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declarat adjudecatar. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transfera de la IPROEB 

S.A. la adjudecatar la data achitării integrale a prețului stabilit prin licitație și înscrierea în 

registrul acționarilor SC ELECTROMONTAJ SA., în termen de cel mult 4 luni de la data 

câștigării licitației.” 

Având în vedere că prevederile regulamentului mai sus citate nu excelează prin claritate și 

precizie, în vederea posibilei participări a SIF Banat-Crișana la licitația care va fi organizată 

la sediul Iproeb SA în data de 15 decembrie 2020, ora 10, vă rugăm să ne clarificați 

următoarele aspecte cu privire la interpretarea prevederilor regulamentului mai sus 

citate, care să ne permită înțelegerea acestora în mod corect și complet: 

1.  Regulamentul prevede un preț minim de pornire (1670  lei/acțiune) și un pas de licitație 

(100 lei/strigare), fără însă a indica expres dacă pașii de licitație sunt crescători sau 

descrescători. Singurele mențiuni pe care le face regulamentul sunt acelea că ofertanții pot 

face supralicitări și că acțiunile se adjudecă dacă, după trei strigări succesive, nu s-a 

supraofertat, ambele sintagme sugerând că pașii de licitație ar fi doar crescători, doar în sus.  

Ca atare, pentru o mai bună înțelegere a regulamentului de licitație, vă rugăm să ne 

precizați dacă pașii de licitație pot fi doar crescători, adică preț în urcare, sau pot fi și 

descrescători, adică preț în coborâre, sub prețul minim de pornire al licitației, de 1670 

lei/acțiune. 

2. De asemenea, în același regulament se precizează că, dacă se prezintă un singur ofertant, 

care oferă cel puțin prețul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. Vă rugăm să ne 

precizați dacă, pentru ipoteza arătată, prin simpla prezență a unui singur ofertant, se 

consideră că acesta oferă prețul de pornire al licitației sau este necesară o manifestare 

expresă de voință în acest sens, al oferirii prețului de pornite. De asemenea, vă rugăm să ne 

precizați, corelat cu punctul 1 de mai sus, dacă ofertantul prezent poate oferi un preț inferior 

prețului de pornire și ce se întâmplă într-o asemenea situație. 

3. Regulamentul de licitație mai precizează că în cazul în care emitentul acțiunilor, adică S.C. 

ELECTROMONTAJ S.A., își va exercita dreptul de preempțiune la cumpărarea acțiunilor, 

conform celor arătate la pct. 2, și oferă prețul minim de pornire, acesta va fi declarat câștigător 

și licitația nu se va mai organiza. 

Vă rugăm să ne precizați dacă până la data prezentei scrisori societatea Electromontaj 

și-a exercitat dreptul de preemțiune. Dacă nu l-a exercitat, vă rugăm să ne precizați care 

este termenul limită până la care poate fi exercitat dreptul de preemțiune și, dacă el 

poate fi exercitat chiar și în cadrul licitației care va avea loc la data de 15 decembrie 

2020. De asemenea, vă rugăm să ne precizați dacă dreptul de preempțiune trebuie 

exercitat la prețul minim de pornire al licitației sau poate fi exercitat și la un preț 

inferior prețului de pornire al licitației.  

4. Potrivit regulamentului pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să prezinte o 

serie de documente, printre care și următoarele: 

a.    Documentul de identificare a ofertantului; 

 




