea Dosarului de prezentare a societatilor, in valoare de 300 lei (exclusiv 
TVA). 

2. Plata unei garantii de participare la licitatie, la nivelul sumei de 1.000.000 lei. 
3. Plata taxei de participare in suma de 400 lei (exclusiv TVA); 
4. Semnarea la sediul S.I.F. Oltenia S.A. a unui Angajament de confidentialitate. 
5. Imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul la licitatia cu strigare, 

altul decat reprezentantul legal, autentificata la notariat. 
  
 Participantii la licitatie, care doresc date si informatii suplimentare referitoare la cele 
doua societati comerciale, in scopul intocmirii, eventual, a unui raport de expertiza asupra 



societatilor, pot consulta documentele la sediul S.I.F. Oltenia S.A., dupa cumpararea 
Dosarului de prezentare, semnarea Angajamentului de confidentialitate si achitarea unei 
taxe de acces direct la documente si informatii , in suma de 500 lei (exclusiv TVA). 
 
 Plata Dosarului de prezentare, a taxei de participare la licitatie si a taxei de acces 
direct la documente si informatii, se poate face in numerar, la casieria S.I.F. Oltenia S.A. 
sau în contul S.I.F. Oltenia S.A.  RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR 
Sucursala Dolj. 
 Garanţia de participare se poate achita in contul S.I.F. Oltenia S.A. 
RO25RNCB0134010406990001 deschis la BCR Sucursala Dolj sau se poate constitui sub 
forma unei  scrisori de garanţie bancară emisă de o bancă română (persoane 
fizice/juridice române) sau de o bancă străină cu care o bancă română (BCR-Sucursala 
Dolj-Craiova) are relaţii de corespondent (persoane fizice/juridice străine). 
  
 Licitatia se organizeaza si se va desfasura cu conditia prezentarii a cel putin doua 
persoane interesate si care indeplinesc conditiile prezentate. 
 
 Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt: 

• buletin/carte de identitate sau paşaport; 
• documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii interesate, în  

situatia  in care acesta  se  prezinta pentru cumpararea Dosarului de prezentare; 
• împuternicirea acordata persoanei care cumpara Dosarul de prezentare, alta decat 

reprezentantul legal. 
  
 Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune la sediul societatii S.I.F. Oltenia 
S.A., în plic sigilat, documentele de participare, pana pe data de 28.01.2010, orele 14:00, 
acest termen fiind termen de decădere. 
 Documentele de participare la licitaţie sunt prevăzute în Dosarul de prezentare a 
societăţilor. 
 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 29.01.2010, iar la ora 10:00, în aceeasi data, se va afişa la sediul S.I.F. Oltenia S.A. 
lista ofertanţilor acceptaţi. 
 Restul conditiilor de participare la licitatie se gasesc în Dosarul de prezentare. 
  
 Dosarul de prezentare a celor doua societati comerciale, se poate cumpara de cei 
interesati de la sediul societatii S.I.F Oltenia S.A., str. Tufanele nr.1 incepand cu data  de 
20.01.2010. 
 Cei interesati  pot solicita detalii la sediul S.I.F. Oltenia S.A. Craiova, str. Tufanele 
nr. 1, Departament Portofoliu si Actionari, tel. 0251419343 , fax 0251419340,  incepand cu 
data publicarii anuntului de vanzare; persoana de contact: dl. Voiculescu Dan – Director 
Departament, telefon 0722507110. 
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