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DOMNULU PRE$EDTNTE
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CONSILruL ECONOMIC fl SOCIAL

in continuarea actului nostru nr.4346/30.01.2013, act prin intermediul c5ruia vd

transmiteam din motive de celeritate, proiectul de llotirire a Guvernului pentru

aprobarea strategiei de privatizare a Societifii Nafionale de Transport Feroviar de

MarlI "C.F.R Marf?i" - S.A. gi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru

implementarea acesteia, menlionim faptul cd Ministerul Transporturilor va transmite

Consiliului Economic qi Social qi minuta gedinlei plenului Comisiei de diaiog social a

Ministerului Transporhrrilor in care se va discuta proiechrl de act normativ, mai sus

men{ionat.

Cu stimi.

SECRETAR GB
TIBERIU

Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1
tel. : +40 (021) 3 19.62.02; fax: 3 19.61.60; e-mail:tbarbuletiu@mt.ro
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Vd transmitem aldturat, proiectul de Hotfudre a Guvemului pentru aprobarea

strategiei de privatizare a Societifii Nationale de Transport Feroviar de Marfii

"C.F.R Marl?i" - S.A- gi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru

implementarea acesteia, cu rugEmintea de a fr analizat qi avizat.

Cu stimi.

SECRETAR GBNERAL
TIBERIU BARBULPTIU

Bucuresti, B-dul Dinicu Golescuo nr. 38, Sector I
tel.: +40 (02 I ) 3 19.62.02; fax: 3 19.61.60; e-mail:tbarbuletiu@mt.ro
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pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societitii Nafionale de Transport

Feroviar de MarIE "C.F.R Marf?i" - S..d

gi a mandatului Ministerului Transporturilor

pentru implementarea acesteia

in temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romdniei, republicat5, al

prevederilor alin.(l) al art.sr din Legea w.13712002 privind unele mdsuri pentru

accelerarea privatizdrii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare Ei al dispoziliilor art.

13 alin. (1) lit.c), d) Si f) din Ordonanta de Urgen!6 a Guvemului nr. 88/1997 privind

privatizarea societifilor comerciale, aprobatd prin Legea w. 4411998, cu modificdrile qi

completirile ulterioare

Guvernul Romdniei adoptd prezenta hotdrdre

Art.l- Se aprobd Strategia de privatizare a Societdtii NaJionale de Transport Feroviar de

Marfb "C.F.R. Marfd" - S.A., precum 9i elementele esentiale ale mandatului Ministerul

Transporturilor pentru implementarea acestei4 previzute in Anexa care face parte

integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.2- Se mandateazh Ministerul Transporturilor, in calitate de institulie publici

implicatd, sd aducd la indeplinire prevederile mandatului aprobat in conformitate cu

prevederile art.l din prezenta hotdrdre.



Art.3- Ministerul Transporturilor va colabora cu celelalte organe ale administratiei

publice centrale implicate in procesul de privatizare a SocietdJii Nationale de Transport

Feroviar de Marfb "C.F.R. Marfd" - S.A., care sunt obligate s6 rIspundd cu operativitate

solicitirilor Ministerului Transoorturilor.

Art.4- Cheltuielile necesare pentru pregdtirea gi realizarea privatiz6rii vor fr suportate de

Ministerul Transporturilor din sursele previzute in bugetul propriu de venituri gi

cheltuieli anual aprobat pentru activitatea de privatizare.

PRIM _MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA



Anexa

Strategia de privatizare a

Societlfii Nationale de Transport Feroviar de MarIS rrc.tr'.R Marfii" - S.A. qi

mandatul Ministerului Transporturilor

pentru implementarea acesteia

1. Obiectivele Strategiei de privatizare

1 .I . Obiectivul principal ale strategiei de privatizare, denumite in continuare Strategia,

este maximizarea prefului ce poate fi obtinut din vAnzarea pachetului de acJiuni delinut

de stat la Societatea Nalional6 de Transport Feroviar de MarfE "C.F.R MarfE" - S.A,

denumitd in continuare C.F.R. MarJd,

1.2. Pentru indeplinirea obiectivului principal al Strategiei, Ministerul Transporturilor,

denumit in continuare MT, este mandatat sd vdndi pachetul majoritar de actiuni din

capitalul social al CFR Marf6, inclusiv ln privinta pachetului de actiuni care va fi detinut

de stat ?n rurna conversiei creanlelor statului fatd de CFR Marfe in actiuni, in m6sura

realizdii acestei4 dac[ este cazul.

1.3. Elementele esenJiale ale mandatului MT pentu atingerea acestui obiectiv, sunt:

a) luarea m6surilor necesaf,e pentru incheierea contracfirlui de v6nzare-cumpdrare actiuni

gi fi nalizarea tranzacJiei;

b) maximizarea pretului ce poate fi obtinut gi maximizarea primei de control pe care

investitorii ar fi dispugi sd o pldteascd (prima de control semnificAnd prima pe care un

investitor este dispus qi se decide sd o pldteascd, peste valoarea de pial6 a societefli, in

vederea dobAndirii unei pozitii de control in cadrul acesteia);



1.4. In subsidiar, MT,va urmdri:

a) reducerea duratei procesului de pivatizarc qi simplificarea derulirii transferului

dreptului de proprietate asupra actiunilor CFR Mar/d,in condiliile legii qi in condilii de

transpaxent5, pentru a asigura imperativul incadririi in termenele convenite cu Fondul

Monetar Intema{ional, Comisia Europeani gi Banca Mondiald;

b) respectaxea dreptului investitorilor de a fi informa{i asupra deruldrii procesului de

privatizare gi de a beneficia de suficient timp pentru formularea gi fundamentarea

corespunzdtoare a pretului oferit.

c) respectarea angajamentelor asumate de CFrR Marfi in relatiile cu organismele

inteme si intemationale, ori decurgdnd din obligaJiile asumate de statul romdn gi care

intrd in sfera de responsabilitate a CFR Madd Si monitorizarea postprivatizare a acestei

obligaJii;

d) respectarea obligaliilor CFR Ma(d prevdzute in legislatia naJionald care

reglementeazd pregltirea economiei nalionale $i a teritoriului pentru apdrare, precum qi

men{inerea capacitililor de ap[rare gi pdstrarea rezervelor de mobilizare detinute de CFR

MarJd in parutmefi normali gi monitorizarea postprivatizare a indeplinirii acestor

obligaJii;

e) atragerea unui investitor strategic qi./sau financiar (Investitor/Grup de investitori)

care sd permitd accesul CFR MarJd la atingerea obiectivelor comunitare privind

implementarea unui sistem modem de transport, viabil din punct de vedere economic,

social gi al protecliei mediului, prin dezvoltarea politicilor practicate de CFR Maffi in

asigurarea serviciilor de transport feroviar public de marfE gi cre$terea cotei de pia[d a

CFR Marfi,la nivelul Uniunii Europene.



2. Pregltirea procesului de privatizare

2.1. MT, in calitate de institulie public6 implicatd, va coordona intregul proces de

pregitire gi realizare apivatizdii CFR MarJd.

2.2. MT va lua mdsurile necesaxe prEgitirii procesului de privatizare aI CFR Marfi Siva

realiza urmdtoarele actiuni, in cazul in care imprejurlrile legate de irnplementarea

Strategiei o impun:

a) va putea contract4 dupl caz, conform prevederilor legale in vigoare, servicii

de consultanlE/asistenti de specialitate prin consultanti pe intreg parcursul

implementlrii Strategiei, care vor fi suportate din bugetul anual de venituri gi

cheltuieli al MT aprobatpentru activitatea de privatizare;

e)

va colabora cu Consiliul Concurentei, cu CFR Mor/d gi cu alte autoritSli ale

statului pentru indeplinirea formalitdJilor legale necesare pentru pre-

notificarea/notifi earea la Comisia Europeana a elementelor susceptibile a fi

interpretate ca ajutor de stat in cadrul implementdrii Strategiei;

va acorda mandatul imputernicililor mandatati s5 reprezinte interesele

capitalului de stat in Adunarea Generald a Actionarilor (AGA) CFR Mor/d

pentru operatiunile care se impun pentru pregdtirea qi realizarea privatizdrii

CFR Mor/d;

va analiza oportunitatea modificdrilor necesare asupra actului constitutiv al

CFR Modd, precum qi asupra promovbrii unor proiecte de acte normative care

adapteazd prevederile legale in vigoare cu incidentd asupra organizdrii qi

functiondrii CFR Modd;

va dispune CFR Mor/d sd contracteze, dup[ caz, servicii de consultanJd pentru

orice expertize, evalu[ri in litigii, documentatii solicitate de autoritdlile

competente de mediu, precum Ei alte asemenea documente/m6suri care au ca

scop implementarea procesului de pregdtire gi rcalizare a Strategiei, cu

respectarea prevederilor legale in vigoare,'

b)

c)

d)



s)

h)

va dispune mdsuri in sarcina CFR Mor/d pentru urgentarea clarificdrii situaliei

juridice a terenurilor/amplasamentelor delinute de CFR Mar/d, cu titlu sau fbrd

titlu, inclusiv prin prisma minimalizdriiposibilelor litigii av6nd acest obiect;

va depune diligenlele legale necesare pentru oblinerea certificatelor de obligaJii

bugetare de la creditorii bugetari;

va include prin contractul -cadru, parte a Dosarului de prezentare clavze

referitoare la indeplinirea de cdtre CFR Mor/d o obligaJiilor de naturi

strategicd qi a celor privind apdrare a ldrii, ce ii revin potrivit legislatiei in

vigoare qi acordurilor internationale incheiate;

va solicita CFR Mar/d luarea mdsurilor ce se impun ca in termen de 10 zile de

la depunerea documentaliei completd qi insolitd de bilanlul de mediu, dupb caz,

dar nu mai mult de 30 de zile de la data intrSrii in vigoare aprezentei hot[rdri,

sd oblinI de la autoritate competentd pentru proteclia mediului, actele de

reglementare aferente amplasamentelor/activelor (definite ca atare de legislalia

in vigoare in domeniul pivatizdrii coroboratd cu legislafia in domeniul

protecliei mediului) delinute de CFR Morft care sd evidentieze obligatiile de

mediu, gi termenele de realizare a acestora, volumul de investitii de mediu,

precum qi rdspunderile gi sursele potenliale de rdspundere pentru daune aduse

mediului, ce sunt gi rdmdn ?n sarcina CFR Morfid, pentru fiecare amplasament;

va lua mdsurile necesare pentru derularea unei campanii de promovare

mediaticb necesard implementdrii Strategiei, ?n \ard gi strdinatate, sumele

aferente fiind suportate din bugetul de venituri li cheltuieli al MT aprobat

pentru activitatea de privatizare;

va solicita CFR Mar/d notificarea creditorilor cu privire la posibilitatea

modificdrii structurii aclionariatului, ca urmare a prlatizdrii gi va determina

CFR Morfd sd depund toate diligenlele in vederea obtinerii acordului

finanlatorilor externi in cazul prevederii in acordurile de imprumut a unor

i)

i)

k)



astfel de clauze sau in contractele de credit externe. contractate direct sau

garuntate de stat;

va colabora cu celelalte organe ale administratiei publice centrale de stat qi cu

reprezentan{ii organismelor internafionale (in principal Comisia Europeanq

Banca MondialS, Fondul Monetar International) pe tot parcursul pregdtirii qi

implementdrii Strategiei, in scopul identificdrii mdsurilor care ar fi posibile

pentru optimiz area procesului ;

va lua mdsurile necesare pentru organizarea camerei de date, publicarea

Anunlului publicitar gi punerea la dispozilie, contracost, a dosarului de

prezentare privind oferta de v|nzare a acliunilor CFR Mar/d conform prezentei

strategii, denumit ?n continuare Dosar de prezentare;

va promova proiectul de hot6rdre de Guvern pentru aprobarea condiliilor

principale ale contractului de vdnzare-cumpdrare de actiuni;

va lua orice alte mdsuri pentru implementarea Strategiei qi a realizdrii

mandatului sdu qi le va supune aprobdrii Guvernului, in cazul in care se

impune aceasta.

3. Metoda de privatizare

in aplicarea mandatului pentru implementarea Strategiei, MT va vinde pachetul

majoritar de actiuni din capitalul social al CFR Mar{5, inclusiv in privinfa pachetului de

acJiuni care va fi detinut de stat in urma conversiei creantelor statului faJi de CFR

Marfe in actiuni, in m6sura realizirii acesteia, daci este ca21, prin metode combinate cu

criterii de precalificare a investitorilor, si anume negociere pe bazd de oferte preliminare

gi neangajante urmata de licitalie cu ofertd in plic, conform legisla(iei in vigoare.

Criteriile de precalificare vor fr stabilite prin Dosarul de prezentare gi publicate in oferta

de vdruwe (Anunlul publicitar) gi vor consta in:

- experienJd relevantd in domeniul hansportului de marfb qi capabilitdli operationale;

l)

m)

n)

o)



- capabilitefl financiare care sd demonstreze posibilitatea preluirii gi dezvoltiirii unei noi

afaceri.

TotodatS, conform prevederilor Strategiei gi a prezentului mandat, vor fi stabilite

unele condilii speciale in contractul de vdnzare - cumpirare de acJiuni, condilii fbcute

publice atat prin prezentul mandal cdt gi prin Dosarul de prezentare al CFR MarJd'

4. Procesul de privatizare

4.1. Preciziri privind condifiile de participare la procesul de privatizare

4.1.1. in procesul de privatizare pot participa persoane fizice gilsau juridice romAne

gi/sau strdine, individual (Investitor, persoan[ juridicd qi./sau persoan6 fizic6) sau

asociate in acest scop in consor{ii sau altd form6 de asociere (Grup de investitori,

persoane fizice gilsau jwidice), in condiliile stabilite prin prezentului capitol, 9i care

indeplinesc criteriile de precalificare stabilite pinDosarul de prezentare, fEcute publice

conform Anunlului pub l icitar.

4.1.2. Investitorul sau Grupul de investitori este definit ca investitorul care indeplinegte

condiliile prevdzute la art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de

urgenJi a Guvernului nr. 88/1997 privind pivatizarca societiitilor comerciale, cu

modificirile gi completErile ulterioaxe, 9i a Legii w. 13712002 privind unele misuri

pentru accelerarea privatizdrii, aprobate prin Hotdr6rea Guvemului nr. 57712002' cu

modificirile qi completbrile ulterioare (denumite in continuare Normele metodologice),

precnm qi condiliile de precalificare prevdzute prin Anrmlul publicitar qi mentionate in

Dosarul de prezentare aI CFR Ma(d.

4.1.3. Grupul de investitori reprezinti modul de orgatizare a mai multor investitori ,

intr-o formi de asociere cu sau fErd personalitate juridicd, care prezintd o ofertd

angajantd comun6 pentru achizitionarea pachetului de actiuni scos la v6nzare. Grupul de

investitori va desemna dintre membrii sdi un conducdtor,



4.1.4. Membrii unui Grup de investitori, nu pot face parte decdt dintr-un singur

consortiu/forma de asociere gi nu pot depune oferte gi in mod individual gi ca parte

dintr-un Grup de investitori.

4.1.5. Investitorii gi respectiv, asocierea investitorilor in Grup de investitori trebuie sE

indeplineasci urmdtoarele condilii:

a) Investitorul/ Grupul de investitori, va face dovada conform prevederilor Normelor

metodologice gi a precizdrilor Dosarului de prezentare, ci detine resursele financiare gi

organizatorice necesare pentru a-gi indeplini obligaliile individuale pe parcursul

procesului de privatizare gi postprivatizare;

b) Investitorii gi respectiv, toti membrii Grupului de investitori vor rdspunde in mod

individual/solidar dupd caz, pentru obligaliile care le incumbd atdt jn calitate de acJionari

in cadrul CFR MarJd, c6t qi ca parte in contractul de v6nzare-cumpdrare actiuni ce va fi

incheiat cu MT;

c) Grupul de investitori trebuie sd facd dovada raporturilor existente intre membrii sdi,

prin prezentarea contractului de asociere sau a unui alt document similar, depus conform

precizdrilor din Dosarul de prezentare;

d) Perioada pentru care se realizeazd asocierea membrilor in Grupul de investitori va ft

cel pulin egal6 cu perioada necesari finalizirii privatizdrii, respectiv pAnd la data

transferului dreptului de proprietate asupra acfiunilor

4.1.6. in vederea participdrii la licitalie, Investitori sar Grupuri de lwestitori, vor face

dovada indeplinirii condiliilor de precalificare 9i participare precizate in prezenta

Strategie, precum gi a celor prevdzute la art. 35 din,Vormele metodologice pi in Dosarul

de prezentare ce va fi elaborat de MT cu respectarea dispozitiilor art.8l din Normele

metodologice.

4.2. Sunt neeligibili pentru a participa la procesul de pivatizare a CFR MarJd :



a) Investitorul sau membrii Grupului de Investitori caxe sunt in stare de incapacitate de

plati, faliment sau lichidare qi fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in

una din situaliile menJionate;

b)Investitorul sau membrii Grupului de Iwestitori care sunt sub efectul unei condamnEri

penale definitive pentru sdv&girea urrndtoarelor fapte : gestiune frauduloasd, participare

la activititi criminale pentru coruplie sau spalare de bani, abuz de incredere, fals,

ingelEciune, delapidare, dare sau luare de mitd sau alte contraventii gi infracJiuni

prevezute de legea penal6;

c) sunt in una din situatiile de incompatibilitate previzut e in Normele metodologice oi

de legea romdnd

d) Irwestitorul sau Grupul de Iwestitori care, in uflna procesului de precalificare, nu

indeplinesc condiliile de calificare la negociere.

4.2.1. Neindeplinirea conditiilor de precalificare/participare gi a precizdrilor privind

forma de asociere in cazul Grupurilor fu irnestitori ori lipsa qi/sau neconformitatea

documentelor doveditoare, precum gi situatiile de incompatibilitate specific ate la art.4.2.

din prezentul capitol, constituie elemente eliminatorii, ofertanlii Investitori ori Grupuri

de investitori aflati in aceasti situalie urmdnd a fi declarati neeligibili pentru a participa

la procesul de privatizare a CFR Ma(d.

4.2.2. Docvtnentele necesare dovedirii indeplinirii condiliilor de precalificare/participare

qi modalitatea de depunere a acestora, vor fi precizate prin oferta de v6nzare (Anunlul

publicitar) ce va fi publicatii de MT cu respectarea prevederilor aft..79 dn Normele

metodologice, precum gi in Dosarul de prezentare, intocmit de lvI'T cu respectaxea

prevederilor art. 8l gi art.82 din Normele metodologice.

4.3. Preful de pomire a licitaliei este stabilit de citre MT pebaz.araportului de evaluare a

CFR Marfd.



4.4. Guanlia de participare la licitatie va fi echivalentul in lei a sumei de 10.000.000

Euro gi se va depune conform precizdrilor din Dosarul de prezentare.

4.5. Taxa de participare la licitalie pentru fiecare Investitor/Grupul de investitori care

depune documente de participare este echivalentul in lei a sumei de 20.000 Euro,

calculat la cursul Bbncii Nationale a Romdniei din data publicdrii Anunfului publicitar qi

se va depune conform precizdrilor dtn Dosarul de prezentare.

4.6. Negociere a pe bazd de oferte preliminare gi neangajante urmata de licitatia cu oferti

in plic se vor desfdgura cu respectarea prevederilor H.G.R. nr.577 /2002 privind Normele

metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997 privind privatizarea societdlilor

comerciale, aprobatd prin Legea nr. 44/1998, cu modificdrile Si completdrile ulterioare.

5. Accesul la informatii

5.1. Lista cuprinzdnd datele qi informatiile cu caxacter publicabil va fi stabiliti de CFR

Madii, cu sprijinul Consultantului de privatizare care va acorda asistentd in organizarea

camerei de date gi va fi pusi la dispozitia solicitanlilor precalificafi ulterior publicErii

Anunfului publicitar, in termenul ce va fi prevdzut in acesta qi urmare analiz5xii intrunirii

condiliilor de precalifi care.

5.2. Iwestitorii sau un membru al Grupului de Investitori (in numele conso(iului din

care face parte), care intentioneazd sd oblind informatii cu caracter publicabil in scopul

investigirii CFR Marfi gi/sau care doresc s6-gi intocmeasci un raport propriu de

expertizd" asupra acesteia, dupi data achiziliondrii Dosarului de prezentare, vor avea

acces direct la informatiile disponibile, cu caracter publicabil, in cadrul camerei de date

(Camera de Date), pe baza achitirii in avans, conform precizdrilor din Anunlul

publicitar, a unei taxe de acces direct, in cuantum de 5.000 Euro, ce rtrmeazd, a fr



incasatd de MT conform precizdrilor din Dosarul de prezentare, precum 9i cu condilia

incheierii unui angajament de confidenlialitate, cu respectarea legislafiei in materia

pivatizdii, pentru o perioad[ de doi ani de la data semnSrii acestuia de c[tre

reprezentantul le gal al solicitantului.

6. Misuri organizatorice

6.1. in vederea aplicarii implementdrii Strategiei, la nivelul MT, se va constitui comisia

de privatizare (Comisia de privatizare) gi secretariafirl aferent (Secretariat) acestei4

av6nd ca principale atribufii, fErd a se limita la acestea:

a) analiza denrldrii etapelor procesului de privatizare gi propunerea de mdsuri concrete

pentru efrcientizare;

b) propunerea acliunilor necesaf,e adaptirii Strategiei, inclusiv pentru promovarea unor

proiecte de acte norrrative gi/sau juridice;

c) analiza raportului de evaluare ce stabileqte valoarea de pialda CFR Mor/d;

d) avizarea Anunlului publicitar, a Dosarului de prezentare, inclusiv a proiectului

contractului de v6nzare-cumpdrare de acliuni ce va fi utilizat pentru negocieri, precum Ei

a Listei cu informa{iile disponibile in cadrul Camerei de Date;

e) analiza qi evaluarea documentelor de precalificare 5i respectiv, de participare depuse

de c6tre Investitori/Grupuri de Investitori, selectarea acestora si analiza ofertelor

preliminare si neangajante si negocierea cadrului contractual anterior procedurii de

licitatie, in conformitate cu cerintele legale 9i cele stabilite prin Dosarul de prezentare;

f1 declararea Investitorului/Grupului de iwestitori adjudecatar in urma deruldrii

procedurii de licitalie cu ofertd in plic;

g) inilializarea formei finale negociate a contractului de vdnzare-cumpirare de actiuni cu

Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar al procedwii licitatiei cu ofertd in plic;

h) formularea propunerii elementelor principale ale proiectului de act normativ care va

conline principalele conditrii negociate ale contractului de vdnzare-cumplrare de actiuni;



i) avizarea contractului de vtrnarc - cumpirare de actiuni gi a anexelor sale.

6.2. Comisia de privatizare este formatd din gapte reprezentanli nominalizati din partea

MT, in calitate de institulie publicd implicatd in privatizare, un reprezentant desemnat de

Ministerul Apir6rii Nafionale qi un reprezentant desemnat de Ministerul Finantelor

Publice

6.3. Nominalizdrile membrilor Comisiei de privatizare, a pregedintelui Comisiei pentru

privatizare gi a supleantului acestuia - desemnat din cadrul membrilor Comisiei de

privatizare, ai Secretariatului - ce va fi asigurat de citre salariati ar MT, in numir de

cinci membri, precnm gi modul de lucru al Comisiei de privatizare qi al Secretariatului,

atribuJiile gi competenJele acestora, remunerarea acestora de la data constituirii qi p6nd la

data transferului dreptului de proprietate asupra acliunilor se stabilesc prin ordin al

ministrului transporhrriloro emis in termen de 10 zile de la data publicdrii in Monitorul

Oficial al Romdniei, Partea I, a prezentei strategii.

6.4. l. Pane h sfErqitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra

actiunilor CFR MarJd, fiecare dintre membrii Comisiei de privatizare Si ai

Secretariatului va beneficia de cdte o indemnizatie lunard brutd asiguratd din bugetul

propriu de venituri 9i cheltuieli al MT aprobat privind activitatea de privatizarg sumd ce

nu poate depdqi 3.000 de lei brut.

6.4.2.invederea desfh4urdrii activitAfi Comisiei de privatizare qi secretariaflrlui aferent,

membrii acestora iqi vor indeplini atribuliile suplimentar fajd de cele indeplinite la

functria de baz6.



7. Precizilri privind derularea licitafiei gi a negocierii clauzelor contractuale

7.1. Anuntul publicitar va fi fbcut public, prin intermediul a cel pulin doui ziare

nationale qi un ziar intemaJional, de largd rispdndire, 9i dupi caz, prin alte mij loace

electronice mass-media.

7.2. Comisia de privatizare, cu sprijinul Consultantului, va analiza documentele depuse

in termen gi solicitate conform Anunlului publicitar, gi va intocmi lista investitorilor

precalificati (Investitori precalificali) sd participe la licitalie (Lista scurta), precum gi a

celor respingi ca neeligibili, insoJitS de motiva{ia fundamentati asupra evaludrii

efectuate, reanltattil acestei evaludri urrndnd a fi comunicat de c6tre MT tlttxor

investitorilor care au depus documente pentru calificare qi participare.

7.3.1. in Dosarul de prezentare va fi inclusd gi obligativitat ea Investitorilor

calfficali/Grupurilor de Investitori calificate de a depune, in termenul precizat irr

Anunlul publicitar, concomitent cu celelalte documente prevdzute la art.35 din Normele

metodologice qi urmdtoarele angajamente ce urmeazd a fr gararfiate de

Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar selectat pentru negocierea gi incheierea

Contractului de privatizare - (Cumpdrdtor), respectiv urmitoarele condilii speciale ale

C ontractului de priv atizar e :

a) obligaJiile Cunpdrdtorului de a-gi asuma, conform prevederilor legale in vigoare,

rcalizarea obliga{iilor de mediu stabilite in sarcina CFR Ma(d, de a garanta

aportarea resurselor necesaxe pentru investitiile de mediu specificate de

autoritIlile de mediu teritorial competente conform avizelor de mediu pentru

privatizxe emise pentru CFR Maffi, precum gi cea privind respectare4 in numele

CFR Ma(d, a prevederilor angajamentelorlfratatelor/acordurilor semnate de

reprezentantii CFR Mar/d pivind domeniul protectiei mediului;



b) obligatia Cumpdrdtorului privind notificarea incheierii Contractului de

privatizare cdtre autoritafle competente in materie concuren{iald, in toate statele

pe teritoriul cdruia operatiunea de concentrare economicd rcalizatd prin

achizitrionarea actiunil or CFR Modd va produce efecte juridice, inclusiv la nivel

comunitar;

c) obligatia Cumpdrdtorului, atdt in calitate de actionar majoritar, in numele s6u, cAt

$i in numele administratorilor CFR Maffi, desemnafi de Cumpdrdtor dupd data

transferului dreptului de proprietate asupra ac{iunilor CFR Maffi, de a respecta

prevederile legale privind majorarea capitalului social al CFR Moffi cu valoarea

terenurilor pentru care aceasta a obtinut certificate de atestare a drepfului de

proprietate dupd data prl atizdrii ;

d) obligalia Cumpdrdtorului,in numele sdu gi in numele CER Mar/d, in solidar, de a

menJine obiectul principal de activitate al CFR Modd in scopul respectdrii

legisla{iei in vigoare din Romflnia in domeniul pregdtirii economiei na{ionale gi a

teritoriului pentru apdrare, de a asigura nevoile de transport, pe timp de pace, in

situafii de cfizd qi la rdzboi, pentru instituliile cu atribulii in domeniul apdrdrii gi

securitSlii nationale, precum gi mentinerea/dezvoltarea utilajelor gi instalaliilor din

capacitdlile de mobilizare detinute de CFR Mar/d, la parametri normali de

funclionare, conform obligatiilor stabilite prin acte normative in vigoare ori

dispozitii ale Consiliului Suprem de Apdrare a T6rii;

e) obliga[ia Cumpdrdtorului, in numele sdu qi in numele CFR Maffi, ?n solidar, de a

respecta acordurile qi angajamentele asumate de CFR Maffi, ca urrnare sau

decurg6nd din prevederile acordurilor qi tratatelor incheiate de statul romdn cu

NATO gi Forfele Armate ale Statelor Unite ale Americii;

0 obligatia Cumpdrdtorului, in numele sdu gi in numele CFR Madd, in solidar, de a

menfine qi dezvolta linia de feribot ca element de legdturd intre Europa qi Asia,

aceasta fiind conceputd ca o prelungire a Coridorului IV Pan European, conform



s)

dispozifiilor art. 1 lit. c) din Hotir6rea nr. 65125.08.2008 a Consiliului Suprem de

Apdrare a fdrii privind mSsurile pentru optimizarea sistemelor de management a

securitilii in domeniul transporturilor navale.

obligatia Cumpdrdtorului, in numele sdu qi in numele CFR Mor/d,in solidar, de a

permite utilizarea pAnd la epuiz are a documentelor militare de transport marfb pe

calea feratd achizi;ionate de Ministerul Apdrdrii Nafionale de la CFR Marfh qi

menfinerea actualei modalitdfi de efectuare a pldlilor centralizate adiacente

transporturilor militare de marfb pdnd la incheierea unui nou acord in acest sens.

obligafia Cumpdrdtorului, in numele sdu qi al Consiliului de Administratie/

Consiliului de Supraveghere al CFR Madd, numit de acesta, de a pdstra fondul

arhivistic al CFR Madd gi de a respecta legislatia in vigoare privind arhivele

nationale;

obligatia Cumpdrdtorului gi aI Consiliului de Administralie/Consiliului de

Supraveghere aI CFR Mor/d,numit de acesta, de a respecta prevederile legislatiei

in vigoare in domeniul protecliei sociale gi sindicale, de a garanta drepturile

salarialilor CFR Morfd, prevdzute in contractul colectiv de munc6 incheiat la nivel

de CER Maffi, in vigoare;

obligatia Cumpdrdtorului gi aL Consiliului de Administratie/Consiliului de

Supraveghere al CFR Maffi, numit de acesta, de a respecta prevederile

acordurilor, tratatelor gi a altor acte juridice bilaterale ori multinaJionale incheiate

de CFR Marfd, ftr nume propriu ori in numele statului rom6n, inclusiv garantarea

realizirii angaj amentelor astfel asumate'

k) obliga\iaCumpdrdtorului,innumele sdu qi in numele CFR Mor/d, in solidar, de a

respecta dreptul Ministerului Transporfurilor de informare, coordonare qi de

stabilire a sarcinilor in domeniul sdu de activitate, specifice stlrii de mobilizarc

sau rdzboi, garantdndu-i accesul la informa{ii publice qi clasificate de orice nivel

privind CFR Morjd;

h)

i)

i)



l) acordul fdri rezerve qi asumat al Cunpdrdtorului ca CFR Ma(d Si Contractul de

privatizare s[ fie monitorizate postprivatizare, pentru o perioadd de cel putin cinci

ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acJiunilo4 ganriind, MT

gi Consiliului Suprem de Apdrare al ldrii, prin reprezentantii s6i expres desemnali

ulterior rcalizdrii transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, accesul la

date, informalii, cu caracter public sau confidenfial, rezttltate din activitatea CFR

Mar/d oi care implici CFR Marfi.

7.3.2. Pentru prevenirea denaturirii concurenfei intre operatorii de transport feroviar qi

pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile prestate in depourile detinute

de CFR Marfb, tr cazul in care acestea nu vor fi instriinate pdnd la data privatizdrii in

condiliile Iegii, Contractul de privatizare, va include qi clauze contractuale cu privire la:

a) obligafia Cumpdrdtorului de a vinde depourile de exploatare locomotive in

termen de 6 luni de la data transferului dreptului de proprietate asupra acfiunilor;

b) verificarea indeplinirii condiliei de la lit.a) din prezentul alineat monitoizati de

MT impreund cu Consiliul Concurenfei;

c) orice modificare a obligaliei contractuale prevezute la lit.a) din prezentul alineat

realizatd doar cu condilia aprobirii prealabile din partea Consiliului Concurentei,

in baza unei solicitdri motivate a Cumpdrdtorului, formulatd in acest sens.

7.4. Sunt negociabile urmdtoarele prevederi contractuale:

a) termenul de plat6 a actiunilor ce fac obiectul Strategiei, dar nu mai mult de 60 de zile

de la data intr5rii in vigoare a hotdr"arii Guvemului de aprobare a condiliilor principale

aIe Contractului de privatizare;

b)termenele de notificare, de informare, de comunicare ori alte termene stipulate in

proiectul Contractului de privatizare, dar nu mai mult decdt termenele legale sau

procedurale stabilite prin actele normative in vigoare.

c) clauzele contractuale referitoare la reziliere, desfiin{are, rdscumpdrare, incetare.



7.5. tn cazul in care, MT nu va putea incheia Contractul de privatizare ctt

Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar al procedurii de licitatie , MT va putea

decide reluarea procesului de privatizare a CFR Marfi, prin aplicarea oricirei metode de

transfer a dreptului de proprietate asupra acliunilor stabilite de legislalia in vigoare, cu

adaptarea corespunzdtoare a Strategiei, sau dup6 caz, prin invitarea la negocieri in

scopul incheierii contractului de vdnzare - cumplrare de actiuni, in ordinea

clasamentnlui de la licitalie, a urmdtorilor Investitori/Grupului de Investitori

califrcaJi/calificate, conform precizdrilor din Dosarul de prezentare.

8. Preciziri suplimentare cu privire la etapa preprivatizare/postprivatizare

8.1 . in vederea informdrii Comisiei Europene asupra elementelor susceptibile a fi

interpretate ca ajutor de stat in cadrul deruldrii procesului de privatizare a CFR Marft,

MT va colabora cu Consiliul Concurentei gi cu celelalte autoritdti ale statului, iar CFR

Madd gi Compania Nationald CFR S.A. au obligatia de a rEspunde prompt la orice

solicitare a acestora.

8.2. Pentru eventualele prejudicii cauzate de CFR Marfi oi de Cumpdrdtor unor ter{i ca

unnaxe a nerespectirii postprivatizare a prevederilor acordurilor, tratatelor gi/sau

angajamentelor asumate/angajate de CFR Maffi in nume propriu ori in numele M4

CFR MarJd Si Curnpdrdtorul vor rdspunde conform legii.



NOTADE FUNDAMENTARE
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Secfiunea L

fitlul proiectului de act normativ

HorAnAnp
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societe\ii Na{ionale de Transport Feroviar de

Marfb "C.F.R. Marfb" - S.A. qi a mandatului Ministerului Transporfurilor pentru
implementarea acesteia

Secfiun ea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situa{iei actuale

in temeiul Legii nr. 2851201 1 privind ratifrcarea Scrisorii de Intenlie

semnate de autoritilile romdne la Bucuregti, in 10 martie 2011,

aprobatd prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar

Internafional din 25 martie 201I, prin ultima Scrisoare de Intentie

semnatd de Guvernul Romdniei ?n iunie 20l2,la pct. 24 se precizeazd

cd ,,Privatizarea TAROM gi CFR MARFA (privatizarc majoritard) in

acest an continud sd reprezinte o prioritate pentru Ministerul

Transporturilor qi Infrastructurii". Conform Memorandumului Tehnic

de inlelegere negociat de partea romdnd cu ocazia misiunii

organismelor financiare internalionale din luna august 2012 denumit

in continuare Memorandum, care defineqte variabilele incluse in

criteriile de performantd, cantitative gi in tintele indicative specificate

in Scrisoarea de Intentie semnatd la Bucuregti h luna septembrie

2012, renegociate in luna ianuarie 2013 se intenfioneazd,,,Aprobarea



strategiei de privatiz re CFR Marfa prin vinzarea unui pachet

majoritar citre un investitor strategic in prima parte a lunii

februarie 2A13, precum gi publicarea anunfului de privatizare

pflni la mijlocul lunii martie 2013, ....." De asemenea, conform art.

4.2.2.2. din ,,strategia sectoriald pe termen mediu privind

descentralizar ea in cadrul Ministerului Transporturilor", aprobatd prin

HotdrArea Guvernului nr. 1030/2008 pentru aprobarea Strategiei

sectoriale pe termen mediu privind descentralizarea in cadrul

Ministerului Transporfurilor, cu modificirile 9i completdrile

ulterioare, privatizarea SocietStii NaJionale de Transport Feroviar de

Marfb "CFR Marfd" S.A.(denumitd in continuare CFR Mar/d) este un

obiectiv strategic important pe termen mediu. in aplicarea

dispoziliilor legale de mai sus, Ministerul Transporturilor a inclus in

programul de privatizare aferent anului 2013 la nivelul instituliei,

mdsurile principale necesare prlatizdrii CFR Morfi, respectiv:

. finalizarcastrategiei de privatizare asocietdjii;

o €rprobarea prin hotdr6re de guvern a strategiei de priv atizare a

societifii;

o rsoctualizarea raportului de evaluare a societalii;

. elaborarea documentatiei de privatizarc (dosar de prezentaree

oferta de vdruare etc.);

. lans area ofertei de vdnzare a acliunilor societAfli.

CFR Mar/d a fost infiintatd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 58211998

ca unnare a divizdrii Societitii Na{ionale a Ciilor Ferate Romdne

S.N.C.F.R. S.A.. divizare care a avut loc in conformitate cu



prevederile Ordonanlei de Urgen{d a Guvernului nr. I2ll998 privind

transportul pe cdile ferate rom6ne qi reorganizarea Societd{ii

Nalionale a Cdilor Ferate Rom6ne, aprobatd prin Legea nr. 89/1999,

republi catd,, cu modificirile qi completdrile ulterioare.

CFR Modd are o importan{d strategicd in transportul pe cale a feratd

din Romdnia, a13it prin obliga{iile ce-i revin fald de nevoile de apdrare

ale ldrii cdt qi prin serviciile de transport pe care le oferd unor

sectoare de importanfb majord pentru economia Jdrii.

Conform ^rt. 1 alin. (3) din OUG nr. 1211998, transportul

feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de

interes nafional, care reprezintd un serviciu public esential pentru

CFR Mar/d, contribuie la libera circulatie, la rczolvarea unor interese

majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, m5rfurilor qi a altor

bunuri, in interiorul tdrii $i in trafrc international, cu un grad inalt de

siguran!6, in condilii ecologice, eficiente, qi indeplineqte sarcini

specifice pentru nevoile de apdrare a tdrii, potrivit legii. Caracterul

strategic al CFR Marfi reiese gi din confinutul art. 3, lit. b) din

Ordonanfa de Urgen{i nr. 8811997 privind privatiz rer

societifilor comerciale, care defineqte societitile comerciale de

interes strategic ca fiind ,, societdtrile nalionale, Ei companiile

nalionale ", precum qi orice alte societdti comerciale cu capital

majoritar de stat declarate de interes strategic prin hotdrdre a

Guvernului.

Conform art. 5 din H.G. nr. 58211998, CFR Marffi desfrgoarl

activitlfi de interes public nafional, in scopul realizlrii



transportului feroviar public de marf[ gi al satisfacerii nevoilor

de apirare il firii. La art.10 din aceeaqi hotar0re de guvern, se

precizeazl, cd, 'oin vederea satisfacerii nevoilor de apSrare a I6rii qi in

limita obiectului sdu de activitate, CFR Modd are urmdtoarele

obligatii:

a) sd participe, impreund cu ceilalli factori responsabili, la

intocmirea gi la punerea in aplicare a planului de mobilizare;

b) sb asigure rezervele qi capacitatile necesare ?ndeplinirii
sarcinilor de mobilizare;

c) sd intocmeascd documentele privind completarea forfei de

muncd necesare in caz de rdzboi cu personal cu obligatii
militare;

d) sa asigure protecfia civild a personalului propriu, a cdliltorilor gi

a bunurilor incredin{ate pentru transport in cantl unor situaJii

speciale, inclusiv al calamitdlilor."

Din acest punct de vedere, CFR Mor/d este angajatd in Convenlii qi

Protocoale cu Ministerul Apdrdrii Nafionale gi cu Forfele Armate ale

Statelor Unite ale Americii, pentru asigurarea capacitelilor necesare

in diverse situaJii.

Conform Protocolului interministerial privind colaborarea dintre

Ministerul Apdrdrii Na{ionale gi Ministerul Transporturilor,

Construcliilor qi Turismului, pentru coordonarea qi executarea

transporturilor militare pe cdile de comunicatie feroviare, navale gi

aeriene, protocol inregistrat la Ministerul Ap[rdrii Nationale sub nr.

M-86/02.07.2003 qi la Ministerul Transporturilor, Constructiilor gi

Turismului sub ff. MM 2549108.07.2003, transportul feroviar



constituie modul de transport de bazil pentru transportul

trupelor $i materialelor militare, neintrerupt, pe timp de pace, in

caz de calamitdli naturale, situatii de criza li rdzboi sau alte situatii

deosebite gi se asiguri de citre [...] CFR Marfi.

De asemenea, CFR Marft are obligatii privind asigurarea

interoperabilitatii sistemelor de transport qi de trupe militare. Astfel,

conform dispoziliilor lit.c) prevdzutd la art.I din Hotdrilrea privind

mdsurile pentru optimiz area sistemelor de management al securitalii

in domeniul transporturilor navale, nr. 65125.06.2008 a Consiliului

Suprem de Apdrare a Tdrii, Ministerul Transporfurilor este obligat sd

intreprindd mdsuri pentru ,,menlinerea gi dezvoltarea liniei de feribot

ca element de legdturd intre Europa gi Asia, aceasta fiind conceputd

ca o prelungire a Coridorului IV Pan European", care sunt transpuse

tn practicd prin intermediul CFR Marfb. CFR Marfb define tehnologia

de transport combinat RO-LA, ceea ce ii permite companiei s[ ofere o

gamd integratd de servicii de transport de marfb, venind astfel in

intdmpinarea directivelor europene ?n domeniul transportului

intermodal qi combinat.

in plan internalional trebuie subliniate angajamentele asumate de

RomAnia prin Acordul dintre statele parfi ale Tratatului Atlanticului

de Nord qi celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu

privire la statutul forfelor 1or, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles

G{ATO/SOFA/PfP), precum gi prevederile Aranjamentului de

implementare intre autoritdlile desemnate ale Statelor Unite qi

Romdniei privind deplasarea navelor, vehiculelor gi mijloacelor de



zbor pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale

Americii gi Rom6nia privind activitalile fo4elor armate ale Statelor

Unite stalionate pe teritoriul Romdniei, aranjament semnat la data de

3 1.10.2407 .

tn aplic area angajamentelor asumate de Romdnia prezentate mai sus,

CFR Marft are incheiate convenfii directe cu Forfele Armate al

Statelor Unite ale Americii (U.S. Forces) conventii care privesc

stabilire a tarifelor, a condiliilor de transport li decontare a serviciilor

furnizate armatei americane pentru trenurile KFOR qi terminalul de

feribot. Fafi de cele men{ionate, reiese cil CFR Marfa trebuie sI

iqi men{ini pozifia fa{i de nevoile de apirare ale firii, avflnd in

acest sens, obligafii stipulate prin lege gi prin angajamente

internafionale.

CFR Mor/d deline un parc de material rulant de peste 39.000 de

vagoane (din care doar aproximativ 23.000 sunt utilizate in mod

curent) gi peste 900 locomotive, o astfel de bazd de active plas6nd

compania intr-o pozilie avantajoasd comparativ cu alti operatori

detinuli de stat in regiunea central sud esticb europeand. Din punct de

vedere al volumului de marfb pe care il transp ortd,, pozilia CFR Mar/d

pe pia{a de transport feroviar din Rom6nia este dominante in raport cu

ceilalfi operatori privali care au aplrut dupd anul 2001.

Performanta CFR Mar/d s-a imbunatatit in 2011 comparativ cu 2009

si 2010, dar se afla inca sub nivelul anilor precedenti:

8,9yo in201 1, in timp ce cheltuielile operationale s-au redus cu



22,8oA in 2010, respectiv cu 1 4,4yo in 201 1.

depreciere si amortizare), negativa in 2009 si 2010, a redevenit

pozitiva in 201 1 .

Cu toate acestea, CFR Mor/d inregistra la data de 31.12.201 1, datorii

totale de 1.891 milioane RON, din care datorii curente de 1.519

milioane RON. Dintre acestea, 1.331 milioane RON reprezinta datorii

catre entitati publice, in principal catre bugetul de stat si bugetul

asigurarilor sociale (678 milioane RON) si Compania Nationala de

Cai Ferate C.F.R. SA (583 milioane RON). La data de 30.06.2012,

datoria la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale a crescut la

7 55 milioane RON, iar cea inregistrata la CFR SA a crescut la 615

milioane RON (totalizand 1.370 milioane RON).

In plus, capitalurile proprii ale Societatii inregistreaza o valoare

negativa (-472 milioane RON la 31.12.201 1), reclamand interventia

actionarului sau, statul roman prin intermediul Ministerului

Tran sp orturi lor p entru re c ap it alizar ea S o c i etati i .

tmprumutul sindicalizat exprimat in € (cea mai mare facilitate de

imprumut atrasd de CFR Mor/d) adaug6 o expunere semnificativi de

risc valutar in condiliile actuale de piat6.

Ministerul Transporfurilor a parcurs urmitoarele etape pregdtitoare

ale procesului de priv atizare a CFR Mar/d, in aplic area prevederilor

art.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentd a



Guvernului nr. 8 8 I 1997 privind priv atizarea societdtilor comercialeo cu

modificdrile qi completirile ulterioare $i a Legii nr.13712002 privind

unele mdsuri pentru accelerarea privatizirii, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare :

1. Blaborarea strategiei de privatizare

tn urma licitatiei organi zata de Ministerul Transporturilor Consorfiul

format din Deloiue Consultan\d S.R.L., Musat & Asociatii Sparl si

Systra SA (Consultantuf a fost declarat castigator si s-a semnat

contractul nr. 26053 din data de 15.06.2012, av6nd ca obiect

acordarea de consult anta pentru pregatirea si derularea procesului de

privatizare a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa

,,C.F.R. Marfa" S.A..

La data de 20.08.2012 Consultantul a predat Ministerului

Transporturilor Raportul final privind strategia de privatizare a

C.F.R. Marfa Se propune vinzarea unui majoritar de acfiuni

din capitalul social al CFR Marfi si inclusiv in privinfa

pachetului de ac{iuni care va fi definut de stat in urma conversiei

crean{elor statului fafn de CFR Marfi in ac{iuni, in mlsura

realizlrii acesteia, dacl este cazul, unui investitor strategic sau

unui consortiu format din investitori strategici si financiari.

Selecfia investitorului se va realizt prin metode combinate cu

criterii de precalificare a investitoriloro si anume negociere pe

bazil de oferte preliminare $i neangajante urmata de licitafie cu



oferti in plic, conform legisla{iei in vigoare.

Optiunea conversiei datoriei CFR Mar/d a fost deja luata in calcul de

catre CFR Morft si Ministerul Transporturilor iar o eventuala

conversie a datoriilor CFR Mar/d fata de bugetul de stat a fost deja

inclusa in procedura de pre-notificare derulata cu Comisia Europ eana.

Cu privire la acest aspect, CFR Mar/d avea in vedere situatia unui

aranj ament privind datoriile pe care Societatea le inregistra catre

administratorul infrastructurii feroviare publice, respectiv Compania

Nationala de Cai Ferate .'C.F.R." SA. Astfel, avand in vedere ca CFR

SA, la randul €i, inregistra datorii restante catre institutii publice,

Statul roman, ca actionar al celor doua societati, intentiona sa initieze

o procedura de cesiune si compensare.

Din perspectiva derularii procesului de privatizare in sine, procesul de

privatizare se poate desfasura in paralel cu procedura de notifrcare a

conversiei la Comisia Europe arra) aprobarea din partea Comisiei

Europene fiind necesara inainte de implementarea efectiva a

conversiei. Ca etapa in calendarul de privatizarc, pentru a comprima

cat de mult se poate calendarul privatizarii, pentru a raspunde

cerintelor Ministerului Transporturilor si a termenelor discutate cu

Fondul Monetar International si Comisia Europeana, etapa conversiei

se poate implementa chiar in faza finala a procesului de privatizare, si

dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare de actiuni cu

ofertantul castigatoro dar in orice caz pana la frnalizarea traruactiei in

baza contractului de vanzare-cumparare si dupa obtinerea aprobarii

Comisiei Europene in acest sens.



Termenul,,obligatii specifice" operatiunilor de privatizare semnifica

includerea in contracful de vdnzarc -cumpdrare de ac{iuni a unor

clauze care vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte (prezentate

enumerativ, iar nu limitativ):

(a) In contracful de vanzare-cumparare de actiuni ar trebui inserate

clauze exprese privind autorizarea traruactiei de catre

autoritatile competente in materie concurentiala, in toate statele

pe teritoriul carora operatiunea de concentrare economica

realizata prin achizitionarea actiunilor CFR Mor/d va produce

efecte juridice (sau, dupa caz) la nivel comunitar);

(b) In contractul de vanzare-cump arare de actiuni ar trebui inserate

clauze privind obligatia de a respecta prevederile legale privind

majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea terenurilor

pentru care se obtin certificate de atestare a dreptului de

proprietate dupa data pfivatizarii (in sensul ca actiunile care vor

rezulta din astfel de operatiuni vor fi acordate exclusiv

Ministerului Transporturilor).

Conform aprecierii Consultantului pentru realizarea strategieio

metoda de privatizare ce urmeazl a fi implementati in cazal

vinzilrii de acfiuni emise de C.F.R. Maffi) ) prezinti urmitoarele

avantaje:

- poate indeplini obiectivul Ministerului Transporturilor cu

privire la organizarea unui proces de privatizare transparent, cu



reguli si proceduri foarte clare.

poate facilita optimizarea pretului platit pentru actiunile CFR

Marfa (principalul obiectiv al Ministerului Transporturilor). Cu

toate acestea, in cantl in care interesul investitorilor pentru

Societate este scazut, pretul de vanzare al actiunilor CFR

Marfa poate ajunge sa se situeze sub pretul de pornire

anrlurfiatlstabi lit de instituti a publica impli cata.

poate conduce la derularea rapida si relativ mai simpla a

procesului de priv atizare.

ttt consecinti, avffnd in vedere recomandarea Consultantuluio

procesul de vhnzare va consta in metode combinate cu criterii de

precalificare a investitoriloro $i anume negociere pe bazil de oferte

preliminare qi neangajante urmati de licitafie cu oferta in plic,

conform legislafiei in vigoare.

Singurul criteriu de adjudecare a licitafiei va fi preful oferit.

Toate condiliile care vor fi incluse tn contractul de vdnzare-

cumpbrare vor putea fi cunoscute de potentialii investitori inainte de

data linerii licitaliei, tntr-un mod transparent, intruc6t proiectul

contractului de vdtuare-cumpdrare de actiuni va face parte din

dosarul de prezentare - document de referintd al trartzactiei a c6rui

achizilionare va fi obligatorie gi va preceda licita[ia.

De asemenea, dreptul rezewat al autoritalilor romdne de a monitoriza



indeplinirea obligaliilor contractuale ale cumpdrdtorului, in perioada

postpriv atizare, pe toatd durata de derulare a contractului de viltuare-

cump[rare de acfiuni, va fi cunoscut incd din faza publicdrii

documentaliei licitaJiei. Velnzetorul va putea cere rczilierea

contractului de vilnzarc-cumpdrare de acJiuni numai in baza

prevederilor clauzelor cuprinse in acesta, clauze ce se vor negocia cu

ofertantul.

2. Informarea Consiliului Concuren{ei qi a Comisiei Europene

in cursul lunii februarie 2013, Ministerul Transporturilor va transmite

Testul investitorului privat prudent Ei Strategia de privatizare,

elaborate de cbtre Consultant cdtre Consiliul Concuren{ei in vederea

transmiterii informale, la Comisia Europeand, in cadrul mecanismului

de consultare informald stabilit intre Consiliul Concuren{ei qi forul

comunitar.

Concluzii privind principalele elemente ale Strategiei de

privatiz re propusi spre promovare

1 .1 . Strategia de privatizare pe care o promov[m are la bazd

vdruarea unui pachet majoritar de actiuni din capitalul social al CFR

Marfb, inclusiv in privinla pachetului de actiuni care va fi detinut de

stat in unna conversiei creanlelor statului fal,Ft de CFR Marfb in

acliuni, in mdsuru realizdrii acesteia, dacd este cazril.



1.2. Selecfia investitorului va urmdri:

- Maximrzarea prefului pe care Ministerul Transporturilor urmeazd

sd il incaseze pentru pachetul de actiuni vdndut (vdnzarea se va

face c6tre investitorul strategic calificat care va oferi preful cel

mai ridicat);

- Reducerea duratei procesului de privatizarc gi simplifi carea

deruldrii transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor

companiei, pentru a asigura imperativul incadrdrii in termenele

convenite cu Fondul Monetar Internalional gi Comisia Europeand;

Maximizarea primei de control pe care investitorii ar fi dispugi sd

o pldteasc[ (prima de control semnificAnd prima pe care un

investitor este dispus qi se decide si o pldteascS, peste valoarea de

piafd a societdtii, in vederea dobdndirii unei pozilii de control in

cadrul acesteia);

Respectarea dreptului investitorilor de a fi informati asupra
deruldrii procesului de priv atizare qi de a beneficia de suficient
timp pentru formularea qi fundamentarea corespunzltoare a
prelului oferit.
Garantia de particip are Ia licitalie va fi echivalentul in lei a sumei

de 10.000.000 Euro cu incadrarea in procentele prevdzute de
Norme, reprezentdnd 17% din caloarea nominald a actiunilor
delinute de stat.

Demersuri principale care vor fi indeplinite pentru pregitirea
procesului de privatizare

i. Notificarea creditorilor
posibilitatea modificdrii
urrnare a pivatizdrii $i,

CFR Marf, cu privire la
structurii acfionariatului, ca
eventual, oblinerea acordului



acestora, dacd este cazul;
ii. Oblinerea avizelor de mediu pentru privatiza,re;

iii. Ob{inerea certificatelor de obligaJii bugetare;

iv. intocmirea unui dosar de prezentare (inclusiv a

proiectului contractului de vdruare-cumpirare de

actiuni);

v. Asigurarea accesului potenlialilor investitori la date qi

informalii despre CFR Morfa (inclusiv prin organizarea

unei Camere de Date);

vi. Publicarea ofertei de vdr:.z,are a actiunilor.

2. Schimblri
preconizate

Prin vdnzarea acliunilor gestionate de Ministerul Transporturilor la

CFR Modo, se va diminua implicarea statului in economie.

3. Alte informafii In apli oarea prevederilor OrdonanJei de Urgenld a Guvernului nr.

I2lI998 privind transportul pe cdile ferate romdne Si reorganizarea

Societdlii Nalionale a Cdilor Ferate Romdne, aprobatd prin Legea nr.

8911999, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi a

Protocolului incheiat intre Ministerul Transporturilor qi respectiv,

Ministerul Administraliei gi Internelor, privind asigurarea ordinii

publice pe clile ferate, precum Si paza unor transporturi, CFR Marfa

colaboreazd cu Polilia Transporturi din structura Polifiei Romdne qi

cu alte institulii abilitate (spre exemplu, in cazul transporturilor de

valori ori de mdrfuri periculoase).



Secfiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

L. Impactul
macroeconomic

Trecerea in proprietate privatd a pachetului majoritar de actiuni a celui

mai mare operator feroviar de marfb din Rom6nia va avea un impact

macroeconomic major.

L'. Impactul
asupra
mediului
concurential si
domeniului
ajutoarelor de
stat

In ceea ce priveqte materia dreptului concurenlei gi al ajutorului de stat,

documentele relevante au fost transmise citre Consiliul Concuren{ei in

vederea transmiterii informale, la Comisia Europeand, in cadrul

mecanismului de consultare informalS.

2. Impactul
asupra
mediului de
afaceri

Privatizarea Societdtrii poate conduce la

afaceri, prin liberali zarea transportului

competitivitalii in domeniu.

imbundtdtirea mediului de

de mdrfuri qi cregterea

3.Impactul
social

Este posibil ca o eventuald restructurare a CFR Morfo, ulterioard

privatizdrii, sa implice disponibiliz area unui anumit numdr de salariali.

4. Impactul
asupra
mediului

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului.

CFR Marfb are obliga[ta de a solicita autoritililor competente pentru
proteclia mediului actele de reglementare necesare procesului de
pfivatizare

5.Alte
informafii

Nu este cazul



Sec{iunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, at6t pe termen scurt, pentru
anul curent, cit gi pe termen lung (pe 5 ani).

Indicatori Anul curent Urmitorii 4 ani Media pe 5 ani

1 2 3 4 -
3 6 7

L. Modificlri
ale veniturilor
bugetare
pluslminus
pentru buget de
stat, bugete
locale, bugetul
asigurarilor
sociale de stat

2. Modificiri
ale cheltuielilor
bugetare
plus/minus,
pentru bugetul
de stat,
bugetele locale,
si bugetul
asigurarilor
sociale de stat

Pentru
implementarea
actului
normativ, sunt
necesare in
2013 cheltuieli
legate de
pregdtirea
procesului de
pivatizare, in
principal cu
serviciile de
consultant1.,
precum gi cele
publicitare.

Suma estimatd
pentru
cheltuielile
aferente
intregului
parcurs de
derulare a
strategiei este
de 10.000.000
lei, cheltuieli
care vor n
suportate din



bugetul de
venituri li
cheltuieli a
Ministerului
Transporturilor
al activitalii de
pfivatizare.

3. Impact
financiar
plus/minus,
pentru bugetul
de stat si
bugetele locale

Finalizarea cu succes a
vdnzdni pachetului
majoritar de actiuni de
din capitalul social al
CFR Marfr inclusiv in
privinta pachetului de
actiuni care va fi
detinut de stat in urma
conversiei creantelor
statului fatd de CFR
Marfb in ac{iuni, in
misura realizdrii
acestei4 dacd este
cazul, poate avea un
rmpact financiar
pozitiv relevant asupra
bugetului de stat in
exercitiile financiare
anuale urmdtoare.

4. Propuneri
pentru
acoperirea
cregterii
cheltuielilor
bugetare

Nu sunt necesare

5. Propuneri
pentru a
compensa
reducerea
veniturilor
bugetare

Nu sunt necesare

6. Calcule
detaliate
privind
fundamentarea

Nu sunt necesare



modificlrilor
veniturilor
gi/sau
cheltuielilor
bugetare

7. Alte
informa{ii

Nu este canil

Secfiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

L. Proiecte de acte normative suplimentare Conform art.S' din Legea nr.

13712002 privind unele mdsuri

pentru accelerarea privatizirii, cu

modificdrile qi completdrile

ulterioare, ulterior implementetii

prevederilor proiectului de hotdrdre

propus spre avizarc, Guvernul va

aproba qi condiliile principale ale

contracfului ce urmeazd a fi

incheiat de Ministerul

Transporturilor in calitate de

institulie publicd implicatd,, pentru

vilnzarea ac{iunilor CFR Marfb. in

acest sens, condiliile principale ale

contracfului de vilruare-cumpdrare

de actiuni negociate cu

investitorul/grupul de investitori

selectat vor face obiectul



promovirii unui proiect

suplimentar de act normativ, in

vederea adoptdrii de c[tre Guvern.

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ
cu legislafia comunitari in materie

Proiectul a fost redactat cu
respectarea legislatiei comunitare
in materie.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a
actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Decizii ale Curfii Europene de Justifie gi alte
documente

Nu este cazul

5. Evaluarea conformitntii Proiectul de act normativ este
elaborat cu respectarea legislatiei
in vigoare.

6. AIte acte normative gi/sau documente
interna{ionale din care decurg angajamente

- Acordul dintre statele p64i ale
Tratatului Atlanticului de Nord gi
celelalte state participante Ia
Parteneriatul pentru pace cu privire
la statutul forfelor 1or, semnat la 19
iunie 1995 la Bruxelles
(NATO/SOFAPfp);

- Aranjamentul de implementare
intre autoritdlile desemnate ale
Statelor Unite gi Romdniei privind
deplasarea navelor, vehiculelor gi
mijloacelor de zbor pentru
implementarea Acordului dintre
Statele Unite ale Americii qi
Romdnia privind activititile



fo4elor armate ale Statelor Unite
stationate pe teritoriul Romdniei,
aranjament semnat la data de
3 1 .1 0.2007 .

- Acordul de imprumut (inclusiv
aranjamente stand by, scrisori de
inten{ie qi memorandumul tehnic,
ulterioare) semnat de Rom6nia,
prin Banca Nalionald a Romdniei
gi Ministerul Finantelor Publice cu
Fondul Monetar International,
Comisia Europeana gi Banca
Mondiald in 2009 qi ratificat de
Parlamentul Romdniei

7. Alte informa{ii Nu este cazul

Sectiun ea a 6-a

Consultlrile efectuate in vederea elaborlrii proiectului de act normativ

1. Informafii privind procesul de consultare
organiza{ii neguvernamentale, institute
cercetare qi alte organisme implicate

cu
de

Proiectul de act normativ a fost
dezbdtut atdt ?n cadrul Comisiei
pentru Dialog Social din cadrul
Ministerului Transporturilor cu
reprezentantii confederatiilor
sindicale qi patronale din
transporturi, cdt qi in cadrul
Consiliului Economic Ai Social.

2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care
n avut loc consultlrel, precum qi a modului in
care activitatea acestor organiza{ii este legati de
obiectul proiectului de act normativ

Au participat orgarizatiile
reprezentative din transporturio
conform activitilii desfEqurate de
CFR Marfd.

3. Consultlrile organizate cu autoritflfile
administrafiei publice locale, in situafia in care
proiectul de act normativ are ca obiect activitlfi
ale acestor autoritlti, in conditiile Hotlrflrii

Proiectul nu are legdturl cu
aceasta.



Guvernului nr. 52112005 privind procedura
consultare a structurilor asociative
autoriti{ilor administrafiei publice locale
elaborarea proiectelor de acte normative

de
ale
la

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor
interministerialeo in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 75012005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente

Proiectul nu are legdtur6 cu
aceasta.

5. Informa{ii privind avizarea de cltre:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apirare a lirii

c) Consitiut Economic gi Social

d) Consiliul Concurenfei

e) Curtea de Conturi

Proiectul a fost supus avizdrli de
cdtre:

- Consiliul Legislativ;

- Consiliul Suprem de Apdrare a
fdrii;

- Consiliul Economic gi Social;

- Consiliul Concurentei.

6. Alte informafii Nu este cazul

Sec(iunea a 7-a

Activit[(i de informare publici privind elaborarea 9i implementarea proiectului de
act normativ

L. Informarea societlfii civile cu privire la
necesitatea elaborlrii proiectului de act normativ

Au fost intreprinse demersurile

legale prevdzute de art. 7 alin. ( 1)

din Regulamentul privind

procedurile, la nivelul Guvernului,

pentru elaborarea, avizarea qi

prezentarea proiectelor de

documente de politici publice, a



proiectelor de acte normative,

precum gi a altor documente, in

vederea adoptdrii/aprobdrii, aprobat

prin Hotdrdrea Guvernului nr.

s6112009.

Conform Legii nr. 5212003 privind

transparenta decizionald in

administra\ia publicd proiectul de

act normativ va fi afigat pe site-ul

Ministerul Transporturilor

2. Inform ̂ re^ societifii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului in urmi
implementirii proiectului de act normativ, precum
gi efectele asupra sinltifii gi securitlfii ceti{enilor
sau diversitifii biologice

Proiecful nu are legafura cu aceasta.

3. Alte informafii Nu este cantl.

Secfiunea a 8-a

Misuri de implementare

1. Misurile de punere in aplicare a proiectului de
act normativ de citre autoritifite administrafiei
publice centrale gi/sau locale - infiinfarea unor noi
organisme sau extinderea competenfelor
institufiilor existenfe

Mdsurile necesare pentru punerea ?n

aplicare fac obiectul Anexei la

proiectul de hotdr6re de Guvern,

care se constituie ca parte integrantd

din aceasta.

2. Alte informatii Nu sunt necesare



Av6nd in vedere cele de mai sus a fost elaborat aldturat, proiechrl de hotdrdre pentru

aprobarea strategiei de pivatizarc a Societdlii Nationale de Transport Feroviar de Marfr
'C.F.R, Marf6" - S,A. gi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea

acesteia care, in fonna prezentatd, a fost avizil. de ministerele gi institutiile interesate qi de

Consiliul Legislativ gi pe care ll supunem spre aprobare.
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