
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE
pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Companiei 
Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Declansarea procesului  de privatizare  a C.N. Poşta 
Romană S.A. a avut loc la data de 31 iulie 2012 cand 
a  fost  publicată  în  Monitorul  Oficial  H.G.  nr. 
761/2012 privind aprobarea Strategiei de privatizare 
a C.N. Posta Romana S.A. În cadrul acestei strategii 
au  fost  reluate  obiectivele  stabilite  cu  Fondul 
Monetar Internaţional , respectiv:
- Privatizarea  Companiei  Naţionale  "Poşta 

Română"  -  S.A. se  realizează  prin dobândirea 
de către un investitor strategic a unui pachet de 
acţiuni  reprezentând  minimum  20%  din 
capitalul  social  al  companiei  naţionale  supuse 
privatizării,  prin  metoda  majorării  de  capital 
social prin aport de capital

- Selectarea  de  catre  MSI  a  unui  consultant 
specializat  şi  încheierea  contractului  de 
consultanţă.  Consultantul  va asigura realizarea 
serviciilor  necesare  punerii  în  aplicare  a 
prevederilor  strategiei  de  privatizare  şi 
finalizarea  tranzacţionării  acţiunilor  nou-emise 
către  un investitor  strategic  şi  va efectua,  dar 
fără a se limita la:

 (i)  analizele  de  diagnostic  preliminare  necesare 
identificării  problemelor  legale  şi/sau  economico-
financiare şi va propune, în acest sens, modalităţile 
de  soluţionare,  în  scopul  reglementării  şi/sau 
punerii în aplicare a unor măsuri speciale menite să 
asigure derularea  corespunzătoare  a  procesului  de 
privatizare potrivit strategiei;
 (ii)  evaluarea  Companiei  Naţionale  "Poşta 
Română"  -  S.A.,  pentru  a  fi  avută  în  vedere  la 
recomandarea preţului acţiunilo
 (iii)  întreprinderea  oricăror  altor  demersuri 
prevăzute  de legislaţia  în  vigoare  necesare  pentru 
îndeplinirea  strategiei  de  privatizare,  precum  şi 
pentru  finalizarea  cu  succes  a  procesului  de 
privatizare.
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La data de 20 decembrie 2012 a fost publicată în 
Monitorul  Oficial  H.G.  nr.  1258/2012  pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul  privatizării,  prin  care  s-a  stabilit  ca 
privatizarea Companiei Naţionale «Poşta Română» 
- S.A. se realizează prin metoda majorării de capital 
social prin aport de capital privat, prin dobândirea 
de către un nou investitor a unui pachet de acţiuni 
reprezentând 51% din capitalul social al companiei 
în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin 
emisiune  de  noi  acţiuni.  Totodată,  s-a  detaliat 
procedura  de  privatizare,  metoda  utilizată  fiind 
licitaţie  cu  ofertă  în  plic  combinată  cu  metoda 
licitaţiei  cu  strigare,  precedată  de  negocieri 
desfăşurate  pe  bază  de  oferte  preliminare  şi 
neangajante depuse de potenţialii investitori.

Conform calendarului de activitati  stabilit  termenul 
de depunere a Documentelor Etapei de Precalificare 
cuprinzand  documentele  de  participare,  (inclusiv 
documentele  care  atesta  indeplinirea  criteriilor  de 
precalificare si a garantiei de participare), precum si 
a  ofertelor  preliminare  si  neangajante   urmau  a  fi 
depuse la data de  28 mai 2013.

Avand in vedere faptul ca pana la data limita de 28 
mai  2013 nu a  fost  achizitionat  de catre  potentiali 
investitori  niciun  dosar  de  prezentare,  Guvernul 
Romaniei a decis modificarea termenelor prevazute 
in  legislatia  secundara  referitoare  la  procesele  de 
privatizare  din  Romania  si  a  termenului  de 
valabilitate  a  ofertei  de  privatizare  a  C.N.  Posta 
Romana S.A.  În acest sens a fost elaborată H.G. nr. 
321/2013  pentru  modificarea  şi  completarea  unor 
acte normative în domeniul privatizării care prevedea 
ca: "Termenul de valabilitate a ofertei de privatizare 
a Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. este 
până  la  data  de  30  octombrie  2014,  iar  termenul-
limită  de  depunere  a  ofertelor  preliminare  şi 
neangajante este data de 30 iunie 2014. Termenele 
prevăzute  la  alineatul  precedent  pot  fi  prelungite 
pentru perioade succesive ce nu pot depăşi 180 de 
zile fiecare şi care nu pot însuma mai mult de 360 de 
zile."

Principalele  bariere  mentionate  de  catre  potentialii 
investitori  in achizitionarea dosarului de prezentare 
au fost: 

 cadrul  de  reglementare  privind  statutul  de 
furnizor  de  serviciu  postal  universal 
(aspectele  referitoare  la  compensarea 
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serviciului universal);

  situatia  financiara  negativa  a  companiei, 
agravata de noua datorie de 107 milioane lei, 
conform  certificatului  de  obligatii  fiscale 
emis de A.N.A.F. la 16 mai 2013, cumuland 
astfel un total al datoriilor la bugetul de stat 
de  242,5  milioane  lei  (aproximativ  56 
milioane euro);

 rezistenta  la  restructurarea  personalului  si 
angajamentele  din  Contractul  Colectiv  de 
Munca 2008 – 2018; protestele din luna mai 
2013 impotriva deciziilor  de restucturare au 
fost de asemenea percepute negativ de catre 
potentialii investitori.

2. Schimbări preconizate Având în vedere necesitatea finalizării  cu succes a 
procesului de privatizare a C.N. Poşta Română S.A., 
parcursul  pe  care  l-a  avut  procesul  de  privatizare 
până  la  acest  moment,  apare  ca  fiind  stringentă 
necesitatea de a identifica modalităţile de crestere a 
atractivităţii  Companiei.  Astfel,  in  paralel  cu 
extinderea  termenului  de  depunere  a  ofertelor 
neangajante a fost identificata ca principala actiune 
ce trebuie implementata, conversia datoriilor istorice 
pe care compania le are la bugetul de stat in actiuni. 
In aceste conditii se considera ca  va creste gradul de 
atractivitate  a  companiei  prin  eliminarea  datoriilor 
istorice  şi  claritatea  ce  se  ofera  asupra  situaţiei 
economice a companiei, aceasta nelasand loc pentru 
ajustari  ulterioare  ale  pretului,  din  acest  punct  de 
vedere.  Astfel,  în  măsura  în  care  sunt  îndeplinite 
condiţiile  pentru  realizarea  conversiei,  prin 
schimbările  propuse  Ministerului  pentru  Societatea 
Informaţională  i  se  creează  cadrul  legal  pentru 
intreprinderea  demersurilor  necesare  realizării 
acesteia şi stabilirii exacte a capitalului social la care 
se  raportează  procentul  de  51%.  Totodată  se 
stabileşte  posibilitatea  plăţii  cheltuielilor  aferente 
procesului de conversie de către C.N. Poşta Română 
S.A.,  conform  art.51  lit.b)  din  Legea  nr.137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, 
cu modificările și completările ulterioare.

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic Actul normativ nu se referă la acest subiect.
1^1. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 
stat

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

3



2. Impactul asupra mediului de afaceri Influenţele asupra mediului de afaceri sunt pozitive 
ca  urmare  a  crearii  premiselor  de  dezvoltare  a 
sectoarelor  strategice  ale  economiei  naţionale  şi  se 
pot manifesta atât pe orizontală, cât şi pe verticală.

3. Impactul social Administrarea  eficientă  a  participaţiilor  statului 
creează premisele  menţinerii  locurilor  de muncă în 
sectoarele economiei naţionale. 

4. Impactul asupra mediului  Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent,  

cât si pe termen lung (5 ani)

1. Modificări  ale  veniturilor  bugetare, 
plus/minus, din care: 

a)  buget de stat, din acesta:
i) impozit pe profit
ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i) contribuţii de asigurări

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii

b) bugete locale:
 (i) cheltuieli de personal
 (ii) bunuri şi servicii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impact financiar, plus/minus, din care:   
 a) buget de stat 
 b) bugete locale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Nu sunt necesare.

5. Propuneri pentru a compensa reducerea  
veniturilor bugetare 

Nu sunt necesare.

6. Calcule detaliate privind fundamentarea  
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Nu sunt necesare.

7. Alte informaţii Nu sunt necesare.

Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor prezentului act normativ

Nu e cazul.
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2. Conformitatea prezentului act  normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare    

Nu există legislaţie comunitară specifică unică.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe 
a actelor normative comunitare

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europeneşi alte documente

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1.      Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme 
implicate 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Fundamentarea  alegerii   organizaţiilor  cu 
care  a  avut  loc  consultarea,  precum  şi  a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este  legată  de  obiectul  prezentului  act 
normativ 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.  

3.Consultările  organizate  cu  autorităţile 
administraţiei  publice  locale,  în  situaţia  în 
care  prezentul  act  normativ  are  ca  obiect 
activităţi  ale  acestor  autorităţi,  în  condiţiile 
Hotărârii  Guvernului  nr.  521/2005  privind 
procedura  de  consultare  a  structurilor 
asociative  ale  autorităţilor  administraţiei 
publice  locale  la  elaborarea  proiectelor  de 
acte normative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

4.  Consultările  desfăşurate  în  cadrul 
consiliilor  interministeriale,  în 
conformitate  cu  prevederile  Hotărârii 
Guvernului  nr.  750/2005  privind 
constituirea  consiliilor  interministeriale 
permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea de către:
 a) Consiliul Legislativ
 b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
 c) Consiliul Economic şi Social 
 d) Consiliul Concurenţei 
 e) Curtea de Conturi  

Actul  normativ   necesită  aviz  de  la  Consiliul 
Legislativ.  

6. Alte informaţii               Nu au fost identificate.
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Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea

 şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
prezentului act normativ

Au  fost  respectate  dispoziţiile  Legii  nr.  52/2003 
privind transparenţa decizională.
ate cu preminiţia p

2. Informarea  societăţii  civile  cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului  în  urma  implementării 
prezentului act normativ, precum şi 
efectele  asupra  sănătăţii  şi 
securităţii  cetăţenilor  sau 
diversităţii biologice

Actul normtiv nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii    Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a 

prezentului  act  normativ  de  către 
autorităţile administraţiei  publice centrale 
şi/sau  locale  –  înfiinţarea  unor  noi 
organisme  sau  extinderea  competenţelor 
instituţiilor existente

Acest  act  normativ  se  va  aplica  începând  cu  data 
publicării în Monitorul Oficial al României.

2. Alte informaţii    Actul normativ nu se referă la acest subiect.

Faţă  de  cele  prezentate,  a  fost  promovată  prezenta  Hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii 
Guvernului nr. 761/2012 privind aprobarea Strategiei  de privatizare a Companiei Naţionale 
"Poşta Română" - S.A.

.

Ministrul pentru Societatea Informaţională
Dan NICA

Avizează,

Viceprim-Ministru, 
Ministrul Finanţelor Publice

Daniel CHIŢOIU

Ministrul delegat pentru Buget
Liviu VOINEA

Ministrul Justiţiei
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Robert - Marius Cazanciuc
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