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SC OLTCHIM SA – RM.VALCEA 
Vanzare prin licitatie deschisa cu strigare dupa regula licitatiei competitive a participatilor 
detinute de catre SC OLTCHIM SA Rm.Valcea  la SC PROTECTCHIM SRL  Rm.Valcea 

 
Catre : Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
   Sedinta din 28/29 decembrie 2010 
 
   

NOTA 
privind 

vanzarea participatiilor detinute de SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea la  
SC PROTECTCHIM  SRL Ramnicu Valcea 

 
Prin prezenta Nota se solicita aprobarea de catre Adunarea Generala a 

Actionarilor, in vederea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula 
licitatiei competitive, a pachetului de parti sociale detinut de SC OLTCHIM SA 
Rm.Valcea la SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea. 

Vanzarea actiunilor detinute de SC OLTCHIM SA la societatea PROTECTCHIM 
SRL se va realiza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 88/1997, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 577/2002, 
cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
CAPITOLUL I 

1.PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE PROTECTCHIM SRL ALE CAREI PARTI 
SOCIALE SE VAND 
INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALA: 
 1.1.1.  Denumire :  SC PROTECTCHIM SRL Ramnicu Valcea 
 1.1.2.  Forma juridica:   societate cu raspundere limitata 
 1.1.3.  Nr. de inmatriculare la Oficiul Reg. Comertului: J38/141/27.02.2003 
 1.1.4.  Infiintarea societatii comerciale: SC Protectchim SRL a fost infiintata in anul 
2003 (conform Incheierii judecatorului delegat de Tribunalul Valcea la Oficiul Registrului 
Comertului nr. 145/27.02.2003 din dosarul nr.2224/26.02.2003) ca societate comerciala cu 
raspundere limitata care avea ca asociat unic pe SC OLTCHIM SA Rm.Valcea. 
1.1.5.  Codul unic de inregistrare fiscala: RO 15249523. 
1.1.6.  Sediul social: Ramnicu Valcea, strada Uzinei, nr.1, judetul Valcea. 
1.1.7.  Capital social: conform ultimului Certificat de Inscriere de Mentiuni, inscris la 
Oficiul Registrului Comertului in baza Incheierii judecatorului delegat de Tribunalul Valcea 
la Oficiul Registrului Comertului nr.2096/07.04.2009 : 300.000 lei. 
 1.1.8.  Parti sociale : 

Valoarea nominala  a unei parti sociale este de 100 lei . 
Numar total de parti sociale : 3000 parti sociale. 

1.1.9 Structura asociatilor, prin Incheierea judecatorului delegat de Tribunalul Valcea la 
Oficiul Registrului Comertului nr.13929/07.05.2004 a fost majorat capitalul social la 
valoarea de 300.000 lei reprezentand 3.000 de parti sociale a 100 lei fiecare din care : 

- SC OLTCHIM SA Rm.Valcea - aport majorare 87.500 lei, avand astfel un total 
de 90.000 lei din totalul capitalului social rezultand 900 parti sociale nominative 
a 100 lei fiecare, cu o pondere de 30% din totalul capitalului social, 

- persoane fizice, cu o pondere de 70% din totalul capitalului social.   
 

1.1.10. Sectorul de activitate: La constituire, conform Incheierii judecatorului delegat de 
Tribunalul Valcea la Oficiul Registrului Comertului nr. 145/27.02.2003 din dosarul 
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nr.2224/26.02.2003, domeniul principal de activitate era : 453 Lucrari de instalatii pentru 
cladiri. 
 Conform Actului constitutiv al SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea din data de 07 
aprilie 2009, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului conform certificatului de inscriere 
mentiuni nr.12875/06.04.2009, domeniul principal de activitate este 433 Lucrari de finisare. 
1.1.11. Activitatea principala : La constituire, conform Incheierii judecatorului delegat de 
Tribunalul Valcea la Oficiul Registrului Comertului nr. 145/27.02.2003  din dosarul nr. 
2224/26.02.2003, activitatea principala era 4532 – Lucrari de izolatii si protectie 
anticoroziva.  
 Conform Actului constitutiv al SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea din data de 07 
aprilie 2009, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului conform certificatului de inscriere 
mentiuni nr. 12875/06.04.2009, activitatea principala este 4334 – Lucrari de vopsitorie, 
zugraveli si montari de geamuri. 
1.1.12. Prezentarea SC PROTECTCHIM SRL Ramnicu Valcea 

Scurt istoric al societatii comerciale. 
              SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea a fost constituita in anul 2003 sub forma 
unei societati cu raspundere limitata prin Hotararea AGA nr.32/20.12.2002 a SC OLTCHIM 
SA Rm.Valcea, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, prin externalizarea activitatii directiei de investitii si a sectiei de 
cauciucare cisterne din SC OLTCHIM SA, avand ca asociat unic aceasta societate. 
 

2. CAPITOLUL II 
2.1.  OPORTUNITATEA VANZARII PARTILOR SOCIALE DETINUTE DE SC OLTCHIM 
SA LA SOCIETATEA COMERCIALA PROTECTCHIM SRL RM.VALCEA :  
 

Pentru asigurarea necesarului de lichiditati, in vederea sustinerii productiei si 
exportului, s-au analizat de catre Consiliul de Administratie o serie de masuri care se pot 
realiza pe termen scurt si pot produce efecte imediate.  

SC OLTCHIM SA trebuie sa se concentreze pe sustinerea activitatii de baza si una din 
masurile imediate care se pot lua este sa valorifice toate activele conexe care nu sunt 
necesare pentru desfasurarea activitatii sale, inclusiv participatiile pe care le detine in 
calitate de actionar la terte societati. Una din aceste societati este SC PROTECTCHIM 
SRL  cu sediul in Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. 
J38/141/27.02.2003, CUI RO 15249523. 
 

CAPITOLUL III 
           
 3. 3. Metoda de vanzare a pachetului de 900 de parti sociale detinut de SC OLTCHIM 
SA Rm. Valcea  la SC PROTECTCHIM SRL, reprezentand  30% din capitalul social al 
societatii, propusa este: 
 

“VÂNZAREA DE PARTI SOCIALE PRIN LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE” 
 
  Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, la un 
pret in urcare pornind de la pretul de oferta,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 
137/2002, cu  modificările şi completările ulterioare si ale Normelor Metodologice aprobate 
prin H.G. nr. 577/2002, cu  modificările şi completările ulterioare. 
  

CAPITOLUL IV 
 
 4. PRETUL DE VANZARE PARTI SOCIALE  
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4.1.  Raportul de evaluare 

 
 Preţul de ofertă al partilor sociale deţinute de SC OLTCHIM SA la SC 
PROTECTCHIM SRL a fost stabilit in baza Raportului de evaluare intocmit de SC 
ROMCONTROL SA Bucuresti la data de 15 nov.2010, cu respectarea prevederilor din 
Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.137/2002 privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate cu H.G.  nr. 577/2002. 

 
4.2. Valoarea de piaţă determinată în RAPORTUL DE EVALUARE 
 
Evaluarea SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea a fost efectuata de catre S.C. 

ROMCONTROL S.A. Bucuresti la data de 15 nov.2010.   
Valoarea stabilita prin Raportul de evaluare este de 1.712.000 lei+TVA. 

 
4.4.  PRETUL DE OFERTA PROPUS DE SC OLTCHIM S.A. 
  Pretul de oferta este pretul de pornire al licitatiei : 1.712.000 lei pentru pachetul de 
30% de parti sociale detinut de SC OLTCHIM SA. 
 

CAPITOLUL V 
 

5. TAXE, GARANTII SI PENALITATI 
5.1. Garantia de participare la licitatie: 
   Pentru participarea la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna o garantia de 

participare reprezentand  5 % din valoarea nominala a pachetului de parti sociale pus in 
vanzare, respectiv  85.600 lei, in una dintre urmatoarele forme: 

- scrisoare de garantie bancara, emisa in favoarea SC OLTCHIM SA de o banca 
romana sau de o banca straina; 

- virament prin ordin de plata. 
Plata garantiei de participare se face in LEI, de catre persoanele fizice/juridice 

romane, in contul SC OLTCHIM SA deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala 
Judeteana Valcea cod IBAN RO50 RNCB 0263 0005 5253 0001. 
5.2.  Taxa de participare la licitatie : 13.500 lei, la care se adauga T.V.A. 
5.3. Taxa de acces direct la date si informatii despre societate: 300 lei, la care se 
adauga TVA.  
 

CAPITOLUL VI 
 
 MODALITATEA SI CONDITIILE DE PLATA 

Modalitatea de plata este plata integrala in termen de maxim 5 zile lucratoare de la 
data semnarii contractului de vanzare-cumparare. 

Contractul de vanzare-cumparare se va incheia cu adjudecatarul licitatiei in cel mult 
10 zile de la data adjudecarii licitatiei.          

Transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale se va efectua dupa 
incasarea in intregime a pretului. 
 

CAPITOLUL VII 
7. DOSARUL DE PREZENTARE 

Dosarul de prezentare va fi intocmit de catre SC OLTCHIM SA in conformitate cu 
prevederile art. 81 si art. 82 din Normele metodologice aprobate cu H.G. nr. 577/2002, cu 



 
 

      4

modificarile si completarile ulterioare si a mandatului acordat reprezentantilor Ministerului 
Economiei in AGA S.C. OLTCHIM S.A. Ca parte a ofertei de vanzare, in cadrul Dosarului 
de prezentare va fi inclus proiectul contractului de vanzare-cumparare. Dosarul de 
prezentare se va pune la dispozitia potentialului cumparator, la cererea acestuia, contra 
cost.  

Pretul de vanzare a Dosarului de prezentare este 500 RON, la care se adauga 
TVA.  
 

OBIECTUL SOLICITARII 
 
     Fata de aspectele aratate in prezenta Nota, solicitam Adunarii Generala a 
Actionarilor SC OLTCHIM SA urmatoarele: 

• Aprobarea vanzarii pachetului minoritar de 900 de parti sociale detinut de SC 
OLTCHIM SA Rm.Valcea la SC PROTECTCHIM SRL Rm.Valcea prin licitatie 
deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea 
nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 
privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru 
accelerarea privatizarii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002; 

• Mandatarea Consiliului de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A. sa elaboreze 
dosarul de prezentare si sa aprobe procedura de vanzare conform 
urmatoarelor criterii:  

1. Metoda de vanzare : licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei 
competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta  

2. Pretul de oferta, care reprezinta pretul de pornire a licitatiei – 1.712.000 Lei; 
3. Pretul minim de vanzare : 1.712.000 lei. 
4. Pasul de licitatie : 5 % din pretul de pornire; 
5. Garantia de participare la licitatie: 85.600  Lei (5 % din pretul de pornire); 
6. Taxa de participare la licitatie : 13.500 Lei+TVA; 
7. Taxa de acces direct la date si informatii : 300 Lei + TVA; 
8. Modalitatea de plata : plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea 
contractului de vanzare-cumparare; 
9. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua 
dupa incasarea pretului. 
10. Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare ; 500 lei + TVA 
• Mandatarea Directorului General, a Directorului Economic si a consilierului 

juridic al societatii sa semneze contractul de vanzare – cumparare. 
 

 
   PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIRECTOR GENERAL AL S.C. OLTCHIM S.A. 
CONSTANTIN ROIBU 

 
 
 

DIRECTOR ECONOMIC,                       SEF OFICIU JURIDIC, 
EC. VASILE MANDICA                              CONS. JUR. FLORINELA GHEORGHITA 
 


