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cUvERNUL RoMANrnr

HorAnAnn
pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societi(ii Nafionale de Transport

Feroviar de Marfi "C.F.R. MarfI" - S.A.

gi a mandatului Ministerului Transporturilor gi fnfrastructurii

pentru implementarea acesteia

in temeiul prevederilor art. 108 din Constitulia Rom6niei, republicatS, al
prevederilor alin.(1) al art.5t din Legea nr.13712002 privind unele mdsuri pentru
accelerareaprivatizdrii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare Ei al dispoziliilor art.
13 alin. (1) lit.c), d) qi 0 din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 8811997 privind
privatizarea societblilor comerciale, aprobatd prin Legeam. 4411998, cu modific6rile Ei
complet6rile ulterioare

Guvernul Romdniei adoptd prezenta hotdrdre

Art.l. (1) Se aprobd Strategia de privatizare a Societdtii Nalionale de Transport

Feroviar de Marf6 "C.F.R. Marf5" - S.A., precum qi elementele esenJiale ale

mandatului Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii pentru implementarea acesteia,

prevdztfie in Anexa parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2.- (1)Se mandateazd Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii, in calitate de

institulie publicd implicatd, sd aducS la indeplinire prevederile mandatului aprobat in

conformitate cu prevederile art.l din prezenta hotdrdre.

Art.3. Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii va colabora cu celelalte organe ale

administratiei publice centrale implicate in procesul de privatizare a Societdlii

Nalionale de Transport Feroviar de Marfb "C.F.R. Marfr" - S.A., care sunt obligate sd

rdspundd cu operativitate solicitdrilor Ministerului Transporturilor gi Infrastructurii.



Art.4.- Cheltuielile necesare pentru pregdtirea qi realizarea privatizdrii vor fi suportate

de Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii din sursele prevdzute in bugetul propriu

de venituri qi cheltuieli anual aprobat pentru activitatea de privat\zare, cu respectarea

prevederilor art.13 coroborat cu afi..I7 din Ordonanla Guvernului nr.17l20I2 privind

reglementarea unor mdsuri fiscal bugetare.

PRIM. -MINISTRU

VICTOR.VIOREL PONTA



Societifii

qi

Anexa

Strategia de privatizare a

Nafionale de Transport Feroviar de Marfi "C.F.R. Marf5" - S.A.

mandatul Ministerului Transporturilor gi Infrastructurii

pentru implementarea acesteia

1. Obiectivele Strategiei de privatizare

1.1. Obiectivul principal ale strategiei de privatizare , denumiti in continuare

Strategia, este maximizarea prelului ce poate fi oblinut din vdnzarea pachetului de

acliuni delinut de stat la Societatea Nalional6 de Transport Feroviar de Marfi "C.F.R.

Marf6" - S.A, denumitd in continuare C.F.R. Maffi,

1.2. Pentru indeplinirea obiectivului principal al Strategiei, Ministerul Transporturilor

qi Infrastructurii, denumit in continuare MTI, este mandatat sd vAndd pachetul de

acliuni reprezentdnd 100% din capitalul social al CFR Morft prin metoda licitaliei cu

strigare, cu criterii de precalificare a investitorilor, conform legislaliei in vigoare.

Acest pachet de acliuni va putea include gi pachetele care vor fi delinute de statul

romdn in urma conversiei datoriilor CFR Morft in ac{iuni qi in urma stingerii parliale a

datoriilor CFR MarJd cdtre Compania Naliona16 CFR S.A. Stingerea datoriilor qi

conversia acestora in ac{iuni urmeazd, a fi reglementatd prin act normativ promovat de

MTI stabilindu-se cu aceastd ocaz\e qi condiliile in care se vor derula aceste etape.

1.3. Elementele esenliale ale mandatului MTI pentru atingerea acestui obiectiv, sunt:

a) luarea mbsurilor necesare pentru incheierea contractului de vdnzare-cump6rare

acliuni qi finalizar ea tranzacliei,;

b) maximizareaprelului ce poate fi ob{inut qi maximizarea primei de control total pe

care investitorii ar fi dispugi sd o pldteascd (prima de control total semnificdnd prima

pe care un investitor este dispus qi se decide sd o pllteasc6, peste valoarea de pia!6 a

societdlii, in vederea dobdndirii unei pozilii de control total in cadrul acesteia).



1.4.In subsidiar, MTI, va urmdri:

a) reducerea duratei procesului de privatizare qi simplificarea deruldrii transferului

dreptului de proprietate asupra ac{iunilor CFR Mar/d, in condiliile legii qi in condilii

de transparenld,, pentru a asigura imperativul incadrdrii in termenele convenite cu

Fondul Monetar Internalional, Comisia Europeani qi Banca Mondiald;

b) respectarea dreptului investitorilor de a fi informali asupra derulSrii procesului

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

corespunzdtoare a prelului oferit.

c) respectarea angajamentelor asumate de CFR MorJd in relaliile cu organismele

interne si internafionale, ori decurg6nd din obliga{iile asumate de statul romdn qi care

intrl in sfera de responsabilitate a CFR Marft qi monitorizarea postprivatizare a acestei

obliga{ii;

d) respectarea obligafiilor CFR MorJd prevdzute in legisla{ia nalional6 care

reglementeazd pregdtirea economiei nalionale qi a teritoriului pentru apirare, precum gi

menlinerea capacitdlilor de apdrare qi pdstrarea rezervelor de mobilizare de[inute de

CFR Madd in parametri normali qi monitorizarea postprivatizare a indeplinirii acestor

obligalii;

e) atragereaunui investitor strategic ;i/sau financiar (Investitor/Grup de investitori)

care sd permitd accesul CFR Madd la atingerea obiectivelor comunitare privind

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

social qi al protec{iei mediului, prin dezvoltarea politicilor practicate de CFR Maffi in

asigurarea serviciilor de transport feroviar public de marffi qi creqterea cotei de pia!6 a

CFR Maffi,la nivelul Uniunii Europene

2. Pregdtirea procesului de privatizare

2.I. MTI, in calitate de institutie publicd implicatd, va coordona intregul proces de

pregdtire qirealizare a privatizdrii CFR Maffi.

2.2. MTI va lua mdsurile necesare pregdtirii procesului de privatizare al CFR Maffi qi

va realiza urm6toarele acliuni, in cazul in care imprejurdrile legate de implementarea

Strategiei o impun:

a) va putea contracta, dupd caz, conform prevederilor legale in vigoare, gi alte

servicii de consultan!5/asisten{5 de specialitate prin consultanli pe intreg



c)

d)

b)

s)

parcursul implementdrii Strategiei, care vor fi suportate din bugetul anual de

venituri qi cheltuieli al MTI aprobat pentru activitatea de privatizare;

va colabora cu Consiliul Concurenleio cu CFR MorJd qi cu alte autoritdli ale

statului pentru indeplinirea formalitSlilor legale necesare pentru pre-

notificarea/notiftcatea la Comisia Europeana a elementelor susceptibile a fi

interpretate ca ajutor de stat in cadrul implementdrii Strategiei;

va acorda mandatul imputernicililor mandata{i s[ reprezinte interesele

capitalului de stat in Adunarea Generalf. a Aclionarilor (AGA) CFR Mor/d

pentru operaliunile care se impun pentru pregdtirea qi realizare a privatizdrti

CFR Maffi;

va analiza oportunitatea modificdrilor necesare asupra actului constitutiv al

CFR Maffi, precum qi asupra promovirii unor proiecte de acte normative

care adapteazd prevederile legale in vigoare cu incidenld asupra organizdrii qi

funcliondrii CFR Modd;

e) va inilia sau modifica unele acte normativelacte juridice cu incidenld in

aplicarea Strategiei, in principal cele cu privire ta inilierea qi derularea

procedurii de cesiune gi compensare pa(ia16 a datoriei CFR Morfr la

Compania Na{ionale ,,CFR" SA, cAt gi cele legate de procedura de conversie

in ac{iuni a datoriei CFR Madd c6tre bugetul general consolidat qi a unei

pdrfi din cea cdtre Compania National6 ,,CFR" SA,'

va dispune CFR Mor/d sd contracteze, dupd caz) selicii de consultan{i

pentru orice expertize, evaludri in litigii, documentalii solicitate de

autoritdtile de mediu competente teritorial pentru oblinerea avizelor de mediu

pentru pr1alizare, precum qi alte asemenea documente/mdsuri care au ca

scop implementarea procesului de pregdtire qi realizare a Strategiei, cu

respectarea prevederilor legale in vigoare,'

va dispune mdsuri in sarcina CFR Morfd pentru urgentarea clarificbrii

situaliei juridice a terenurilor/amplasamentelor delinute de CtR Maffi' cu

titlu sau fbr6 titlu, inclusiv prin prisma minimarizfurii posibilelor litigii avand

f)

ttest ohrec[



i)

h) va depune diligen{ele legale necesare pentru oblinerea certificatelor de

obliga{ii bugetare de la creditorii bugetari;

va solicita CFR MarJd, in etapa premergdtoare licitaliei cu strigare, sd

inventarieze activele neutilizate qi care nu concurd Ia realizarea obiectului

principal de activitate al CFR MarJd (spalii de depozitare, terenuri nefolosite,

ateliere mecanice, alte cl6diri, qi altele asemenea), inclusiv a activelor cu

caracter social. MTI va analiza oportunitatea vdnzdrli unor active ale CFR

MarJd, anterior privatizdrii gi va aproba, dupd caz, vdnzarea acestora, pdnd

Ia data Anunlului publicitar, urmdnd ca eventuala vdnzare a activelor sd se

realizeze de c6tre CFR Marfb, pdnd cel mai tdrziu in a 8a zi anterioard datei

linerii licitaliei. va include prin contractul -cadru, parte a Dosarului de

prezentare clauze referitoare la indeplinirea de cdtre CFR Maffi o obligaliilor

de naturd strategicd gi a celor privind apdrarea tdrii, ce ii revin potrivit

legislaliei in vigoare gi acordurilor internalionale incheiate conform

hotdrdrilor Consiliului Suprem de Apbrare a !6rii, emise in acest sens;

va solicita CFR Madd luarea mdsurilor ce se impun ca in termen de 10 zile

de la depunerea documentaliei necesare la organele abilitate, dar nu mai mult

de 30 de zile de la data tntrdrii in vigoare a prezentei hotdrAri, sd oblind de la

autorit6lile de mediu teritorial competente, avizele de mediu aferente

amplasamentelor/activelor (definite ca atare de legislalia in vigoare in

domeniul privatizdrti coroboratd cu legislalia in domeniul protec{iei

mediului) delinute de CFR Morfi care sd evidenlieze obliga{iile de mediu,

prevederile qi termenele de realizare a programelor de conformare a

activitdtii pe domenii de confonnare, volumul de investilii de mediu estimat

pentru conformitate - stabilit pentru fiecare aviz in parte, plecum 9i

rdspunderile qi sursele potenliale de rdspundere pentru daune aduse mediului,

ce sunt qi rdmAn in sarcina CFR Maffi, pentru fiecare amplasament;

va lua mdsurile necesare pentru derularea unei campanii de promovare

mediaticd necesard implementdrii Strategiei, in lard qi strdinatate, sumele

aferente fiind suportate din bugetul de venituri gi cheltuieli al MTI aprobat

pentru activitatea de privatizare;

i )

k)



l) va solicita CFR Modd notificarea creditorilor cu privire la posibilitatea

modificirii structurii aclionariatului, ca urmare a privatizdrii gi va determina

CFR Mar/d sd depund toate diligenlele in vederea oblinerii acordului

finanlatorilor externi in cazul prevederii in acordurile de imprumut a unor

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

garantate de stat;

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

cu reprezentanlii organismelor internalionale (in principal Comisia

Europeana,Banca Mondiald, Fondul Monetar Internalional) pe tot parcursul

pregdtirii gi implement6rii Strategiei, in scopul identificirii mdsurilor care ar

fi posibile pentru optimrzarea procesului;

va lua mSsurile necesare pentru organizarca camerei de date, publicarea

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

prezentare privind oferta de vdnzare a acliunilor CFR Modd conform

prezentei strategii, denumit in continuare Dosar de prezentare;

va promova proiectul de hotlrdre de Guvern pentru aprobarea condiliilor

principale ale contractului de vtnzare-cumpdrare de acfiuni;

va lua orice alte mdsuri pentru implementarea Strategiei qi a realizdrli

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

impune aceasta.

m)

n)

o)

3. Metoda de privatizsre

in aplicarea mandatului pentru implementarea Strategiei, MTI va vinde pachetul de

acliuni reprezent6nd 100 % din capitalul social al CFR Mar/d, precum qi pachetul de

acliuni care va fi delinut de statul romdn in urma conversiei datoriilor CFR Marfi, ptin

metoda licitaliei cu strigare cu criterii de precalificare, conform prevederilor

prezentvlui mandat qi dispozifiilor legale in materia privatizdrii.

Criteriile de precalificare vor fi stabilite prin Dosarul de prezentare gi publicate in

oferta de vdnzare (Anunlul publicitar) qi vor consta in:

- experienld relevantd in domeniul transportului feroviar de marfr qi capabilitdli

p)

operalionale;



- capabilitSli financiare care sd demonstreze posibilitatea preludrii pi dezvoltdrii unei

noi afaceri.

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

unele condilii speciale in contractul de vdnzare - cumpdrare de acliuni, condilii frcute

publice atdt prin prezentul mandat, cdt qi prin Dosarul de prezentare aI CFR Modd.

4. Procesul de privatizare

4.1. Precizdri privind condi{iile de participare la licitafia cu strigare

4.1.1. La Iicitalia cu strigare pot participa persoane fizice gi/sau juridice rom6ne qi/sau

strdine, individual (Investitor, persoand juridicd qi/sau persoand fizicd) sau asociate in

acest scop in consorfii sau altd formd de asociere (Grup de investitori, persoane fizice

qi/sau juridice), in condiliile stabilite prin prezentului capitol, gi care indeplinesc

criteriile de precalificare stabilite prin Dosarul deprezentare, frcute publice conform

Anunlului publicitar.

4.I.2. Investitorul sau Grupul de investitori este definit ca investitorul care

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

Ordonantei de urgen{d a Guvernului nr. 8811997 privind privatizarea societdlilor

comerciale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, gi a Legii nr. I3712002 privind

unele mdsuri pentru accelerarea privatizdr\i, aprobate prin Hotdr6rea Guvernului nr.

57712002, cu modificdrile gi completdrile ulterioare (denumite in continuarc Normele

metodologice), precum gi condiliile de precalificare prevdzvte prin Anunlul publicitar

gi menlionate in Dosarul de prezentqre al CFR MorJd. 4.I.3. Grupul de investitori este

definit ca modul de organizare a mai multor investitori, intr-o formd de asociere cu sau

ftrd personalitate juridicd, aare prezintd o ofertd angajarftd, comund pentru

achizi{ionarea pachetului de acliuni scos Ia vdnzare. Grupul de investitori va desemna

dintre membrii sii un conducdtor.

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

consorliu lforuna de asociere qi nu pot depune oferte qi in mod individual qi ca parte

dintr-un Grup de investitori.

4.L5.Investitorii qi respectiv, asocierea investitorilor in Grup de investitori trebuie sd

indeplineascd urmdtoarele condilii :



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

metodologice qi aprecizdrilor Dosarului de prezentare, cd deline resursele financiare qi

organizatorice necesare pentru a-$i indeplini obligaliile individuale pe parcursul

procesului de privatizare qi postprivatizarc;

b) Investitorii qi respectiv, to{i membrii Grupului de investitori vor rdspunde in mod

individual/solidar dupd caz, pentru obligaliile care le incumbd at6t in calitate de

acfionari in cadrul CFR Mar/d, cdt qi ca parte in contractul de vdnzare-cumpdrare

acliuni ce va fi incheiat cu MTI;

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

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

conform precizdrilor din Dosarul de prezentare;

d) Perioada pentru care se realizeaz\. asocierea membrilor in Grupul de investitori va

fi cel pulin egald cu perioada necesard frnal\zdrii privatizdrii, respectiv pdni la data

transferului dreptului de proprietate asupra acfiunilor

4.I.6. in vederea participdrii Ia licitalie, Investitori sau Grupuri de Investitori, vor face

dovada indeplinirii condiliilor de precalificare qi participare precizate in prezenta

Strategie, precum gi a celor prevdntte la art. 35 din Normele metodologice gi in

Dosarul de prezentare ce va fi elaborat de MTI cu respectarea dispoziliilor art.81 din

Normele metodologice.

4.2. Sunt neeligibili pentru a participa la procesul de privatizare a CFR Maffi :

a) Investitarul sau membrii Grupului de Investitori care sunt in stare de incapacitate de

plat6, faliment sau lichidare qi fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor

in una din situatriile menfionate;

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

condamndri penale definitive pentru sdvdrgirea urmdtoarelor fapte : gestiune

frauduloasb, participare la activitSli criminale pentru corup{ie sau spalare de bani, abuz

de incredere, fals, inqeldciune, delapidare, dare sau luare de mitd sau alte contraventii

qi infracliuni prevdzute de legeapenali;

c) sunt in una din situaliile de incompatibilitate prevdzute in Normele metodologice ori

de legea romdnd



d) Investitorul sau Grupul de Investitori care, in urma procesului de precalificare, nu

indeplinesc condiliile de calificare lalicitalia cu strigare.

4.2.L Neindeplinirea condiliilor de precalificare/participare 9i a precizdrilor privind

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

documentelor doveditoare, precum qi situaliile de incompatibilitate specificate la

art.4.2. din prezentul capitol, constituie elemente eliminatorii, ofertanlii Investitori ori

Grupuri de investitori aflati in aceastd situalie urmdnd a fi declarali neeligibili pentru a

participa la procesul de privatizare a CFR Maffi.

4.2.2. Documentele necesare dovedirii indeplinirii condiliilor de

precalific arelparticipare qi modalitatea de depunere a acestora, vor fi precizate prin

oferta de vdnzare (Anunlul publicitar) ce va fi publicatd de MTI cu respectarea

prevederilor art.79 din Normele metodologice, precum qi in Dosarul de prezentare,

intocmit de MTI cu respectarea prevederilor urt. 81 qi art. 82 din Normele

metodologice.

4.3. Pre{ul de pornire a licitaliei este stabilit de cdtre MTI pe baza raportului de

evaluare a CFR Marfd.

4.4. Garan[ia de participare la licitalie va reprezenta un procent cuprins intre 3-20 %

din valoarea nominall apachetului de acliuni scos Iavdnzare qi 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 de 20.000 Euro qi se va depune conform

precizdrilor din Dosarul de prezentare.

4.6. Licitalia cu strigare se va desfbqura cu respectarca prevederilor art.58 - art.61 din

Normele metodologice.

5. Accesul la informafii

5.1. Lista cuprinzdnd datele gi informaliile cu caracter publicabil va fi stabilitd de CFR

Mor/d, cu sprijinul Consultantului de privatizare care va acorda asistenld in



organizarea camerei de date qi va fi pusd la dispozitia solicitanfilor precalificali ulterior

publicdrii Anunlului publicitar, in termenul ce va fi prevdzut in acesta qi urmare

analizdrii intrunirii condilii I or de pre cal i fi care. .

5.2. Investitorii sau un membru al Grupului de Investitori (?n numele conso(iului din

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

investigdrii CFR Mor/d gi/sau care doresc sd-qi intocmeascd un rapofi propriu de

expertizd asupra acesteia, dupd data achiziliondrii Dosarului de prezentare, vor avea

acces direct la informa[iile disponibile, cu caracter publicabil, in cadrul camerei de

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

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

incasatd de MTI conform precizdrilor din Dosarul de prezentare, precum qi cu condilia

incheierii unui angajament de confiden{ialitate, cu respectarea legislaliei in materia

privatizdrii, pentru o perioadd de doi ani de Ia data semndrii acestuia de cdtre

repr ezentantul legal al solicitantului.

6. Misuri organizatorice

6.1. In vederea aplicdrii implementdrii Strategiei, la nivelul MTI, se va constitui

comisia de privatizarc (Comisia de privatizare) qi secretariatul aferent (Secretariat)

acesteia, avdnd ca principale atribulii, frrd a se limita la acestea:

a) analiza derulSrii etapelor procesului de privatizare qi propunerea de mdsuri concrete

pentru eficientizare;

b) propunerea acliunilor necesare adaptdrii Strategiel, inclusiv pentru promovarea unor

proiecte de acte normative qi/sau juridice;

c) analizaraportului de evaluare ce stabilegte valoarea de piald a CFR Mor/d;

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

contractului de vdnzare-cumpdrare de ac{iuni ce va fi utllizat pentru negocieri' precum

qi a Listei cu informa{iile disponibile in cadruI Cqmerei de Date;

e) analiza gi evaluarea documentelor de precalificare qi respectiv, de participare

depuse de cdtre Investitori/Grupuri de Investitori qi selectarea acestora, in conformitate

cu cerinlele legale qi cele stabilite prin Dosarul de prezentare;



0 declararea Investitarului/Grupului de investitori adjudecatar in uffna deruldrn

procedurii de licita{ie cu

acesta:

in vederea negocierii clauzelor contractuale cu

g) negocierea contractului de vdnzare-cumpdrare de acJiuni cu Investitorul/Grupul de

Investitori adjudecatar al procedurii licitalie cu strigare;

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

con{ine principalele condilii negociate ale contractului de vdnzare-cumpdrare de

acliuni;

i) avizarea contractului de vdnzarc - cumpdrare de actiuni pi a anexelor sale.

6.2. Comisia de privatizare are urmdtoarea componen!5:

- qapte reprezentanli nominaliza\i din partea MTI, in calitate de institulie publicd

implicat6 in privatizare;

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

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

privatizare, ai Secretariatului - ce va fi asigurat de cdtre salariali ai MTI, in numdr de

cinci membri, precum qi modul de lucru al Comisiei de privatizare qi al

Secretariatului, atribuliile qi competenlele acestora, remunerarea acestora de la data

constituirii qi p6n6 la data transferului dreptului de proprietate asupra acliunilor se

stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor qi infrastructurii, emis in termen de 10

zile de la data publicdrii in Monitorul OficiaI al Romdniei, Partea l, a prezentei

strategii.

6.4. I. Pdnd la sfdrgitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra

acfiunilor CFR MarJd, fiecare dintre membrii Comisiei de privatizare qi ai

Secretariatului va beneficia de cAte o indemnizalie lunard brutd asigurati din bugetul

propriu de venituri gi cheltuieli al MTI aprobat privind activitatea de privatizare, sumd

ce nu poate dep6gi 3.000 de lei brut.

6.4.2. In vederea desfEqur[rii activitdtii Comisiei de privatizare qi secretariatului

aferent, membrii acestora iqi vor indeplini atribuliile suplimentar fald de cele

indeplinite la funclia de bazd.



T.Preciziri privind derularea licita(iei gi a negocierii clauzelor contractuale

7 .1. Anunlul publicitar va fi. fbcut public, prin intermediul a cel pu{in doud ziare

nalionale qi un ziar intemafional, de largd rdspindire, gi dupd caz, prin alte mijloace

electronice mass-media.

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

depuse in termen qi solicitate conform Anunlului publicitar, gi va intocmi lista

investitorilor precalificali (Investitori precaltficali) sd participe la licitalie (Lista

scurta), precum gi a celor respingi ca neeligibili, insolitd de motivalia fundamentatb

asupra evaluSrii efectuate, rczultatul acestei evaludri urmdnd a fi comunicat de cdtre

MTI tuturor investitorilor care au depus documente pentru calificare gi participare.

7.3.1. in Dosarul de prezentare va fi inclusd qi obligativitatea Investitorilor

calificatri/Grupurilor de Investitori calificate de a depune, in termenul precizat in

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

Normele metodologice qi urm6toarele angajamente ce urneazd a fi, garantate de

Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar selectat pentru negocierea gi incheierea

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

Contractului de priv atizar e :

a) obligaliile Cumpdrdtorului de a-$i asuma, conform prevederilor legale in

vigoare, realizarea obligaliilor de mediu stabilite in sarcina CFR MarJd, de a

gararrta aportarca resurselor necesare pentru investiliile de mediu specificate de

autoritblile de mediu teritorial competente conform avizelor de mediu pentru

privatizare emise pentru CFR MarJd, precum qi cea privind respectarea, in

numele CFR Madd, a prevederilor angEamentelorltratatelorlacordurilor

semnate de reprezentanlii CFR Marft privind domeniul protecliei mediului;

b) obliga{ia Cumpdrdtorului privind notificarea incheierii Contractului de

privatizare cdtre autoritdlile competente in materie concurentiald, in toate statele

pe teritoriul cdruia operaliunea de concentrare economicd rcaLizatd, prin



achizilionarea acliunilor CFR Morft va produce efecte juridice, inclusiv la nivel

comunitar;

c) obligalia Cumpdrdtorului, atdt in calitate de ac{ionar majoritar, in numele sdu,

cdt qi in numele administratorilor CFR Maffi, desemnali de Cumpdrdtor dupd

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

respecta prevederile legale privind majorarea capitalului social al CFR Marfd cu

valoarea terenurilor pentru care aceasta a oblinut certificate de atestare a

dreptului de proprietate dupd data privatizdrii;

d) obligafia Cumpdrdtorului, in numele slu qi in numele CFR Marft, in solidar, de

a men{ine obiectul principal de activitate al CFR Maffi in scopul respectdrii

legisla{iei in vigoare din Rom6nia in domeniul pregdtirii economiei nalionale qi

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

in situa{ii de crizd gi la rdzboi, pentru instituliile cu atributii in domeniul apdrdrii

gi securitdfii nafionale, precum qi menlinerealdezvoltarea utilajelor qi instalaliilor

din capacitdlile de mobilizare delinute de CFR Maffi, Ia parametri normali de

func{ionare, conform obligaliilor stabilite prin acte normative in vigoare ori

dispozilii ale Consiliului Suprem de Apdrare a lirii;

e) obliga{ia Cumpdrdtorului, in numele sdu gi in numele CFR Maffi, in solidar, de

a respecta acordurile gi angajamentele asumate de CFR Maffi, ca urmare sau

decurgdnd din prevederile acordurilor qi tratatelor incheiate de statul romdn cu

NATO qi Forlele Armate ale Statelor Unite ale Americii;

g obligalia Cumpdrdtorului, in numele sdu qi in numele CFR Marfi, in solidar, de

a menline qi dezvolta linia de feribot ca element de legdturl,intre Europa qi Asia,

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

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

de Ap6rare a ldrii privind mdsurile pentru optimizarea sistemelor de

management a securitdlii in domeniul transporturilor navale.

g) obligalia Cumpdrdtorului, in numele siu qi in numele CFR Mar/d, in solidar, de

a permite utilizarea pdnd Ia e,puizare a documentelor militare de transport marfr

pe calea ferati achizilionate de Ministerul Ap[r6rii Na]ionale de la CFR Marfr qi



menlinerea actualei modalitili de efectuare a pl61ilor centralizate adiacente

transporturilor militare de marfr pAnd la incheierea unui nou acord in acest sens.

h) obligalia Cumpdrdtorului, in numele sdu qi al Consiliului de Administraliel

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

arhivistic al CFR Mar/d gi de a respecta legisla{ia in vigoare privind arhivele

nalionale;

i) obligalia Cumpdrdtorului qi al Consiliului de AdministralieiConsiliului de

Supraveghere al CFR Mar/d, numit de acesta, de a respecta prevederile

legislaliei in vigoare in domeniul protecliei sociale qi sindicale, de a garanta

drepturile salarialilor CFR Marfd, prevdzute in contractul colectiv de muncd

incheiat la nivel de CFR Marfi, in vigoare;

j) obligalia Cumpdrdtorului qi aI Consiliului de Administra(ielConsiliului de

Supraveghere al CFR Mar/d, numit de acesta, de a respecta prevederile

acordurilor, tratatelor qi a altor acte juridice bilaterale ori multina{ionale

incheiate de CFR Maffi, in nume propriu ori in numele statului rom6n, inclusiv

garantarearealizdriiangajamentelorastfelasumate;

k) obligalia Cumpdrdtorului, in numele sdu gi in numele CFR Mar/d, in solidar, de

a respecta dreptul Ministerului Transporturilor gi Infrastructurii de informare,

coordonare qi de stabilire a sarcinilor in domeniul sdu de activitate, specifice

stSrii de mobilizare sau rdzboi, garantdndu-i accesul la informalii publice qi

clasificate de orice nivel privind CFR Morjd;

1) acordul fardrezewe gi asumat aI Cumpdrdtorului ca CFR MorJd qi Contractul de

privatizare sd" fie monitorizate postprivatizare, pentru o perioadb de cel pulin

cinci ani de la d:ata transferului dreptului de proprietate asupra acliunilor,

garantdnd MTI qi Consiliului Suprem de Apdrare al fdrii, prin reprezentanlii sdi

expres desemnali ulterior realizdrii transferului dreptului de proprietate asupra

acliunilor, accesul Ia date, informatii, cu caracter public sau confidenlial,

rezultate din activitatea CFR Marfi ori care implicd CFR Mor/d.

7.3.2. Pentru prevenirea denaturdrii concurenlei intre operatorii de transport feroviar qi

pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile prestate in depourile delinute



de

la:

CFR Marfr, Contractul de privatizare, va include gi clauze contractuale cu privire

a) obligalia Cumpbr6torului 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 va fi

monitorizatd de MTI impreund cu Consiliul Concurenfei;

c) orice modificare a obligafiei contractuale prevS.zute la lit.a) din prezentul

alineat poate fi realizatd doar cu condilia aprobdrii prealabile din partea

Consiliului Concuren{ei, in baza unei solicitiri motivate a Cumpirdtorului,

formulatd in acest sens.

7.4. Angajamentele asumate de cdtre Investitorul/Grupul de Investitori calificat,

specificate la punctul anterior se vor transpune in clauze contractuale obligatorii, in

unna adjudecdrii licitaliei qi a negocierii Contractului de privatizare.

7. 5. Sunt negociabile urmdtoarele prevederi contractuale :

a) termenul de platd a ac{iunilor ce fac obiectul Strategiei, dar nu mai mult de 60 de

zile de la data intrlrii in vigoare a hot[r6rii Guvernului de aprobare a condiliilor

principale ale 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, desfiinlare, rdscumpdrare, incetare.

7.7. in cazul in care, MTI nu va putea incheia Contractul de privatizare cu

Investitorul/Grupul de Investitori adjudecatar al procedurii de licitalie cu strigare, MTI

va putea decide reluarea procesului de privatizare a CFR MarJA, prin aplicarea oricdrei

metode de transfer a dreptului de proprietate asupra acliunilor stabilite de legisla{ia in

vigoare, cu adaptarea corespunzdtoare a Strategiei, sau dupd caz, prin invitarea la

negocieri in scopul incheierii contractului de vdnzare - cumpdrare de ac{iuni, ?n

ordinea clasamentului de la licitalie, a urmdtorilor Investitori/Grupului de Investitori

califrca[\lcalifi cate, conform pr ecizdrilor din Do s arul d e pr ez entar e.



8. Preciziri suplimentare cu privire la etapa preprivatizarelpostprivatizare

PAnE Ia data transferului dreptului de proprietate asupra acfiunilor, la cererea MTI,

creanlele definute de Ministerul Finanlelor Publice,( in calitate de creditor bugetar)

asupra CFR Mar/d se vor converti in ac{iuni care vor fi transferate pe bazd, de protocol

incheiat intre Ministerul Finanlelor Publice, MTI qi Cfl? Modd.

8.2. Pendla data transferului dreptului de proprietate asupra acliunilor, la cererea MTI,

se va realiza stingerea pa{iald a datoriei CFR MarJd cdtre Compania Nalionald CFR

S.A. urmatd de conversia acesteia in acliuni, pe bazd de protocol incheiat intre cele

doud companii, MTI gi Ministerul Finanlelor Publice.

8.3. in vederea informSrii Comisiei Europene asupra elementelor susceptibile a fi

interpretate ca ajutor de stat in cadrul derulSrii procesului de privatizare a CFR Maffi,

MTI va colabora cu Consiliul Concurenlei qi cu celelalte autoritdli ale statului, tar CFR

MorJd gi Compania Nationald CFR S.A. au obligalia de a rispunde prompt la orice

solicitare a acestora.

8.4. Pentru eventualele prejudicii cauzate de CFR Modd ori de Cumpdrdtor unor
terfi ca urrnare a nerespectdrii postprivatizare a prevederilor acordurilor, tratatelor
qi/sau angajamentelor asumate/angajate de CFR Mor/d in nume propriu ori in
numele MTI, CFR Maffi Si Cumpdrdtorul vor rdspunde conform legii.



NOTA DE FUNDAMBNTARE

Sec{iunea I

Titlul proiectului de act normativ

HOTARARE

pentru aprobarea strategiei de privatizare a SocietSlii Nafionale de Transport
Feroviar de Marfr "C.F.R. Marft" - S.A. gi a mandatului Ministerului

Transporturi lor qi Infrastructuri i p entru impl emen tarca ac e steia

Secfiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situafiei actuale

In temeiul Legii nr. 28512011 privind ratificarea Scrisorii de

Intenlie semnate de autoritdlile rom6ne la Bucureqti, in 10

martie 201I, aprobatd prin Decizia Consiliului Director al

Fondului Monetar Internalional din 25 martie 2A11, prin

ultima Scrisoare de Intenlie semnat5 de Guvernul Romdniei

in iunie 2012, la pct. 24 se precizeazd cd ,,Prlatizarea

TAROM qi CFR MARFA (privatizare majoritard) in acest an

continud s5 reprezinte o prioritate pentru Ministerul

Transporturilor qi Infrastructurii". Conform

Memorandumului Tehnic de inlelegere negociat de partea

rom6nd cu ocazia misiunii organismelor financiare

internalionale din luna august 2012 denumit in continuare

Memorandum, care defineqte variabilele incluse in criteriile

de performan\d cantitative qi in lintele indicative specificate

in Scrisoarea de Intenlie semnat6 la Bucureqti in luna

septembrie 2012 se inten\ioneazd ,rPre-calificarea

ofertanfilor pentru pachetul majoritar la CFR MARF4

pini la mijtocul lunii noiembrie in vederea semnirii

contractului pini la finele lunii decembrie 2012" De



asemenea, conform art. 4.2.2.2. din,,strategia sectoriald pe

termen mediu privind descentralizarea in cadrul Ministerului

Transporturilor", aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului

nr.l030/2008 pentru aprobarea Strategiei sectoriale pe termen

mediu privind descentralizarea in cadrul Ministerului

Transporturilor, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare,

privatizarea SocietSlii Nalionale de Transport Feroviar de

Marfr "CFR Marf6" S.A.(denumitd in continuare CFR

Modd) este un obiectiv strategic important pe termen mediu.

in aplicarea dispoziliilor legale de mai sus, Ministerul

Transporturilor qi Infrastructurii a inclus in programul de

privatizarc aprobat in anul 2012Ia nivelul instituliei, mdsurile

principale necesare privatizirii CFR MarJd, respectiv:

. finalizarea strategiei de privatizare a societdfii;

. aprobarea prin hotdrAre de guvern a strategiei de
priv atizare a societdlii ;

. elaborareataportului de evaluare a societdlii;

. elaborarea documenta{iei de privatizare (dosar de

prezentare, oferta de vdnzare etc.);

. lansarea ofertei de vdnzare a acliunilor societd(ii.

CFR Maffi a fost infiinlatd prin Hotdr6rea Guvernului nr.

58211998 ca unnare a divizdrii SocietSlii Nalionale a Cdilor

Ferate Romdne S.N.C.F.R. S.A., divizare care a avut loc in

conformitate cu prevederile Ordonanlei de Urgentd a

Guvernului nr. I2ll998 privind transportul pe cdile ferate

romdne qi reorganizarea Societdlii Na{ionale a Cdilor Ferate

Romdne, aprobatd prin Legea nr. 8911999, republicatd, cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

CFR Marfi are o importantd strategicd in transporlul pe calea

feratd din Rom6nia, atdt prin obligaliile ce-i revin fald de



nevoile de apdrare ale !6rii cdt qi prin serviciile de transport

pe care le oferb unor sectoare de importanld majord pentru

economia !6rii.

Conform art. I alin. (3) din OUG nr.1211998, transportul

feroviar public constituie, prin natura Srr un sector

strategic de interes nafional, care reprezintd un serviciu

public esenlial pentru CFR MarJd, contribuie Ia libera

circulalie, la rezoLvarea unor interese majore ale economiei,

la deplasarea persoanelor, mirfurilor qi a altor bunuri, in

interiorul ldrii gi in trafic intemaJional, cu un grad inalt de

siguranld, in condilii ecologice, eficiente, qi indeplinegte

sarcini specifice pentru nevoile de apdrare a [drri, potrivit

legii. Caracterul strategic al CFR Marfi reiese qi din

confinutul art. 3, lit. b) din Ordonanfa de Urgen(I nr.

88/1997 privind privatizarea societd[ilor comerciale, care

defineqte societdlile comerciale de interes strategic ca fiind

,,societdlile nalionale, Si companiile nalionele", precum gi

orice alte societSli comerciale cu capital majoritar de stat

declarate de interes strategic prin hotdr6re a Guvernului.

Conform art. 5 din H.G. nr. 582/1998, CFR Marfi

desfdgoarl activitifi de interes public na(ional, in scopul

realizilrii transportului feroviar public de marfl gi al

satisfacerii nevoilor de apirare a t5rii. La art.10 din

aceeaqi hotar6re de guvern, se precizeazd ci "in vederea

satisfacerii nevoilor de apdrare a !6rii gi in limita obiectului

sdu de activitate, CFR Morft are urmdtoarele obligalii:

a) sd participe, impreund cu ceilalli factori responsabili, la
intocmirea qi la punerea in aplicare a planului de
mobilizare;

b) sd asigure rezewele qi capacitdlile necesare indeplinirii



sarcinilor de mobili zare:

c) sd intocmeascd documentele privind completarea fo4ei
de muncd necesare in caz de rdzboi cu personal cu
obligalii militare;

d) sd asigure proteclia civild a personalului propriu, a
cdldtorilor qi a bunurilor incredinlate pentru transport
in cazul unor situalii speciale, inclusiv al
calamitdlilor."

Din acest punct de vedere, CFR MorJd este angajatS in

Convenlii gi Protocoale cu Ministerul Apdrdrii Na{ionale qi

cu For(ele Armate ale Statelor Unite ale Americii, pentru

asigurarea capacitdlilor necesare in diverse situa{ii.

Conform Protocolului interministerial privind colaborarea

dintre Ministerul Apirdrii Na{ionale gi Ministerul

Transporturilor, Construcliilor gi Turismului, pentru

coordonarea qi executarea transporturilor militare pe ciile de

comunicalie feroviare, navale qi aeriene, protocol inregistrat

la Ministerul Apdr6rii Nalionale sub nr. M-86102.A7 .2003 qi

la Ministerul Transporturilor, Construcliilor qi Turismului

sub nr. MM 2549108.07.2003, transportul feroviar

constituie modul de transport de bazd pentru transportul

trupelor gi materialelor militare, neintrerupt, Pe timp de

pace, in caz de calamitbli naturale, situalii de crizd qi rdzboi

sau alte situalii deosebite gi se asiguri de citre [...] CFR

Marfi.

De asemenea, CFR Marft are obligalii privind asigurarea

interoperabilitdfli sistemelor de transport qi de trupe militare.

Astfel, conform dispoziliilor lit.c) prevdzutd la art.I din

Hotdrdrea privind mdsurile pentru optimizarea sistemelor de

management al securitSlii in domeniul transporturilor navale,

nr. 65125.06.2008 a Consiliului Suprem de Apdrare a Tdrii,



Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii;stt;btig"t sa

intreprindd mdsuri pentru,,menJinerea qi dezvoltarea liniei de

feribot ca element de legiturd intre Europa gi Asia, aceasta

fiind conceputd aa o prelungire a Coridorului IV pan

European", care sunt transpuse in practicd prin intermediul

CFR Marfb. CFR Marfr deJine tehnologia de transport

combinat RO-LA, ceea ce ii permite companiei s5 ofere o

gamdintegratd de servicii de transport de marft, venind astfel

in int6mpinarea directivelor europene in domeniul

transportului intermodal qi combinat.

in plan internalional trebuie subliniate angajamentele

asumate de Romdnia prin Acordul dintre statele pdrfi ale

Tratatului Atlanticului de Nord qi celelalte state participante

la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul fo4elor lor,

semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (IrIATO/SOFA/PfP),

precum gi prevederile Aranjamentului de implementare intre

autoritdlile desemnate ale Statelor Unite qi Romdniei privind

deplasarea navelor, vehiculelor qi mijloacelor de zbor pentru

implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii qi

Romdnia privind activitdlile fo4elor armate ale Statelor Unite

stalionate pe teritoriul Rom6niei, aranjament semnat la data

de 31 .10.2007 .

in aplicarea angajamentelor asumate de RomAnia prezentate

mai sus, CFR Maffi are incheiate convenfii directe cu

Forfele Armate al Statelor Unite ale Americii (U.S.

Forces) conventii care privesc stabilirea tarifelor, a

condiliilor de transport qi decontare a serviciilor fumizate

armatei americane pentru trenurile KFOR qi terminalul de

feribot. FafI de cele menfionateo reiese ci CFR Marfr

trebuie si ipi menfini pozi[ia fa{I de nevoile de apirare



ale firii, avAnd in acest sens, obligafii stipulate prin lege gi

prin angajamente interna(ionale.

CFR Morft deline un parc de material rulant de peste 39.000

de vagoane (din care doar aproximativ 23.000 sunt utilizate

in mod curent) qi peste 900 locomotive, o astfel de bazd de

active plasdnd compania intr-o pozilie avantajoasd

comparativ cu alti operatori detinuli de stat in regiunea

central sud estici europeand. Din punct de vedere aI

volumului de marfr pe care il transportl, pozi[\a CFR Madd

pe piala de transport feroviar din RomAnia este dominantd in

raport cu ceilalli operatori privali care au apdrut dupd anul

2001.

Performanta CFR Morft s-a imbunatatit in 2011 comparativ

cu 2009 si 2010. dar se afla inca sub nivelul anilor

precedenti:

crescut cu 8,9yo in 201I, in timp ce cheltuielile

operationale s-au redus cu 22,8Yo in 2010, respectiv cu

74,4Yo in 2011.

impozite, depreciere si amortizare), negativa in 2009

si 2010, a redevenit pozitiva in 2011.

Cu toate acestea, CFR Ma(d inregistra la data de 31 .12.201I,

datorii totale de 1.891 milioane RON, din care datorii curente

de 1.519 milioane RON. Dintre acestea, 1.331milioane 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 755 milioane

RON, iar cea inregistrata Ia 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 Ia 31.12.201I),

reclamand interventia actionarului sau, statul roman prin

intermediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

pentru recapitali zat ea S ocietatii.

imprumutul sindicalizat exprimat in € (cea mai mare

facilitate de imprumut atrasb de CFR Modd) adaug[ o

expunere semnificativd de risc valutar in condiliile actuale de

pia{6.

Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii a parours

urm6toarele etape pregdtitoare ale procesului de privatizarc a

CFR Maffi, in aplicarea prevederilor art.4 din Normele

metodologice de aplicare a Ordonan(ei de urgen!6 a

Guvernului w.88/1997 privind privatizarea societS{ilor

comerciale, cu modific[rile qi complet6rile ulterioare qi a

Legii rtr.13712002 privind unete m[suri pentru accelerarea

priv atizdri i, cu mo di ficdrile gi completdri le ulteri oare :

1. Elaborarea strategiei de privatizare

in urma licitatiei organizata de Ministerul Transporturilor qi

Infrastructurii Consorliul format din Deloitte Consultan![

S.R.L., Musat & Asociatii Sparl si Systra SA (ConsultantuQ

a fost declarat castigator si s-a semnat contractul nt. 26053

din dara de 15.06.2A12, av6nd ca obiect acordarea de

consultanta 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 si Infrastructurii Raportul final privind

strategia de privatizare a C.F.R. Marfd (Raportul de

Sarcina 6), care cuprinde in Capitolul 5, Strategia de

P riv atizare Recomand ati d e Co ns u lta nt, respectiv :

Yinzarea unui pachet de 100oh din capitalul social al

CFR Marfi, inclusiv actiunile care ar rezulta in urma

conversiei datoriei CFR Morfa fata de bugetul de stat si a

unei parti din datoria fata de CFR S.4 unui investitor

strategic sau unui consortiu format din investitori

strategici si financiari. Selecfia investitorului se va realiza

prin metoda licita{iei cu strigare, cu criterii de

precalificare, transparenti gi necondifionatl (cu excepfia

unor obliga{ii specifice operafiunilor de privatizare, care

decurg din prevederile legale aplicabile).

Este important de mentionat ca, rn baza Anahzei testului

investitorului privat prudent depusa de Consultant la

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (Raportul aferent

Sarcinii 3) a reiesit ca, din punct de vedere pur financiar,

conversia tuturor datoriilor CFR Mar/d la bugetul de stat si a

unei parti din datoriafata de CFR SA, reprezinta premisa in

baza careia scenariul de privatizare al CFR Marft este mai

avantajos din perspectiva Statului (sume incasate de Stat in

calitate de actionar si creditor de 1,079,000 mii RON) decat

scenariul de lichidare (sume incasate de Stat in calitate de



actionar si creditor de 1,034,704niffi

plus, in scenariul privatizarri, Statul ar putea recupera si alte

sume datorate entitatilor controlate de catre stat in suma de

402.798 mii RON in calitate de creditor al CFR Ma(d in

viitorii 3 ani (conform proiectiilor financiare prezentate de

catre managementul CFR Maffi).

Mai exact, in cadrul Raportului aferent Sarcinii 3, in cazul

privatizarii, simularea s-a bazat pe scenariul conversiei

datoriei catre bugetul general consolidat (intregul sold de

678.343 mii RON) si a unei parti din cea catre CN CFR SA

(doar 250.000 mii RON din totalul de 582.769 mii RON)

(impreuna cele doua totalizand 928.343 mii RON) in actiuni

detinute de Stat urmata de o vanzare a pachetului de 1A0o/o

din actiuni la valoarea de piata determinata anterior (in

intervalul 1.029.000 - 1.129.000 mii RON.

Optiunea conversiei datoriei CFR Maffi a fost deja luata in

calcul de catre CFR Mor/d si Ministerul Transporturilor si

Infrastructurii, iar o eventuala conversie a datoriilor CFR

Modd fata de bugetul de stat a fost deja inclusa in procedura

de pre-notificare derulata cu Comisia Europeana. Cu privire

la acest aspect, CFR Ma(d avea in vedere situatia unui

aranjament 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 ei, inregistra

datorii restante catre institutii publice, Statul roman, ca

actionar al celor doua societati, intentiona sa \nitieze 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 notificare a conversiei la Comisia Europeana,

aprobarea din partea Comisiei Europene fiind necesara

inainte de implementarea efectiva a conversiei. Ca etapa in

calendarul de privatizare, pentru a comprima cat de mult se

poate calendarul privatizarri, in scopul de a raspunde

cerintelor Ministerului Transporturilor si Infrastructurii 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 castigator, dar in orice caz pana la finalizarea

tranzactiei in baza contractului de v anzar e- cumparare si dupa

obtinerea aprobarii Comisiei Europene in acest sens.

Termenul,,obligatii specifice" operatiunilor de prlatizare

semnifica includerea in contractul de vdnzare -cump6rare de

actiuni a unor clauze care vizeaza, in principal, urmatoarele

aspecte (prezentate enumerativ, iar nu limitativ):

(a) In contractul de vanzare-cumparare de actiuni ar trebui

inserate clauze exprese privind autorizarea tranzactiei

de catre autoritatile competente in materie

concurentiala, in toate statele pe teritoriul carora

operatiunea de concentrare economica rcalizata prin

achizitionarea actiunilor CFR MarJd va produce efecte

juridice (sau, dupa caz,lanivel comunitar);

(b) In contractul de vanzare'aumparare 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 privatizarii (in sensul ca actiunile care vor rentlta



din astfel de operatiuni vor fi acordate exclusiv

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii).

Conform aprecierii Consultantului pentru realizarea

strategiei, metoda de privatizare ce urmeazd a fi

implementati in cazulvinzdrii de ac{iuni emise de C.F.R.

Marfi, respectiv metoda licitafiei cu strigare, cu criterii

de precalificare, transparenti qi firi condi{ii specialeo

pr ezintd u rmitoarele avantaj e :

- poate indeplini obiectivul Ministerului Transporturilor

si Infrastructurii cu privire Ia organizarea unui proces

de privatizare transparent, cu reguli si proceduri foarte

clare.

- poate facilita optimizarea pretului platit pentru

actiunile CFR Morfo (principalul obiectiv al

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii). Cu toate

acestea, in cazul in care interesul investitorilor pentru

Societate este scazut, pretul de vanzare al actiunilor

CFR Morfu poate ajunge sa se situeze sub pretul de

pornire anuntat/stabilit de institutia publica implicata.

poate conduce la derularearapida si relativ mai simpla

a procesului de privatizare.

itt consecinfi, avind in vedere recomandarea

Consultantului, procesul de vdnzare va consta intr-o

singuri etapi, respectiv licita{ia cu strigare cu criterii de

precalificare precedati de depunerea de citre investitori

a documentafiei solicitate gi analiza acesteia.



Singurul criteriu de adjudecare a licitafiei cu strigare va

fi preful oferit.

Toate condiliile care vor fi incluse in contractul de vdnzare-

cumpdrare vor putea fi cunoscute de potentialii investitori

inainte de data linerii licitaliei, intr-un mod transparent,

intrucit proiectul contractului de vdnzare-cumplrare de

acliuni va face parte din dosarul de prezentare - document de

referinld altranzac\iei a cdrui achizilionare va fi obligatorie qi

va precedalicitagia.

De asemenea, dreptul rezewat al autoritdlilor romAne de a

monitoriza indeplinirea obligaliilor contractuale ale

cump6rdtorului, in perioada postprivatizare, pe toatd durata

de derulare a contractului de vdnzare-cump6rare de acfiuni,

va fi cunoscut incd din faza publichrii documenta{iei licitaliei.

Vdnzdtorul va putea cere rezilierea contractului de vinzare-

cumpdrare de acliuni numai in baza prevederilor clauzelor

cuprinse in acesta, clauze ce se vor negocia cu ofertantul.

2. Informarea Consiliului Concurenfei qi L Comisiei

Europene

in cursul lunii septembrie a.c., Ministerul Transporturilor gi

Infrastructurii a transmis Raportul de Sarcina 3 realizat de

Consultant (Testul investitorului privat prudent) si Raportul

de Sarcina 6 (Strategia de ptivatizare) catre Consiliul

Concurenlei in vederea transmiterii informale, la Comisia

EuropeanS, in cadrul mecanismului de consultare informalS



stabilit intre Consiliul Concuren{ei qi forul comunitar.

concluzii privind principalele elemente ale Strategiei de

priv atizare propusi spre promovare

Strategia de privatizare pe care o promovdm are la bazd

vinzarea intregului pachet de acfiuni definut de

Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii la CFR

Marfu, reprezentind 100" din capitalul social al

companiei precum qi a acfiunilor care vor rezulta in urma

conversiei datoriei Societdfii fafn de bugetul de stat gi a

unei pir{i din datoria citre CFR SA. Selecfia

investitorului ciruia i se vor vinde acfiunile emise de CFR

Morld se va realiza prin metoda licitafiei, transparenti qi

necondifionati gi va urmS.ri:

Maximizarea preJului pe care Ministerul Transporturilor

qi Infrastructurii urmeazd, sd il incaseze pentru pachetul

de acJiuni v6ndut (vdnzarea se va face citre investitorul

care va oferi prelul cel mai ridicat);

Reducerea duratei procesului de privatizare qi

simplificarea derul[rii transferului dreptului de

proprietate asupra ac{iunilor companiei, pentru a asigura

imperativul incadrdrii in termenele convenite cu Fondul

Monetar Internalional gi Comisia Europeanb;

Maximizarea primei de control total pe care investitorii ar

fi dispuqi sd o pl[teascd (prima de control total

semnific6nd prima pe care un investitor este dispus qi se

decide sd o plSteascd, peste valoarea de piafd a societdlii,



?n vederea dobdndirii unei pozilii de control totalin

cadrul acesteia);

Respectarea dreptului investitorilor de a fi informali

asupra deruldrii procesului de privatizare gi de a beneficia

de suficient timp pentru formularea gi fundamentarea

corespunzdtoare a prelului oferit.

Demersuri principale care vor fi indeplinite pentru

pregitirea procesului de privatizare

l . Notificarea creditorilor Cf,? Morft cu privire

la posibilitatea modific5rii structurii

acJionariatului, ca urtnare a privatizdrii Si,

eventual, oblinerea acordului acestora, dacd

este cazul;

Oblinerea avizelor de mediu pentru privatizare;

Oblinerea certi fi catelor de obli ga{ii bugetare ;

intocmirea unui dosar de prezentare (inclusiv a

proiectului contractului de vdnzare-cumpSrare

de acliuni);

Asigurarea accesului potenlialilor investitori la

date qi informalii despre CFR Morfo (inclusiv

prin organizareaunei Camere de Date);

Publicarea ofertei de vdnzare a acJiunilor.

11 .

111.

lv.

V.

VI

2. Schimbirr
preconizate

gestionate de Ministerul

la CFR Marfa, se va diminua

Prin vdnzarea

Transporturilor Ei

acliunilor

Infrastructurii



implicarea statului in economie.

3.
informafii

Alte In aplicarea prevederilor Ordonanlei de Urgen{d a Guvernului

ff. l2l|998 privind transportul pe cdile ferate romdne gi

reorganizarea Societdlii Nqtrionale a Cdilor Ferate Romdne,

aprobati prin Legea nr. 89/1999, republicatd, cu modificirile

qi completdrile ulterioare qi a Protocolului incheiat intre

Ministerul Transporturilor pi Infrastructurii qi respectiv,

Ministerul Administraliei gi Internelor, privind asigurarea

ordinii publice pe cdile ferate, precum qi paza unor

transportui, CFR Morfo colaboreazd cu Polilia Transporturi

din structura Poliliei Romdne qi cu alte institutrii abilitate

(spre exemplu, in cantl transporturilor de valori ori de

mdrfuri periculoase).

Secfiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macroeconomic

Trecerea in proprietate privatd a celui

feroviar de marfb din Rom6nia va

macroeconomic major.

mal mare operator

avea un impact

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

in ceea ce priveqte materia dreptului concurenlei 9i al

ajutorului de stat, documentele relevante au fost transmise

c6tre Consiliul Concuren{ei in vederea transmiterii informale,

la Comisia Europeanb, in cadrul mecanismului de consultare

informalS.

2. Impactul
asupra
mediului de
afaceri

Privatizarea SocietSlii poate conduce la ?mbundtdlirea mediului

de afaceri, prin liberalizarea transportului de mbrfuri 9i

creqterea competitivitSlii in domeniu.

3.Impactul
social

Este posibil ca o eventuald restructurare a CFR Marfa,

ulterioarl privatizdrii, sa implice disponibil\zarea unui anumit



num6r de salariati.

4. Impactul
asupra
mediului

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului.

5.Alte
informafii

Nu este cazul

Secfiunea a 4-a

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

Indicatori Anul curent Urmitorii 4 ani Media pe 5
ani

I 2 3 4 f, 6 7

1. Modificiri
ale veniturilor
bugetare
plus/minus
pentru buget
de stat, bugete
locale, bugetul
asigurarilor
sociale de stat

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

Pentru
implementarea
actului
normativ, sunt
necesare in
2012 cheltuieli
legate de
pregdtirea
procesului de
privatizare, in
principal cu
serviciile de
consultanlS,
precum gi cele
publicitare.

Suma estimatd
pentru
cheltuielile
aferente
intregului
parcurs de
derulare a



strategier este
de 6.000.000
lei, cheltuieli
care vor fi
suportate din
bugetul de
venituri qi
cheltuieli a
Ministerului
Transporturilor
$1
Infrastructurii
al activitdlii de
privatizarc.

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

Finalizarea cu
succes a
vdnzdrii
pachetului de
acliuni de 100
% din
capitalul social
al CFR Marfr
poate avea un
impact
financiar
pozitiv
relevant
asupra
bugetului de
stat in
exerciliile
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
nrivind

Nu sunt
necesafe



fundamentarea
modificirilor
veniturilor
gi/sau
cheltuielilor
bugetare

7. Alte
informafii

Nu este cazul

Secfiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare Conform art.S' din Legea
nr. 137/2002 privind unele
mdsuri pentru accelerarea
privatizdrli,
modificdrile

cu
9i

completdrile ulterioare,
ulterior implement[tii
prevederilor proiectului de
hotdrdre propus spre
artizate, Guvernul va
aproba qi condiliile
principale ale contractului
ce uffneazd a ft incheiat de
Ministerul Transporturilor
gi Infrastructurii, in calitate
de institu{ie publicd
implicatd, pentru vdnzarea
ac{iunilor CFR Marfb. in
acest sens, condiliile
principale ale contractului
de vdnzare-cumpdrare de
ac{iuni negociate cu
investitorul/grupul de
investitori selectat vor face
obiectul promovdrii unui
proiect suplimentar de act
normativ, in vederea
adoptlrii de c6tre Guvern.

Pentru implementarea
noilor dispozitii cuprinse
in proiectul de act
normativ, se vor inilia,
dupd caz, proiecte de acte



normative punctuale, cum
ar fi spre exemplu in ceea
ce priveste cedarea de
catre CFR SA catre
bugetul de stat a unei parti
din creanta acesteia fata de
CFR Marfa in contul
datoriei pe care CFR SA o
are fata de bugetul de stat.

Proiectul a fost redactat cu
respectarea legislaliei
comunitare in materie.

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

Nu este cantl3. Masuri normative necesare aplicarii directe a
actelor normative comunitare

Nu este cantlffii Europene de Justifie Pi alte
documente

Proiectul de act normativ
este elaborat cu
respectarea legislatiei in
visoare.

5. Evaluarea conformitifii

- Acordul dintre statele
pa{i ale Tratatului
Atlanticului de Nord qi

celelalte state ParticiPante
la Parteneriatul Pentru
pace cu Privire la statutul

lo4elor 1or, semnat la 19

iunie 1995 la Bruxelles
(NATO/SOFA/PfP);

- Aranjamentul de

implementare intre

aioritalile desemnate ale

Statetor Unite qi RomAniei
privind dePlasarea navelor'

vehiculelor qi mijloacelor

de zbor Pentru
implementarea Acordului

dintre Statele Unite ale

i*"ti"ii Ei *:*3:1
;;il;; ;ctivit61ile rorlelor
Purmui" 

utt stut"tot unit"

ive qi/sau documente

internafionale din care decurg angajamente



sta{ionate pe teritoriul
RomAniei, aranjament
semnat la data de
3r.t0.2007.

- Acordul de imprumut
(inclusiv aranjamente
stand by, scrisori de
inten{ie gi memorandumul
tehnic, ulterioare) semnat
de Romdnia, prin Banca
NalionalS a Rominiei gi
Ministerul Finanlelor
Publice cu Fondul
Monetar Interna{ional,
Comisia Europeana qi
Banca Mondiald in 2009 pi
ratificat de Parlamentul
Romdniei

7. Alte informafii Nu este cazul

Sectiunea a 6-a

Consultirile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ

i. Informafii privind procesul de consultare
organizafii neguvernamentale, institute
cercetare qi alte organisme implicate

cu
de

Proiectul de act normativ a
fost dezb6tut at6t in cadrul
Comisiei pentru Dialog
Social din cadrul
Ministerului
Transporturilor qi
Infrastructurii cu
reprezentan!ii
confederaliilor sindicale qi
patronale din transporturi,
cAt qi in cadrul Consiliului
Economic qi Social.

2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care
a avut loc consultarea, precum gi a rnodului in
care activitatea acestor organizafii este legati de
obiectul proiectului de act normativ

Au participat organiza\tlle
reprezentative din
transporturi, conform
activitdlii desftqurate de
CFR Marfr.

3. Consultirile organizate cu autoritlfile
administra{iei publice locale, in situa(ia in care
proiectul de act normativ are ca obiect activitSli
ale acestor autoritifi. in conditiile Hotlririi

Proiectul nu are legdturd
cu aceasta.



Guvernului nr. 52112005 privind proceduia de
consultare a structurilor asociative ale
autoritifilor administrafiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative

4. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor
interministeriale, in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente

Proiectul nu are lesdturd
cu aceasta.

5. fnformafii privind avizarea de citre:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apirare a firii

c) Consiliul Economic ai Social

d) Consiliul Concurenfei

e) Curtea de Conturi

Proiectul a fost supus
avizdrii de cdtre:

- ConsiliulLegislativ;

- Consiliul Suprem de
Apdrare aldrir;

- Consiliul Economic ai
Social;

- ConsiliulConcurentei.

6. Alte informafii Nu este cazul

Secfiunea a 7-a

Activitlfi de informare publici privind elaborarea gi implementarea
proiectului de act normativ

1. Informarea societi{ii civile cu privire
necesitatea elaboririi proiectului de act normativ

Au fost intreprinse

demersurile legale

prevdntte de art. 7 alin. (1)

din Regulamentul privind

procedurile, Ia 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



I adoptdrii/aprobdrii, aprobat

prin Hotdrdrea Guvemului

nr.567/2009.

Conform Legii nr. 5212003

lprivind transparenla

decizionalS in administra{ia

publicd proiectul de act

normativ va fi afiqat pe

site-ul

Transporturilor

Infrastructurii.

Ministerul

$1

2. Informarea societifii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului in urmi
implementirii proiectului de act normativ, precum
pi efectele asupra sinitifii gi securitS{ii ceti{enilor
sau diversitdfii biologice

Proiectul nu are legatura cu

aceasta.

3. AIte informafii Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a

Misuri de implementare

1. Misurile de punere in aplicare a proiectului de
act normativ de citre autoriti(ile administrafiei
publice centrale qi/sau locale - infiin{area unor noi
organisme sau extinderea competen(elor
institufiilor existenfe

Mdsurile necesare pentru

punerea in aplicare fac

obiectul Anexei la proiectul

de hotdrdre de Guvern, care

se constituie ca parte

intesrantd din aceasta.

2. Alte informatii Nu sunt necesare



Av6nd in vedere cele de mai sus a fost elaborat, aldturat, proiectul de hotardre

pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societdfii Nafionale de Transport

Feroviar de Marfd "C.F.R. Marft" - S.A. gi a rnandatului Ministerului

Transporturilor gi Infrastructurii pentru implernentarea acesteia care, in fonna

prezentati, a fost avizat de rninisterele gi instituliile interesate $i de Consiliul

Legislativ $i pe care il supunem spre aprobare.

, . , t ' . . , '  t '  r - . : . - : ] ' i . ,

M IN ISTRUL TRANSPORTU-RILOR $I IN FRASTRT]CTLIRI I,

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

FLORIN GEORGESCU

MINISTRUL APARARII NATIONALE

CORNELIU DOBRITOIU

MINISTRUL ADMIN $I INTERNELOR

CONSILruL CURENTEI

BOGDAN.MARIUS CHIRITOIU

N{INISTRUL JL]STITIEI

N{ONA MARIA PIVNICERU

ti



Avdnd in rredere cele de tnai sus a fost elaborat, aldttrraf, proiectul de liotarAre

pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societa{ii Na{ionale de Transpor-t

Feroviar de Marfa "C.F.R. Marli" - S.A. pi a mandatului Ministerului

Trarrsporturilor gi Infrastructurii pentru irnplernentarea acesteia care, in fonna

prezentat5, a fost avizat de rninisterele pi instifuliile interesate qi de Consiliul

Legislativ Si pe care ?l supunem spre aprobare.
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Avand in vedere cele de mai sus a fost elaborat, aldturat, proiectul de hotlrdre

pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societdfii Nafionale de Transport

Feroviar de Marfr "C.F.R. Marft" - S.A. gi a mandatului Ministerului

Transporturilor gi Infrastructurii pentru implementarea acesteia cate, in forma

prezentatd, a lbst avizat de ministerele gi instituliile interesate gi de Consiliul

Legislativ $i pe care il supunem spre aprobare.
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