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CAIET DE SARCINI 

CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE SELECȚIE A UNUI EXPERT ÎN 

VEDEREA ÎNTOCMIRII ȘI DEPUNERII SOLICITĂRII DE RESTRUCTURARE A 

OBLIGAȚIILOR BUGETARE, A TESTULUI CREDITORULUI PRIVAT PRUDENT ȘI 

MONITORIZĂRII PE DURATA DERULĂRII PLANULUI DE RESTRUCTURARE 

CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 6/2019 

 

Prezentul caiet de sarcini detaliază procedura de selecție în vederea desemnării expertului independent 
care va întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 și a testului 
creditorului privat prudent, respectiv va asigura monitorizarea pe parcursul derulării planului de 
restructurare în sensul Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale. 

I. SCOPUL PROCEDURII DE SELECȚIE 

ROMAERO S.A. cu sediul în București, bd. Ficusului, nr.44, sector 1, tel. 021 599 4104, în calitate de 
BENEFICIAR, organizează selecție de oferte în vederea desemnării expertului independent care va 
întocmi planul de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 și a testului 
creditorului privat prudent, respectiv va asigura monitorizarea pe parcursul derulării planului de 
restructurare așa cum acestea sunt definite în cuprinsul OG 6/2019. 

Prezenta procedură de selecție are la bază următoarele principii: (a) asigurarea selectării celui mai 
favorabil serviciu pentru ROMAERO S.A.; (b) eficiența; (c) nediscriminarea; (d) tratamentul egal; (e) 
recunoașterea reciprocă; (f) transparența; (g) proporționalitatea; (h) asumarea răspunderii; (i) protecția 
informațiilor; (j) asigurarea profesionalismului. 

II. ASPECTE PRELIMINARE 

ROMAERO S.A. se confruntă cu o stare de dificultate financiară, înregistrând datorii la bugetul general 
consolidat de peste 10 ani. 

Conform Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 648/05.08.2019, societățile aflate în dificultate financiară, cu datorii restante mai 
mari de un milion de lei la data de 31.12.2018, beneficiază, în baza unui plan de restructurare și a testului 
creditorului privat prudent întocmite de către un expert independent, de o serie de facilități fiscale, în 
vederea menținerii în circuitul economic al acestora. 
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Rațiunea legiuitorului la momentul adoptării OG 6/2019 este detaliată în cuprinsul art. 1 alin. (1) din OG 
6/2019: 

Art. 1: Instituirea posibilității restructurării obligațiilor bugetare 

(1) În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței, debitorii, persoane juridice de 
drept public sau privat, cu excepția instituțiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și a unităților administrativ-teritoriale, aflați 
în dificultate financiară și pentru care există riscul intrării în insolvență, își pot restructura obligațiile 
bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 în cuantum mai mare sau egal cu un milion 
de lei și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile  bugetare 
accesorii. 

Societățile care doresc să beneficieze de prevederile OG 6/2019 au la dispoziție 6 luni de la data în care 
trebuie să analizeze oportunitatea depunerii solicitării de restructurare, astfel încât orizontul temporal în 
vederea pregătirii pașilor și documentelor necesare prevăzute de OG 6/2019 este unul limitat. 

Data limită de depunere a solicitării de restructurare, însoțită de planul de restructurare și testul 
creditorului privat prudent este 08.02.2020. 

III. EXPERTUL INDEPENDENT    

Prin expert independent, în completarea prevederilor OG 6/2019, în cadrul prezentei proceduri de selecție, 
se înțelege persoana fizică sau juridică privită în mod singular sau ca parte a unui grup, așa cum este 
detaliată de ofertant în oferta depusă. 

IV. OBIECTIVE DE ÎNDEPLINIT CONFORM OG 6/2019 

În conformitate cu prevederile OG 6/2019, în vederea beneficierii de prevederile acesteia, trebuie 
îndeplinite (de către expertul independent selectat, în colaborare cu Beneficiarul) următoarele obiective: 

A. PLANUL DE RESTRUCTURARE 

Expertul desemnat în urma prezentei proceduri își va asuma întocmirea Planului de restructurare a 
obligațiilor bugetare în cuantum total de 304.802.727 lei conform certificatului de atestare fiscală 
nr.208211/28.11.2019, cu conținutul prevăzut la art. 4 din OG 6/2019: 

Art. 4: Conținutul planului de restructurare 

(1)  Planul de restructurare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele: 

a. prezentarea cauzelor și amploarea dificultății financiare a debitorului, precum și măsurile luate  de 
debitor pentru depășirea acestora; 

b. situația patrimonială a debitorului; 

c. informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată 
conform Codului de procedură fiscală; 

d. măsurile de restructurare a debitorului și modalitățile prin care debitorul înțelege să depășească 
starea de dificultate financiară, cu termene clare de implementare, măsurile de restructurare a 
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obligațiilor bugetare, precum și prezentarea indicatorilor economico-financiari relevanți care să 
demonstreze restaurarea viabilității debitorului. 

(2)   Restructurarea obligațiilor bugetare poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, dintre care una  
dintre măsuri trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsurile de 
restructurare a obligațiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt următoarele: 

a. înlesniri la plata obligațiilor bugetare. Prin înlesniri la plata obligațiilor bugetare, în sensul 
prezentului capitol, se înțelege plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, precum și 
amânarea la plată a accesoriilor și/sau a unei cote din obligațiile bugetare principale, în vederea 
anulării potrivit art. 18; 

b. conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, în condițiile reglementate la art. 264 din 
Codul de procedură fiscală; 

c. stingerea obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, 
potrivit dispozițiilor art. 263 din Codul de procedură fiscală; 

d. anularea unor obligații bugetare principale potrivit art. 18. 

(3)  Prin derogare de la dispozițiile art. 263 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, cererea de dare în 
plată se analizează de comisia constituită la nivelul organului fiscal competent. 

(4) Măsura de anulare a unor obligații principale bugetare poate avea loc pentru maximum 50% din 
totalul obligațiilor bugetare principale, în condițiile alin. (6)-(9), și nu poate avea ca obiect obligații 
bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat. 

(5) Planul de restructurare poate să prevadă următoarele măsuri de restructurare a debitorului, precum: 

a. restructurarea operațională și/sau financiară; 

b. restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social; 

c. restrângerea activității prin valorificarea parțială a activelor din averea debitorului. 

(6) Pentru măsurile înlesnirii la plată a obligațiilor bugetare, planul de restructurare trebuie să prevadă 
următoarele: 

a. perioada necesară pentru înlesnirea la plată, precum și cuantumul și termenele de plată a ratelor 
stabilite printr-un grafic de plată. Înlesnirea la plată nu trebuie să depășească 7 ani, existând 
posibilitatea prelungirii potrivit art. 11 alin (4); 

b. modalitatea de plată a obligațiilor bugetare, astfel: 

a. debitorul trebuie să achite, până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute 
la art. 5, următoarele obligații bugetare: 

aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și 
data depunerii solicitării de restructurare; 

bb) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de 
recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală emis potrivit art.3 alin (3); 

cc) obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și 
amenzile de orice fel, transmise spre recuperarea organelor fiscale între data 
eliberării certificatului de atestare fiscală potrivit art. 3 alin. (3) și data 
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depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art.5, cu excepția celor 
incluse în decizia de înlesnire potrivit art.11 sau a celor care formează obiect 
al unei măsuri de restructurare; 

dd) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de 
organul fiscal prin decizie între data eliberării certificatului de atestare fiscală 
potrivit art. 3 alin. (3) și data depunerii solicitării de restructurare prevăzute 
la art. 5. 

b. În primul an al înlesnirii, debitorul trebuie să achite următoarele obligații bugetare: 

aa) obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între data depunerii 
solicitării de restructurare și data comunicării deciziei de înlesnire la plată; 

bb) obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat 
recuperat transmise organului fiscal în perioada cuprinsă între data eliberării 
certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de înlesnire la 
plată; 

cc) obligații bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și 
amenzile de orice fel, transmise spre recuperarea organelor fiscale între data 
depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5 și data comunicării 
deciziei de înlesnire la plată, cu excepția celor incluse în decizia de înlesnire 
potrivit art. 11 sau a celor care formează obiect al  unei alte măsuri de 
restructurare; 

dd) obligațiile bugetare declarate suplimentar de debitor și/sau stabilite de 
organul fiscal prin decizie între data depunerii solicitării de restructurare 
prevăzute la art. 5 și data comunicării deciziei de înlesnire la plată. 

c. în al doilea an al înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite cel puțin 10% din 
cuantumul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată; 

d. din al treilea an și până la finalizarea înlesnirii la plată, debitorul trebuie să achite 
restul obligațiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, proporțional cu anii 
pentru care a fost acordată înlesnirea la plată.  

(7) În cazul debitelor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de 
maximum 30% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă condițiile prevăzute 
la alin. (6) lit. b), debitorul trebuie să achite și 5% din cuantumul obligațiilor bugetare care fac 
obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la art. 5. 

(8) În cazul debitelor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum 
cuprins între 30% și 40% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă condițiile 
prevăzute la alin (6) lit. b), debitorul trebuie să achite și 10% din cuantumul obligațiilor bugetare 
care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la 
art. 5. 

(9) În cazul debitelor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum 
cuprins între 40% și 50% inclusiv din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă condițiile 
prevăzute la alin (6) lit. b), debitorul trebuie să achite și 15% din cuantumul obligațiilor bugetare 
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care fac obiectul înlesnirii la plată până la data depunerii solicitării de restructurare prevăzute la 
art. 5. 

(10) În cazul în care planul de restructurare prevede măsura de stingere a obligațiilor bugetare prin dare 
în plată a unor bunuri imobile ale debitorului și/sau măsura conversiei în acțiuni a obligațiilor 
bugetare, acestea trebuie realizate în maximum un an de la data aprobării planului de restructurare. 

(11) În situația în care debitorul intenționează ca restructurarea obligațiilor bugetare să se realizeze prin 
măsura conversiei în acțiuni și/sau a dării în plată, înainte de depunerea solicitării de restructurare 
prevăzute la art. 5, organul fiscal analizează împreună cu debitorul îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la art. 263 și/sau art. 264 din Codul de procedură fiscală. 

Planul de restructurare va fi supus aprobării adunării generale a acționarilor Beneficiarului. 

B. TESTUL CREDITORULUI PRIVAT PRUDENT 

Testul creditorului privat prudent reprezintă o analiză de sine stătătoare, efectuată pe baza premiselor 
avute în vedere în cadrul planului de restructurare a debitorului, din care să rezulte că statul se comportă 
similar unui creditor privat, suficient de prudent și diligent, care ar obține un grad mai mare de recuperare 
a creanțelor în varianta restructurării comparată atât cu varianta executării silite, cât și cu varianta 
deschiderii procedurii falimentului. Expertul independent va întocmi acest test pe baza informațiilor 
primite de la Beneficiar, în condițiile legislației specifice, aplicabile Beneficiarului. 

C. ACHITAREA OBLIGAȚIILOR BUGETARE PREVĂZUTE DE ART.4 alin. (6) – (9) din  
OG 6/2019 

Pentru a beneficia de prevederile OG 6/2019, Beneficiarul va trebui să achite până la data depunerii 
solicitării obligațiile bugetare indicate la art. 4 alin. (6) – (9) din OG 6/2019. În acest sens, având în vedere 
dificultatea financiară cu care Beneficiarul se confruntă, expertul independent își va asuma efectuarea 
diligențelor necesare în vederea obținerii finanțării necesare în vederea achitării acestor sume, ce 
reprezintă o condiție de aprobare a solicitării de restructurare. 

D. MONITORIZAREA PE DURATA DERULĂRII PLANULUI DE RESTRUCTURARE  

În vederea realizării măsurilor incluse în planul de restructurare, expertul independent realizează o 
monitorizare permanentă a debitorului, întocmind periodic un raport privind stadiul implementării, pe 
care îl transmite debitorului și organului fiscal. 

V. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI DE SELECȚIE 

Vor fi incluși în prezenta procedură de selecție ofertanții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

1. EXPERTIZĂ 

În vederea îndeplinirii acestui criteriu de eligibilitate, ofertanții vor trebui să demonstreze: 

✓ Expertiză în oferirea de consultanță conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 – cel 
puțin 3 proiecte în sensul prevederilor Capitolului I din OG 6/2019 (Instituirea unor măsuri de 
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restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 în cazul debitorilor care au datorii în 
cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion de lei). 

✓ Experiență în domeniul aeronautic supus legislației românești, proiecte de consultanță, reorganizare 
sau restructurare vizând companii din domeniul de activitate al Beneficiarului, dovada colaborării 
cu unul sau mai mulți specialiști care dețin(e) sau a(u) deținut funcții de conducere în managementul 
unor companii cu profil aeronautic, care au o bună reputație și nu pot fi considerați în conflict de 
interese cu Beneficiarul sau cu organul fiscal competent. 

✓ Experiență în următoarele domenii: financiar-bancar, restructurări corporative, consultanță în 
management și insolvență. 

2. OBLIGAȚII ASUMATE DE CĂTRE EXPERT 

Fiecare ofertant eligibil, pentru a putea fi selectat își va asuma cel puțin îndeplinirea următoarelor două 
obiective, în mod cumulativ: 

A. Obținerea finanțării companiei în vederea îndeplinirii  condițiilor  de admisibilitate a planului 
de restructurare, conform art. 4 alin (6) – (9) din OG 6/2019, de la o instituție bancară, cu 
mențiunea că sumele necesare finanțării se ridică la un cuantum de minimum 40.300.000 lei, 
reprezentând obligații bugetare aferente anului 2019. 

B. Elaborarea și întocmirea Planului de Restructurare a obligațiilor bugetare și a testului 
creditorului privat prudent, respectiv monitorizarea pe durata derulării Planului de 
Restructurare în conformitate cu prevederile  OG 6/2019. 

3. ONORARIUL 

Niciun onorariu nu va fi datorat decât după și condiționat de aprobarea restructurării obligațiilor 
bugetare de către ANAF, în sensul  prevederilor OG 6/2019. 

VI. SELECȚIA OFERTELOR  

Selecția ofertanților va fi efectuată prin aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție de mai sus, cu 
efectul eliminării din prezenta procedură de selecție a ofertanților care au prezentat ofertele cel mai puțin 
favorabile pentru Beneficiar la criteriul respectiv. 

VII. DOCUMENTE NECESARE 

Ofertanții trebuie să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, depunând 
următoarele documente (nedepunerea unuia dintre aceste documente atrage descalificarea): 

1. Oferta, conform punctelor IV și V din prezentul Caiet de Sarcini, în original; 

2. Certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, copie certificată cu 
originalul; 

3. Certificatul constatator, nu mai vechi de 30 zile, în original; 

4. Documente justificative, conform punctului V din prezentul Caiet de Sarcini; 

5. Acord de confidențialitate în original. 
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VII. PROCEDURA DE STABILIRE A REZULTATULUI SELECȚIEI 

După expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, Beneficiarul va deschide plicurile primite în 
vederea desemnării expertului independent și va analiza criteriile de selecție în felul stabilit la punctele V 
și VI. 

Analiza îndeplinirii criteriilor va fi consemnată în cuprinsul unui proces verbal. După finalizarea 
procedurii de selecție, rezultatul va fi comunicat participanților la prezenta procedură de selecție. 

Beneficiarul va contracta serviciile expertului independent astfel selectat, pe baza ofertei depuse în 
prezenta procedură. 

 

 

 


