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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL PRIVATIZÃRII

ORDIN
pentru aplicarea normelor metodologice
privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active
Având în vedere prevederile Decretului nr. 622/1997, ale art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, precum ºi dispoziþiile art. 8 din
Normele metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 55/1998,
în temeiul art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Privatizãrii,
ministrul privatizãrii emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind dosarul de
prezentare a societãþii comerciale, cuprinse în anexa nr. 1,
Instrucþiunile privind anunþul publicitar pentru vânzarea de
acþiuni/pãrþi sociale prin negociere directã, cuprinse în
anexa nr. 2a), Instrucþiunile privind anunþul publicitar pentru
vânzarea de acþiuni prin licitaþie publicã, cuprinse în anexa
nr. 2b), Instrucþiunile privind angajamentul de confidenþialitate asupra informaþiilor privitoare la societãþile comerciale
care se privatizeazã, cuprinse în anexa nr. 2c) ºi
Instrucþiunile privind grila de punctaj al ofertelor pentru vânzarea acþiunilor prin negociere directã sau prin licitaþie cu

oferta în plic sigilat, cuprinse în anexa nr. 3a) ºi
Instrucþiunile privind modul de întocmire a contractului de
vânzare-cumpãrare de acþiuni/pãrþi sociale, prevãzute în
anexa nr. 3b).
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de
cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 3. Ñ Departamentul pentru restructurare ºi privatizare din Ministerul Privatizãrii va coordona ºi va controla
aplicarea prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României.

Ministrul privatizãrii,
Valentin M. Ionescu
Bucureºti, 16 martie 1998.
Nr. 59.
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ANEXA Nr. 1
INSTRUCÞIUNI

privind dosarul de prezentare a societãþii comerciale
Dosarul de prezentare a societãþii comerciale cuprinde:
a) formularele F1 pânã la F13, dupã caz;
b) alte elemente suplimentare, dacã este cazul:
Ñ concluziile auditului financiar/raport financiar dupã
norme internaþionale, dupã caz;
Ñ clauze contractuale specifice;
c) menþiunea cã statul pãstreazã acþiunea nominativã de
control pentru societãþile comerciale din ramurile strategice
ale economiei naþionale, în conformitate cu art. 34 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã
prin Legea nr. 44/1998, dupã caz.
Dosarul de prezentare se pune la dispoziþie ofertanþilor,
contra cost, dupã apariþia anunþului publicitar elaborat, dupã
caz, conform anexei nr. 2a) sau 2b) la prezentul ordin ºi
dupã semnarea în prealabil de cãtre ofertant sau reprezentantul sãu legal a angajamentului de confidenþialitate, prezentat în anexa nr. 2c) la prezentul ordin.
La dosarul de prezentare se anexeazã modelul de contract ºi grila de punctaj al ofertelor, atunci când vânzarea
acþiunilor/pãrþilor sociale se face prin negociere directã sau
prin licitaþie cu oferta în plic sigilat, în conformitate cu
anexa nr. 3a) la prezentul ordin.
Modul de completare:

1. Dosarul de prezentare a societãþii comerciale va fi
redactat ºi editat pe calculator.
2. Toate formularele ºi paginile dosarului de prezentare
vor fi identificate prin înscrierea, în partea de sus a paginii,
a denumirii ºi a numãrului de înmatriculare al societãþii
comerciale la oficiul registrului comerþului.
3. Formularele cu menþiunea ”opþionalÒ din borderoul de
mai jos se vor trata corespunzãtor situaþiei concrete a
societãþii comerciale, respectiv:
Ñ acolo unde este cazul, se va completa informaþia în
formular ºi se va înscrie ”DAÒ în rubrica ”DA/NUÒ a borderoului;
Ñ acolo unde nu este cazul, se va bara formularul
respectiv ºi se va înscrie ”NUÒ în rubrica ”DA/NUÒ a borderoului.
4. Dosarul de prezentare a societãþii comerciale va
cuprinde toate formularele.
5. La dosarul de prezentare a societãþii comerciale se
va anexa, dupã caz, lista tuturor contractelor de locaþie de
gestiune, de închiriere ºi de asociere în participaþiune, precum ºi lista contractelor economice, financiare, bancare,
respectiv de asigurãri, care greveazã patrimoniul societãþii
comerciale sau/ºi lãrgesc/limiteazã în vreun fel activitatea
prezentã ºi viitoare.

BORDEROU
Formularul

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

Informaþia tratatã

Felul

Informaþii generale
Terenuri
Clãdiri principale
Investiþii în curs
Participãri la alte societãþi
Garanþii obþinute de la terþi
Lista bunurilor grevate de garanþii, ipoteci, gajãri ºi altele
Licenþe folosite
Lista brevetelor de invenþie, a mãrcilor, a desenelor ºi a
modelelor industriale deþinute
Litigii (reclamant, pârât)
Lista activelor revendicate sau revendicabile, altele
decât cele din F10
Rezultate economico-financiare
Prezentarea obligaþiilor legate de mediu

DA
Opþional
Opþional
Opþional
Opþional
Opþional
Opþional
Opþional
Opþional
Opþional

Informaþiile furnizate sunt corecte ºi complete.
Director general,
(Manager)
Data ............................

DA/NU

Director financiar-contabil,
(Contabil-ºef)

DA
DA
DA
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FORMULARUL F1 Ñ INFORMAÞII GENERALE

1. Denumirea ........................................................................................................................................
(nu va cuprinde prescurtãri pentru forma juridicã ºi nici pentru localitatea de reºedinþã)

2. Forma juridicã (S.A., S.R.L.) |_|_|_|
3. Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerþului J |_|_| Ñ|_|_|_|_|_| Ñ 199 |_|
4. Înfiinþarea societãþii comerciale
4.1. Înfiinþarea întreprinderii de stat din care provine, prin: |_| în anul 199 |_|
N = naþionalizare;
R = restructurare a altei/altor întreprinderi de stat;
I = investiþie nouã.
4.2. Temeiul juridic de constituire...................................................................................................
5. Codul fiscal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6. Sediul principal:
Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|
Codul poºtal |_|_|_|_|_|
Prefix 0 |_|_| ..... Tel. |_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|
Telex
|_|_|_|_|_|
7. Capitalul social (mii lei):
Ñ conform Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ñ înregistrat la oficiul registrului comerþului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|,
din care vãrsat
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| la data de |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
8. Acþiuni (pãrþi sociale): Valoare nominalã (mii lei) |_|_|_|_|_|
Numãr |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ñ acþiuni nominative |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, acþiuni la purtãtor
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ñ acþiuni ordinare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, acþiuni preferenþiale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
9. Structura acþionariatului:
Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea acþionarului

%

Observaþii

Persoane fizice*)
Persoane juridice*)
Bãnci ºi/sau societãþi de investiþii financiare**)
Fondul Proprietãþii de Stat

**) Dacã este cazul, se precizeazã: Ñ din care, strãine.
**) Din care se precizeazã: Ñ societãþile de investiþii financiare.

10. Sectorul de activitate |_|_|_|_|
Ñ se va completa în conformitate cu clasificarea activitãþilor din economia naþionalã Ñ CAEN,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 656/1997.
11. Prezentarea societãþii (scurt istoric, capacitãþi tehnologice etc.)

12. Principalele activitãþi, produse, servicii (cu pondere peste 15% din venitul total).
Nr. crt.

Activitatea, produsul, serviciul

1.
2.
3.
4.
5.
**) Pentru anul precedent.
**) Pentru anul în curs.

%

Venitul total
conform bilanþ .....*)

estimat pe anul .....**)

3
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13. Principalele exporturi:
Nr. crt.

Þara

Venitul total

%

conform bilanþ .....*)

estimat pe anul .....**)

1.
2.
3.
4.
5.
**) Pentru anul precedent.
**) Pentru anul în curs.

14. Conducerea societãþii comerciale*):
Nr. crt.

Numele ºi prenumele

Vechimea în
societatea comercialã (ani)

Funcþia

1.
2.
3.
4.
5.
6.**)
**) Consiliul de administraþie sau comitetul de direcþie, dupã caz.
**) Directorul executiv, directorul economic/financiar sau contabilul-ºef, dupã caz.

15. Structura numericã a personalului salariat:
NUMÃR

OBSERVAÞII

Conducere*)
Personal de execuþie,
din care cu studii superioare
Maiºtri
Personal muncitor
*) Mai puþin cei incluºi la pct. 14.

16. Gradul de utilizare a capacitãþilor existente:
16.1. În anul precedent (%) |_|_|_|
Diferenþa se datoreazã (Da/Nu):
Ñ lipsei
Ñ lipsei
Ñ lipsei
16.2. În anul în curs, la data de .......... (%) |_|_|_|
Diferenþa se datoreazã (Da/Nu):
Ñ lipsei
Ñ lipsei
Ñ lipsei

materiilor prime
|_|_|
pieþelor de desfacere |_|_|
forþei de muncã
|_|_|
materiilor prime
|_|_|
pieþelor de desfacere |_|_|
forþei de muncã
|_|_|

17. Estimaþi posibilitatea unor riscuri de viitoare litigii (Da/Nu) |_|_| din urmãtoarele categorii:
17.1. Revendicãri ale dreptului de proprietate |_|_|
17.2. Revendicãri de daune datoritã nerespectãrii unor prevederi contractuale sau rãspunderii
delictuale, superioare valorii de 10% din capitalul social |_|_|
17.3. Alte litigii patrimoniale (se detaliazã) ....................................................................................
18. Societatea comercialã este unic producãtor naþional sau/ºi regional pentru vreun produs?
(Da/Nu) |_|_| (se detaliazã)........................................................................................................................
19. Prezentarea avantajelor ºi a punctelor slabe, a oportunitãþilor ºi a riscurilor pentru societatea comercialã (se detaliazã)....................................................................................................................
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FORMULARUL F2 Ñ TERENURI
Nr.
crt.

Amplasare

Inclus în
capitalul social

Suprafaþa
(m2)

Valoarea contabilã
(mii lei)

Tipul
*)

Situaþia
juridicã**)

Vechimea
(ani)

Situaþia
juridicã*)

1.
2.
3.
4.
5.
*) Tip I = zonã industrialã; N = alte zone.
**) Proprietate:
Ñ carte funciarã
Ñ registrul de inscripþiuni, prescripþiuni, gaj, dupã caz;
¥ în cesiune;
¥ în administrare;
¥ alte cazuri (se detaliazã).

FORMULARUL F3 Ñ CLÃDIRI PRINCIPALE
Nr.
crt.

Suprafaþa Ñ m2 Ñ
Construitã
Desfãºuratã

Amplasarea

Valoarea netã
contabilã (mii lei)

1.
2.
3.
4.
5.
*) Proprietate, cesiune, administrare, alte cazuri (se detaliazã).

FORMULARUL F4 Ñ INVESTIÞII ÎN CURS
Nr.
crt.

Descrierea

Valoarea totalã
(mii lei)

%
realizat

Data
finalizãrii

Tipul*)

1.
2.
3.
4.
5.
*) Tip M = mãrire capacitate; I = înlocuire capacitate; O = altele (se vor detalia).

F O R M U L A R U L F 5 Ñ P A R T I C I P Ã R I L A A L T E S O C I E T Ã Þ I C O M E R C I A L E *)
Nr.
crt.

Denumirea
societãþii comerciale

Nr. de înmatriculare
la oficiul
registrului comerþului

Valoarea contabilã
a participãrii
(mii lei)

% din capitalul social
la societatea comercialã
la care deþine acþiuni/
pãrþi sociale

1.
2.
3.
4.
5.
*) Dacã participarea este de natura obligaþiunilor transformabile în acþiuni, aceasta se va menþiona explicit.
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FORMULARUL F6 Ñ GARANÞII OBÞINUTE DE LA TERÞI
Nr.
crt.

Debitorul

Valoarea
(mii lei)

Denumirea

Nr. de înmatriculare
la oficiul registrului comerþului

1.
2.
3.
4.
5.

FORMULARUL F7 Ñ LISTA BUNURILOR GREVATE DE GARANÞII
(I P O T E C I , G A J Ã R I)
Nr.
crt.

Valoarea
(mii lei)

Denumirea

Denumirea

Beneficiarul
Nr. de înmatriculare
la oficiul registrului comerþului

1.
2.
3.
4.
5.

FORMULARUL F8 Ñ LISTA LICENÞELOR FOLOSITE
Nr.
crt.

Titularul
Denumirea

Natura

Þara

Data
expirãrii

Estimarea
venitului (mii lei)

1.
2.
3.
4.
5.

F O R M U L A R U L F 9 Ñ L I S T A B R E V E T E L O R D E I N V E N Þ I E, A M Ã R C I L O R,
A DESENELOR ªI A MODELELOR INDUSTRIALE DEÞINUTE
Nr.
crt.

Natura

Data
expirãrii

Estimarea veniturilor generate
(mii lei)

1.
2.
3.
4.
5.
F O R M U L A R U L F 10 Ñ L I S T A L I T I G I I L O R Î N C U R S
Nr.
crt.

Natura

Vechimea

RECLAMANT
1.
2.
3.
4.
5.
PÂRÂT
1.
2.
3.
4.
5.

Suma în litigiu
(mii lei)
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F O R M U L A R U L F 11 Ñ L I S T A A C T I V E L O R R E V E N D I C A T E S A U R E V E N D I C A B I L E,
A L T E L E D E C Â T C E L E D I N F 10*)
Nr.
crt.

Denumirea activului

Revendicat

Revendicabil

Observaþiii**)

1.
2.
3.
4.
5.
*) Se completeazã pe baza informaþiilor obþinute de la prefecturã, consiliul local/judeþean sau de la alte surse, dupã caz.
**) Se menþioneazã sursa ºi numãrul de înregistrare.
F O R M U L A R U L F 12 Ñ S I T U A Þ I A R E Z U L T A T E L O R E C O N O M I C O-F I N A N C I A R E

a) BILANÞ SIMPLIFICAT
Conform bilanþului
pe anul .....

Conform bilanþului pe
semestrul ..... anul .....

Ñ mii lei Ñ
Calculat conform
ultimei balanþe din
luna ..... anul .....

Elemente patrimoniale
I. Active imobilizate Ñ TOTAL
II. Active circulante Ñ TOTAL,
din care:
Stocuri (materiale, producþie în
curs de execuþie, semifabricate,
produse finite, mãrfuri etc.)
Disponibilitãþi bãneºti
Clienþi ºi conturi asimilate
Alte creanþe
III. Conturi de regularizare Ñ TOTAL
IV. Prime pentru rambursarea
obligaþiunilor Ñ TOTAL
TOTAL ACTIV (I+II+III+IV)
I. Capitaluri proprii Ñ TOTAL,
din care:
Capital social subscris vãrsat
II. Provizioane pentru riscuri ºi
cheltuieli Ñ TOTAL
III. Datorii Ñ TOTAL
IV. Conturi de regularizare Ñ TOTAL
TOTAL PASIV (I+II+III+IV)
Soldul contului 8045
b) CONTUL DE PROFIT ªI PIERDERI

0

Venituri din exploatare
financiare
excepþionale
TOTAL VENITURI
Cheltuieli pentru exploatare
financiare
excepþionale
TOTAL CHELTUIELI
REZULTATUL BRUT AL EXERCIÞIULUI
FINANCIAR
Profit
Pierderi
Impozit pe profit
PROFIT NET

Sfârºitul anului precedent
Formular/Rând

Anul curent
Formular/Rând*)

1

2

20/11
20/34
20/46
20/I+III+V
20/25
20/41
20/47
20/I+IV+VI

01/11
01/34
01/46
01/I+III+V
01/25
01/41
01/47
01/II+IV+VI

20/A+B+C
20/52
20/53
20/54

01/A+B+C
01/26+42+48
01/27+43+49
01/54

20/55

01/55

*) În cazul în care coloana 2 se completeazã la nivelul lunii, se va proceda la completare, în mod similar cazului
în care completarea coloanei se face la nivelul semestrului, în sensul cã se utilizeazã aceiaºi indicatori ºi aceleaºi rânduri
din formularul întocmit la semestru, dar utilizându-se datele efective cumulate pânã în luna pentru care se calculeazã
activul net contabil.
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c) ACTIVUL NET CONTABIL LA DATA DEÉ
Denumirea

Simbolul contului contabil

A. ELEMENTE DE ACTIV
I. Active imobilizate
1. Imobilizãri necorporale la valoarea rãmasã
2. Terenuri ºi mijloace fixe la valoarea rãmasã
3. Imobilizãri necorporale ºi corporale în curs
4. Imobilizãri financiare

201+203+205+207+208Ð280Ð290
211+212Ð281Ð291
(230+231)Ð293
261+262+263+267Ð296

Total I (1+4)
II. Active circulante
1. Materii prime, materiale, consumabile, stocuri
aflate la terþi, obiecte de inventar, baracamente
2. Produse semifabricate
3. Producþie în curs de execuþie
4. Animale
5. Mãrfuri ºi ambalaje
6. Conturi de regularizare ºi asimilate
7. Prime privind rambursarea obligaþiunilor
8. Disponibilitãþi bãneºti
9. Titluri de plasament
10. Creanþe ºi decontãri

300+301±308+321Ð322+323±328+351+352+354+356+
+357+358Ð390Ð391Ð392Ð395
341+345+346±348Ð394
331+332Ð393
361±368Ð396
371±378+381±388Ð4428Ð397Ð398
471+473*)+476
169
511+512*)+518*)+531+532+541+542
502+503+505+506+508Ð590
409+411+413+416+418+425+428*)+438*)+441*)+442*)+
+445+448*)+451*)+456+458*)+461+431*)+437*)+444*)+
+446*)+447*)+463Ð491Ð495Ð496

Total II (1+10)
TOTAL A = I + II
B.
1.
2.
3.
4.
5.

DATORII
Împrumuturi ºi datorii asimilate
Furnizori
Creditori
Dividende de plãtit
Alte decontãri

6. Conturi de regularizare ºi asimilare

161+162+166+167+168+269+512**)+518**)+519
401+403+404+405+408
462
457
419+421+423+424+426+427+428**)+431**)+437**)+438**)+
+441**)+442**)+444**)+446**)+447**)+448**)+451**)+455+
+458**)+509
472+473**)+477

Total B (1 Ö 6)
ACTIV NET = A Ð B
Soldul contului 8045

Director general,
(Manager)
É.........
................É***)

Director financiar-contabil,
(Contabil-ºef)
É.........
................É***)

Certificat cenzori
É.........
................É***)
É.........
................É***)
É.........
................É***)
*) Sold debitor.
**) Sold creditor.
***) Se completeazã numele, prenumele ºi, respectiv, semnãtura persoanelor indicate.

F 13 Ñ P R E Z E N T A R E A S I T U A Þ I E I O B I E C T I V E L O R D E M E D I U M I N I M A C C E P T A T E :

Dosarul de prezentare a societãþii comerciale va include:
Ñ bilanþul de mediu de Nivel 0, cu secþiunile completate de autoritatea competentã de
mediu;
Ñ obiectivele de mediu minim acceptate, rezultate din bilanþurile de mediu realizate, raportul
la bilanþul de mediu Nivel I sau Nivel II, dupã caz;
Ñ avertizarea investitorului potenþial cã, în afara preþului pe care îl va plãti pentru acþiuni
sau pentru active, va trebui sã se conformeze cerinþelor legislaþiei de mediu, ceea ce poate conduce la cheltuieli suplimentare pentru societatea comercialã sau pentru activ, ulterior cumpãrãrii;
Ñ se specificã, obligatoriu, valoarea investiþiilor, calculatã de vânzãtor.
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De asemenea, dupã caz, include:
Ñ obligaþiile Tip B constatate;
Ñ pasivele legate de mediu, identificate în afara bilanþului contabil;
Ñ se specificã, obligatoriu, valoarea investiþiilor, calculatã de vânzãtor.
NOTÃ:
La elaborarea dosarului de prezentare, cât ºi a procedurilor de lucru ale Fondului Proprietãþii
de Stat privind vânzarea de acþiuni/pãrþi sociale se va avea în vedere particularizarea documentaþiei pe metode de privatizare, pe sectoare de activitate, pe mãrimea societãþii comerciale, cât ºi pe
anumite situaþii individuale. Aceasta se va face cu scopul de a dimensiona documentaþia de privatizare prin prisma oportunitãþii, necesitãþii ºi suficienþei legale.
În acest sens, grila de punctaj a ofertelor privind vânzarea acþiunilor/pãrþilor sociale, cât ºi
proiectul de contract de vânzare-cumpãrare de acþiuni se vor adapta la cazul particular. În contractul de vânzare-cumpãrare va fi inclusã o clauzã care sã permitã vânzãtorului accesul ulterior la
acele documente ale societãþii, care sunt în legãturã cu respectarea obligaþiilor asumate prin contract de cãtre cumpãrãtor.

ANEXA Nr. 2a)
INSTRUCÞIUNI

privind anunþul publicitar pentru vânzarea de acþiuni/pãrþi sociale prin negociere directã
(model)
Fondul Proprietãþii de Stat/Sucursala teritorialã É....................................................., cu sediul în
É......................................., oferã la vânzare prin negociere directã, în conformitate cu prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, ºi ale Normelor
metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998, un pachet de É.............................. % din acþiunile/pãrþile sociale
ale Societãþii Comerciale ”É......................................Ò Ñ S.A./S.R.L., cu sediul în É...........................,
str. É.............................. nr. É......, judeþul/sectorul É.............................., codul fiscal É.................,
numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comerþului É.............................., având:
Obiectul principal de activitate É.............................., capitalul social conform ultimei cereri de
înscriere de menþiuni la oficiul registrului comerþului É..............................; conform bilanþului contabil din anul/semestrul É.............................., cifra de afaceri este de É.............................. ºi profitul
este de É..............................É............................. .
Structura acþionariatului este: É..............................É..............................É............................. .
Preþul de ofertã este de É..............................É..............................É...................................... .
Dosarul de prezentare a societãþii comerciale poate fi procurat contra sumei de É........... lei,
zilnic, de la sediul central al Fondului Proprietãþii de Stat ºi de la sucursala Fondului Proprietãþii
de Stat É.............................. între orele É.............................. .
Alte relaþii privind societatea comercialã É..............................É............................................*).
Pentru participarea la negociere, ofertanþii vor depune la sediul É.............................., pânã la
data de É.............................., oferta de cumpãrare ºi documentele prevãzute în Hotãrârea
Guvernului nr. 55/1998, art. ........ .
Ofertanþii vor face dovada consemnãrii la dispoziþia vânzãtorului a garanþiei de participare în
valoare de É.............................. lei, precum ºi dovada achitãrii contravalorii dosarului de
prezentare.

*) Persoana desemnatã sã dea relaþii suplimentare (numele, nr. de telefon, nr. fax).
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ANEXA Nr. 2b)

INSTRUCÞIUNI

privind anunþul publicitar pentru vânzarea de acþiuni prin licitaþie publicã
(model)

Fondul Proprietãþii de Stat/Sucursala teritorialã É............................É..........................., cu
sediul în É............................ organizeazã licitaþie publicã É............................*), în conformitate cu
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, ºi ale
Normelor metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998, pentru vânzarea a É......... % din acþiunile/pãrþile sociale ale
Societãþii Comerciale ”É.....................É.......................Ò Ñ S.A./S.R.L., cu sediul în É........................,
str. É............................ nr. É......., judeþul/sectorul É........, codul fiscal ...........É, numãrul de înmatriculare la oficiul registrului comerþului É............................, având:
Obiectul principal de activitate É............................, capitalul social conform ultimei cereri de
înscriere de menþiuni la oficiul registrului comerþului É............................; conform bilanþului din
anul/semestrul É......., cifra de afaceri este de É........................ ºi profitul este de É................... .
Structura acþionariatului este: É............................É............................É..................................
Preþul de pornire este de É............................É............................É..................................... .
Licitaþia va avea loc la data de É........................, ora É......, la sediul É............................ .
În caz de neadjudecare la prima ºedinþã, se va organiza cea de-a doua ºedinþã a licitaþiei la
data de É............................É............................ .
Dosarul de prezentare a societãþii comerciale poate fi procurat contra sumei de É........... lei,
zilnic, de la sediul central al Fondului Proprietãþii de Stat ºi de la sucursala Fondului Proprietãþii
de Stat É............................ între orele É............................ .
Alte relaþii privind societatea comercialã**) É............................É............................É............... .
Ofertele închise în plicuri sigilate se depun o datã cu documentele de participare, cel mai
târziu cu o orã înainte de începerea licitaþiei.***)
Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii vor depune la sediul É............................ pânã în ziua
licitaþiei, ora .........É, documentele prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998, art. ............ .
Participanþii la licitaþie vor depune la casieria vânzãtorului sau în contul nr. É.......................,
deschis la É............................É............................, taxa de participare de É................................ lei
ºi vor face dovada consemnãrii la dispoziþia vânzãtorului a garanþiei de participare în valoare
de É..........................., precum ºi dovada achitãrii contravalorii dosarului de prezentare.

*) Se completeazã, dupã caz: ”cu strigareÒ sau ”cu oferta în plic sigilatÒ.
**) Se completeazã cu informaþii privind persoana desemnatã sã dea relaþii suplimentare (numele, numãrul de
telefon, telefax).
***) Se include în anunþ pentru licitaþiile publice cu oferte în plicuri sigilate.
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ANEXA Nr. 2c)

INSTRUCÞIUNI

privind angajamentul de confidenþialitate asupra informaþiilor privitoare
la societãþile comerciale care se privatizeazã
(model)

Referitor: Informaþii privind Societatea Comercialã ”............................É..............Ò Ñ S.A./S.R.L.
Cãtre: ÉÉ............................É............................É............................ (vânzãtor)
Acest angajament de confidenþialitate stabileºte condiþiile în care vânzãtorul este de acord
sã ne furnizeze anumite informaþii confidenþiale privind Societatea Comercialã ”É..........................Ò
Ñ S.A./S.R.L.
1. Acest angajament de confidenþialitate acoperã atât informaþiile orale, cât ºi pe cele scrise,
comunicate nouã despre Societatea Comercialã ”É............................É.....Ò Ñ S.A./S.R.L. de cãtre
vânzãtor sau de cãtre cel care acþioneazã în numele vânzãtorului. Termenul de informaþii, în sensul prezentului angajament, nu include urmãtoarele:
a) informaþii despre societatea comercialã, care au caracter public, prin alte canale decât
cele folosite de noi;
b) informaþii care sunt în posesia dumneavoastrã sau a societãþii comerciale ºi care sunt
dezvãluite prin alte mijloace decât cele prin care ni le-aþi dezvãluit nouã;
c) informaþii obþinute de noi, dupã data prezentului angajament, din terþe surse.
2. Informaþiile vor fi folosite numai în scopul fundamentãrii deciziei noastre de a investi în
Societatea Comercialã ”É............................É............................Ò Ñ S.A./S.R.L.
3. Informaþiile vor fi pãstrate confidenþial de noi ºi nu vor fi dezvãluite unei alte pãrþi fãrã
acordul scris al vânzãtorului.
4. Suntem de acord ºi ne angajãm sã nu comunicãm cu alte persoane, în afarã de cele
care au fost menþionate în mod expres de cãtre vânzãtor. Totodatã, suntem de acord sã nu
comunicãm cu conducerea sau cu salariaþii societãþii comerciale, fãrã acordul prealabil al vânzãtorului.
5. Înþelegem ºi suntem de acord ca, în situaþia în care vânzãtorul ne solicitã în mod expres
înapoierea informaþiilor scrise, sã le restituim fãrã întârziere.
6. În caz de nerespectare a prezentului angajament, datorãm vânzãtorului daune-interese stabilite de instanþele competente.
7. Obligaþia de confidenþialitate este valabilã pentru o perioadã de 3 ani de la data
acceptãrii.
Semnat ºi acceptat în termenii de mai sus de*) É.............................É.......................................
(numele, prenumele, actul de identitate, nr. procurii de reprezentare**)

Data É............................É.........

*) Pentru ofertant, persoanã juridicã, se vor scrie în clar: denumirea, naþionalitatea, sediul, codul fiscal, numãrul de
înregistrare la oficiul registrului comerþului.
**) Pentru reprezentantul ofertantului.
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ANEXA Nr. 3a)

INSTRUCÞIUNI

privind grila de punctaj al ofertelor pentru vânzarea acþiunilor prin negociere directã
sau prin licitaþie cu oferta în plic sigilat
(conþinut-cadru)
A. Elemente componente
1. Oferta financiarã

Preþul pe acþiune
¥ Nr. puncte =

Preþ oferit de solicitant

x 100
Preþ de ofertã F.P.S.
Total (1) É............................................................................................................................................. = ... puncte
2. Investiþii din surse proprii în societatea comercialã

a) Volumul total al investiþiei
¥ Nr. puncte =

Volum total investiþii

Capital social
b) Perioada de efectuare a investiþiei
b1) Anul 1 Ñ Nr. puncte =

b2) Anul 2 Ñ Nr. puncte =

bx) Anul x Ñ Nr. puncte =

x 100 ....É.......................................................................... = ... puncte

Volum total investiþii în anul 1
Volum total investiþii
Volum total investiþii în anul 2
Volum total investiþii
Volum total investiþii în anul x

x =

x =

x =

100
1
100
2

É..................................... = ... puncte

É..................................... = ... puncte

100

É...................................... = ... puncte
Volum total investiþii
x
Total (2) É....................................................................................... (a+b1+b2+É+bx) É.................... = É puncte

NOTÃ:
Ñ Volumul total de investiþii propus sã nu depãºeascã, de regulã, valoarea capitalului social al societãþii comerciale.
Ñ Data de referinþã a calculelor temporale este data semnãrii contractului de vânzare-cumpãrare.
3. Protecþia mediului

Investiþii pentru protecþia mediului neincluse în pct. 2:
a) Volumul total de investiþii:
¥ Nr. puncte =

Volumul total al investiþiilor pentru protecþia mediului
Volumul investiþiilor calculat de vânzãtor

x 100 ................................................... = ... puncte

b) Perioada de efectuare a investiþiei pentru protecþia mediului:
b1) Anul 1 Ñ Nr. puncte =

Volumul investiþiilor pentru protecþia mediului în anul 1

x

Volumul total al investiþiilor pentru protecþia mediului

b2) Anul 2 Ñ Nr. puncte =

Volumul investiþiilor pentru protecþia mediului în anul 2

x

Volumul total al investiþiilor pentru protecþia mediului

bx) Anul x Ñ Nr. puncte =

Volumul investiþiilor pentru protecþia mediului în anul x

x

100
1
100
2

É................... = ... puncte

É................... = ... puncte

100

É................... = ... puncte
x
Total (3) É....................................................................................... (a+b1+b2+É+bx) É.................... = É puncte
Volumul total al investiþiilor pentru protecþia mediului

NOTÃ:
Ñ Volumul total al investiþiilor pentru protecþia mediului nu poate fi, de regulã, mai mic decât volumul investiþiilor,
calculat de vânzãtor.
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B. Determinarea punctajului final
Punctajul final (PF) se determinã astfel:
PF = Total(1) x A+Total(2) x B+Total(3) x C = x puncte,
în care A, B, C reprezintã ponderea elementelor componente în punctajul final ºi se stabilesc de Consiliul de administraþie sau de comitetele de direcþie, dupã caz, ale Fondului Proprietãþii de Stat, în funcþie de domeniul principal de activitate al societãþii comerciale, de obiectivele urmãrite prin privatizare ºi/sau de altele asemãnãtoare. Grila de punctaj al
ofertelor conþine ponderile A, B, C ºi se transmite ofertanþilor o datã cu dosarul de prezentare.
Evaluarea ofertelor se efectueazã pe loc, în sala de desfãºurare a negocierii/licitaþiei ºi se selecteazã ofertantul
care a obþinut punctajul cel mai mare. La punctaj egal, va fi selectat ofertantul care are cea mai bunã ofertã financiarã.
NOTÃ:
În cazul în care elementele componente ale grilei se diminueazã sau se mãresc, pe baza hotãrârii Consiliului de
administraþie sau a comitetelor de direcþie, dupã caz, ale Fondului Proprietãþii de Stat, ºi numãrul ponderilor va scãdea
sau va creºte corespunzãtor.

ANEXA Nr. 3b

INSTRUCÞIUNI

privind modul de întocmire a contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni/pãrþi sociale1)
(conþinut-cadru)

Nr. .............. din ......./...../.....
I. Pãrþile contractante
Între Fondul Proprietãþii de Stat (sau sucursala teritorialã), cu sediul în ...................................,
sectorul ............, România, tel. ................., fax: ...................., contul nr. ....................., deschis la
Banca ..................................., Sucursala ..................................., codul fiscal nr. ................., reprezentatã legal prin ..................................., denumit în continuare vânzãtor, ºi
Societatea Comercialã2) ................................, cu sediul3) în ............................, str. ...................
nr. ........., înmatriculatã la oficiul registrului comerþului cu nr. J/....../.........4), codul fiscal nr. .............,
contul nr. ................, deschis la Banca ..................................., Sucursala ...................................,
reprezentatã legal prin ..................................., denumitã în continuare cumpãrãtor, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpãrare de acþiuni/pãrþi sociale.

II. Obiectul contractului
ARTICOLUL 1

Vânzãtorul se obligã sã transmitã dreptul de proprietate ºi sã remitã, iar cumpãrãtorul sã
plãteascã ºi sã preia un numãr de .... acþiuni/pãrþi sociale emise de societatea comercialã.
Proprietatea se transmite de drept cumpãrãtorului în momentul semnãrii contractului, în conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil5).
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III. Preþul ºi modalitãþile de platã
ARTICOLUL 2

Valoarea contractului este de ................................... $/lei (inclusiv garanþia de participare)6).
Evoluþia ratei inflaþiei sau a cursului de schimb valutar care se înregistreazã ulterior perfectãrii prezentului contract nu determinã renegocierea preþului7).
ARTICOLUL 3
Modalitãþi de platã

Pãrþile au convenit ca plata sã se efectueze prin:
a) virament prin ordin de platã;
b) filã cec;
c) cambie;
d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.
Plata se face în termen8) de ........ zile lucrãtoare de la perfectarea contractului, în contul
vânzãtorului cu nr. .................., deschis la Banca .............................., Sucursala .......................... .
IV. Garanþii
ARTICOLUL 4

Cumpãrãtorul se obligã se efectueze la societatea comercialã investiþiile în tehnologii/echipament, resurse umane, precum ºi în protecþia mediului, convenite cu vânzãtorul ºi prevãzute în
anexa la prezentul contract, conform documentaþiei de prezentare a societãþii comerciale, acceptatã
de cãtre cumpãrãtor9).
Cumpãrãtorul se obligã sã protejeze ºi sã promoveze mãrcile de fabricã, de comerþ sau de
serviciu înregistrate, aflate în patrimoniul societãþii comerciale10). De asemenea, cumpãrãtorul se
obligã sã nu modifice firma ºi emblema în actul constitutiv al societãþii comerciale11).
V. Rãspunderea contractualã
ARTICOLUL 5

Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzãtoare a
obligaþiilor contractuale, partea aflatã în culpã datoreazã daune moratorii (penalitãþi de întârziere)
ºi/sau daune-interese.
ARTICOLUL 6

Dacã o situaþie de forþã majorã împiedicã sau întârzie total/parþial executarea contractului,
partea afectatã de cazul de forþã majorã va fi exoneratã de rãspundere privind îndeplinirea obligaþiilor sale pentru perioada în care aceastã îndeplinire este împiedicatã sau întârziatã de cazul de
forþã majorã, conform art. 1.082 ºi 1.083 din Codul civil.
ARTICOLUL 7

Prevederile articolului precedent nu se aplicã în cazul în care partea care invocã forþa majorã
era în întârziere.
ARTICOLUL 8

Prin forþã majorã se înþelege un eveniment neprevãzut ºi de neînlãturat, independent de
voinþa pãrþilor, care întârzie sau împiedicã total/parþial îndeplinirea obligaþiilor contractuale, cum ar
fi: calamitate naturalã, incendiu, stare de rãzboi.
Greva nu va fi consideratã caz de forþã majorã.
Partea care invocã forþa majorã este obligatã sã comunice celeilalte pãrþi, în termen de
5 zile de la apariþia cazului de forþã majorã, existenþa acestuia, prin notificare scrisã însoþitã de
acte doveditoare, confirmate de cãtre Camera de Comerþ ºi Industrie a României.
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Dacã notificarea nu s-a transmis în condiþiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã
de prejudiciile provocate celeilalte pãrþi, întrucât nu a fãcut dovada existenþei cazului de forþã
majorã.
ARTICOLUL 9
Clauza penalã

a) Pentru întârziere la plata preþului, peste termenul stipulat în contract sau ulterior, conform
modificãrii contractului prin act adiþional, cumpãrãtorul datoreazã urmãtoarele daune moratorii:
Ñ pentru primele 15 zile: 0,3%;
Ñ pentru urmãtoarele 15 zile: 0,3%12).
Daunele moratorii se calculeazã la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de întârziere.
b) Pentru întârziere în finalizarea lucrãrilor de investiþii, conform termenelor fixate în documentaþia prevãzutã în anexã13):
Ñ pentru primele 15 zile: 0,3%;
Ñ pentru urmãtoarele 15 zile: 0,3%14).
ARTICOLUL 10
Pactul comisoriu

În cazul în care cumpãrãtorul nu îºi executã obligaþiile contractuale, contractul poate fi reziliat
de plin drept cu daune-interese15) de cãtre vânzãtor, printr-o simplã notificare, dacã, în prealabil,
partea în culpã a fost pusã în întârziere, dar numai dupã trecerea unui termen de 30 de zile de
la scadenþã, potrivit art. 9.
Vânzãtorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese ºi fãrã respectarea dispoziþiilor de la alin. 1 al acestui articol, printr-o simplã notificare, în cazul în care constatã cã, de la
momentul perfectãrii contractului ºi pânã la momentul efectuãrii plãþii, cumpãrãtorul se aflã în procedurã de reorganizare sau lichidare judiciarã.
Cumpãrãtorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese ºi fãrã respectarea dispoziþiilor de la alin. 1, printr-o simplã notificare, în cazul în care constatã cã, dupã perfectarea prezentului contract, acþiunile nu se aflau în proprietatea statului16).
VI. Modificarea contractului

ARTICOLUL 11

Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act adiþional.
Clauzele care se referã la îndeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi modificate.
VII. Dispoziþii finale

ARTICOLUL 12

Clauzele prezentului contract se completeazã de drept cu dispoziþiile Codului civil ºi ale Codului comercial.
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ARTICOLUL 13

Litigiile apãrute în legãturã cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaþiilor contractuale se soluþioneazã pe cale amiabilã sau arbitralã. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile
se vor soluþiona la instanþele judecãtoreºti competente17).
ARTICOLUL 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru fiecare
parte18).

Vânzãtor,

Cumpãrãtor,

1) Contractul de vânzare-cumpãrare este orientativ, pãrþile având dreptul sã-ºi fixeze drepturile ºi obligaþiile în funcþie
de fiecare situaþie particularã în parte, potrivit principiului libertãþii contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil.
2) Numele ºi prenumele persoanei fizice/denumirea societãþii comerciale, dupã caz.
3) Pentru persoane fizice: domiciliul.
4) În cazul asociaþiilor înfiinþate de cãtre salariaþi ºi/sau pensionari cu ultimul loc de muncã la respectiva societate
comercialã, sau salariaþi ºi membrii consiliului de administraþie, ori asociaþii ºi fundaþii, se va menþiona numãrul hotãrârii
judecãtoreºti de autorizare. Pentru persoane fizice se vor menþiona actele de identitate: B.I. seria ºi nr., paºaport, dupã
caz.
5) La contractele de vânzare cu plata în rate, vânzãtorul poate stipula cã dreptul de proprietate se transmite la data
la care va fi plãtitã ultima ratã. La achiziþiile de acþiuni de cãtre asociaþiile înfiinþate de salariaþi ºi/sau pensionari cu ultimul
loc de muncã la respectiva societate comercialã sau de salariaþi ºi membrii consiliului de administraþie, clauza de rezervã
a proprietãþii nu opereazã.
6) Completarea art. 2 alin. 1 este necesarã numai în situaþia în care contractul s-a încheiat ca urmare a adjudecãrii
unei licitaþii, precum ºi în toate situaþiile în care se solicitã depunerea unei garanþii de participare.
7) În cazul contractelor cu plata în rate, vânzãtorul poate stipula indexarea valorii contractului, în funcþie de dobânda
de referinþã a Bãncii Naþionale a României.
8) Termenul de platã nu poate depãºi 60 de zile lucrãtoare. Pentru vânzãrile cu plata în rate, vãrsãmântul se face
cel mai târziu în a 25-a zi a lunii urmãtoare.
9) În anexe vor fi enumerate toate obligaþiile ce revin cumpãrãtorului în oferta tehnicã inclusã în documentaþia de
prezentare a societãþii comerciale ºi asupra cãrora s-a convenit, inclusiv obligaþiile minime acceptate conform bilanþului de
mediu, dupã caz.
10) Clauza are caracter obligatoriu pentru societãþile comerciale, care, în baza unei mãrci de fabricã, de comerþ sau
de serviciu înregistrate, ºi-au câºtigat un renume pe piaþa internã sau internaþionalã ºi, facultativ, pentru societãþile
comerciale care nu se aflã în aceastã situaþie.
11) Clauza are caracter obligatoriu pentru societãþile comerciale care ºi-au câºtigat un renume pe piaþa internã sau
internaþionalã.
12) Vânzãtorul poate fixa o cotã procentualã mai mare ori o cotã procentualã care sã nu fie mai micã de 0,1%, în
funcþie de valoarea contractului.
13) Investiþiile se referã la tehnologii, resurse umane, protecþia mediului, precum ºi la orice alte investiþii pe care
vânzãtorul le-a convenit cu cumpãrãtorul, conform documentaþiei de prezentare a societãþii comerciale.
14) Vânzãtorul poate fixa o cotã procentualã mai mare ori o cotã procentualã care sã nu fie mai micã de 0,1%, în
funcþie de valoarea contractului.
15) Pãrþile vor fixa cuantumul daunelor-interese, dupã cum urmeazã:
a) dobânda de referinþã a Bãncii Naþionale a României, garanþia de participare plus penalitãþile;
b) suma care reprezintã diferenþa dintre preþul curent plãtit de un terþ printr-un contract de vânzare-cumpãrare având
ca obiect aceleaºi acþiuni, ce a fost încheiat ulterior, ºi cel convenit prin contractul iniþial de vânzare-cumpãrare reziliat, în
conformitate cu art. 68 din Codul comercial.
16) Clauzele de reziliere se aplicã pentru achiziþiile cu plata integralã. De asemenea, clauzele referitoare la reziliere
se aplicã ºi în cazul achiziþiilor cu plata în rate, efectuate de cãtre asociaþiile înfiinþate de salariaþi ºi/sau pensionari cu
ultimul loc de muncã la respectiva societate comercialã, sau de salariaþi ºi membrii consiliului de administraþie. La
contractele de vânzare-cumpãrare cu plata în rate încheiate cu clauza de rezervã a proprietãþii, vânzãtorul va cere
rezoluþia contractului, dacã ratele nu au fost plãtite de douã ori consecutiv, cu daune moratorii ºi restituirea acþiunilor.
17) În situaþia în care contractul se perfecteazã cu o persoanã fizicã sau juridicã strãinã, în contract se va stipula cã
pãrþile convin ca prezentul contract, în privinþa formãrii, validitãþii, interpretãrii, executãrii ºi rãspunderii pentru neexecutarea
totalã/parþialã a obligaþiilor, sã fie guvernat de legea românã.
18) În cazul în care cumpãrãtorul este o persoanã fizicã sau juridicã strãinã, se va preciza instanþa de judecatã din
România, respectiv arbitrajul organizat pe lângã Camera de Comerþ ºi Industrie a României.
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MINISTERUL PRIVATIZÃRII

ORDIN
pentru aplicarea normelor metodologice privind
privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active
Având în vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, precum ºi dispoziþiile
art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 55/1998,
în temeiul art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Privatizãrii,
ministrul privatizãrii emite prezentul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a licitaþiilor cu strigare pentru vânzarea de
acþiuni, cuprins în anexa nr. 1, Regulamentul de organizare
ºi desfãºurare a licitaþiilor cu oferta în plic sigilat pentru
vânzarea de acþiuni, cuprins în anexa nr. 2, ºi Instrucþiunile
privind raportul de evaluare simplificat pentru stabilirea preþului de ofertã la vânzarea prin licitaþie a acþiunilor/pãrþilor
sociale (conþinutul-cadru), cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de
cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 3. Ñ Departamentul pentru restructurare ºi privatizare din Ministerul Privatizãrii va coordona ºi va controla
aplicarea prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României.

Ministrul privatizãrii,
Valentin M. Ionescu
Bucureºti, 16 martie 1998.
Nr. 60.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT

de organizare ºi desfãºurare a licitaþiilor cu strigare pentru vânzarea de acþiuni
1. Licitaþiile cu strigare se organizeazã la sediul central
al Fondului Proprietãþii de Stat ori la sucursalele sale teritoriale ºi se desfãºoarã într-o singurã etapã, la care poate
participa un numãr nelimitat de persoane.
2. Pentru þinerea licitaþiei vânzãtorul este obligat sã facã
publicitate în conformitate cu art. 39 ºi 40 din Normele
metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi
vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 55/1998, denumite în continuare norme metodologice, ºi
sã punã la dispoziþie oricãrui ofertant dosarul de prezentare a societãþii comerciale, contra cost.
3. Ofertanþii depun la comisia de licitaþie, cel mai târziu
cu o orã înainte de ora fixatã pentru începerea licitaþiei,
documentele de participare prevãzute la art. 27 din normele metodologice, precum ºi dovada achitãrii contravalorii
dosarului de prezentare.
4. Comisia de licitaþie verificã ºi analizeazã documentele
de participare prezentate de ofertanþi ºi întocmeºte lista
ofertanþilor acceptaþi, cãrora le înmâneazã taloane cu
numere de identificare, excluzând de la participare pe
aceia care nu întrunesc condiþiile prevãzute la art. 27 ºi
art. 52 alin. (2) din normele metodologice ºi/sau a cãror
scrisoare de bonitate financiarã, emisã de o bancã, dupã

caz, nu întruneºte condiþiile cerute. Numãrul înscris pe talonul de identificare înmânat licitantului va corespunde cu
numãrul de ordine din lista ofertanþilor acceptaþi.
5. ªedinþa de licitaþie se desfãºoarã la locul, data ºi ora
fixate în anunþul publicitar ºi este deschisã de cãtre licitator, desemnat de comisia de licitaþie.
6. Licitatorul anunþã denumirea societãþii comerciale ale
cãrei acþiuni se pun în vânzare, mãrimea pachetului oferit
la vânzare, preþul de ofertã la vânzare, pasul de licitare
stabilit valoric între 2 ºi 5% din preþul de ofertã la vânzare,
denumirea ºi numãrul de ordine ale ofertanþilor, modul de
desfãºurare a licitaþiei, asigurându-se cã fiecare ofertant a
înþeles procedura de desfãºurare a acesteia.
7. În cursul ºedinþei de licitaþie, licitanþii au dreptul sã
anunþe, prin strigare ºi prin ridicarea talonului de participare,
un preþ egal sau mai mare decât preþul anunþat de licitator.
8. Licitatorul este obligat sã þinã licitaþia dupã regula licitaþiei competitive sau olandeze, respectiv la un preþ în
urcare sau în scãdere, în funcþie de raportul dintre cerere
ºi ofertã, astfel:
a) dacã cererea pentru pachetul de acþiuni este mai
mare decât oferta, licitatorul va creºte preþul, din treaptã în
treaptã, cu un pas de licitare, în funcþie de punctul de
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confluenþã dintre cerere ºi ofertã, pânã când rezultã preþul
de adjudecare al pachetului de acþiuni;
b) în cazul în care nu se formuleazã nici o cerere de
cumpãrare la nivelul preþului de pornire, licitatorul va scãdea preþul, din treaptã în treaptã, cu un pas de licitare, în
funcþie de punctul de confluenþã dintre cerere ºi ofertã,
pânã rezultã preþul de adjudecare al pachetului de acþiuni.
9. Pentru situaþia prevãzutã la pct. 8 lit. b), comisia
întrerupe ºedinþa de licitaþie, pentru consultare, ºi stabileºte
pasul pentru licitaþia de tip olandez, precum ºi numãrul
maxim de paºi care se vor licita.
Licitatorul reia licitaþia dupã regula licitaþiei olandeze,
anunþând pasul de licitaþie stabilit valoric de comisie între
2 ºi 5% din preþul de ofertã la vânzare. Dacã pachetul de
acþiuni nu este adjudecat înainte de ultimul pas stabilit de
comisie, licitatorul anunþã ultimul pas. În acest caz, dacã
sunt mai multe oferte, licitaþia se va desfãºura dupã regula
licitaþiei competitive, pânã la adjudecarea pachetului de
acþiuni.

În cazul în care, la ultimul pas anunþat de cãtre licitator,
pachetul de acþiuni nu a fost adjudecat, se declarã închisã
ºedinþa de licitaþie ºi se poate organiza o nouã licitaþie,
respectându-se condiþiile de publicitate.
10. ªedinþa de licitaþie se încheie în momentul acceptãrii exprese a ofertei de cãtre licitant, dacã nu mai existã ºi
alte cereri, la preþul cel mai mare.
11. Dupã anunþarea adjudecatarului, licitatorul declarã
închisã ºedinþa de licitaþie, dupã care întocmeºte procesulverbal de adjudecare, semnat de membrii comisiei de licitaþie, de adjudecatar ºi de cãtre ceilalþi licitanþi.
Garanþia de participare depusã de adjudecatar se reþine
de cãtre vânzãtor ºi se deduce din suma datoratã pentru
achiziþionarea acþiunilor adjudecate.
12. În situaþia în care pachetul de acþiuni nu a fost
adjudecat, se va þine, dupã caz, o nouã ºedinþã de licitaþie,
la data prevãzutã în anunþul publicitar, sau o altã licitaþie,
respectându-se condiþiile de publicitate.

ANEXA Nr. 2
REGULAMENT

de organizare ºi desfãºurare a licitaþiilor cu oferta în plic sigilat pentru vânzarea de acþiuni
1. Licitaþiile cu oferte în plic sigilat se organizeazã la
sediul central al Fondului Proprietãþii de Stat ori la sucursalele sale teritoriale ºi se desfãºoarã într-o singurã etapã, la
care poate participa un numãr nelimitat de persoane.
2. Pentru þinerea licitaþiei, vânzãtorul este obligat sã
facã publicitatea prevãzutã la art. 39 ºi 40 din Normele
metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi
vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 55/1998, denumite în continuare norme metodologice, ºi
sã punã la dispoziþie oricãrui ofertant, contra cost, dosarul
de prezentare a societãþii comerciale.
3. Ofertanþii au obligaþia, ca cel mai târziu cu o orã
înainte de ora þinerii licitaþiei, comunicatã în anunþul publicitar, sã depunã, la locul indicat de vânzãtor, ofertele în plic
sigilat ºi documentele de participare necesare prezentãrii la
licitaþie, precum ºi dovada achitãrii contravalorii dosarului
de prezentare.
4. Ofertele transmise peste termenul fixat pentru a fi
depuse nu se iau în considerare ºi se înapoiazã, nedeschise, ofertanþilor respectivi.
5. Oferta, reprezentând angajamentul ferm al licitantului,
este secretã ºi se depune în plic sigilat ºi semnat. Pe plic
se inscripþioneazã:
Ñ denumirea licitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul;
Ñ organizatorul licitaþiei ºi denumirea societãþii comerciale ale cãrei acþiuni/pãrþi sociale fac obiectul vânzãrii.
6. Ofertele închise în plic sigilat trebuie sã conþinã:
a) informaþii cu privire la numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice ºi domiciliul/sediul acesteia;

b) preþul oferit ºi modalitatea de platã;
c) alte condiþii de ofertã solicitate prin dosarul de prezentare a societãþii comerciale;
d) angajamentul ferm al licitantului asupra valabilitãþii
ofertei sale.
7. La data, ora ºi locul anunþate pentru deschiderea
plicurilor vor fi prezenþi membrii comisiei de licitaþie ºi licitanþii sau reprezentanþii acestora, în baza documentelor de
împuternicire. Membrii comisiei de licitaþie verificã existenþa
documentelor necesare participãrii la licitaþie. Se exclud de
la licitaþie ofertanþii care nu au depus toate documentele
solicitate, nu întrunesc condiþiile prevãzute la art. 52
alin. (2) din normele metodologice ºi/sau a cãror scrisoare
de bonitate financiarã emisã de o bancã, dupã caz, nu
întruneºte condiþiile cerute.
Preºedintele comisiei de licitaþie va deschide numai
plicurile care conþin ofertele licitanþilor prezenþi ºi va
anunþa:
a) numele/denumirea licitanþilor;
b) conþinutul ofertelor;
c) notificãrile, în scris, referitoare la modificãrile ºi la eliminarea unor elemente din oferte, în cazul în care acestea
s-au formulat.
Se exclud de la licitaþie ofertele licitanþilor care nu se
prezintã la data, ora ºi locul indicate de vânzãtor pentru
þinerea licitaþiei, plicurile returnându-se acestora fãrã a fi
deschise.
8. Fiecare ofertã, în ordinea deschiderii, este semnatã
de toþi membrii comisiei de licitaþie ºi de toþi licitanþii.
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9. Evaluarea ofertelor se face pe baza grilei de punctaj
al ofertelor, care reprezintã rezultatul comparãrii elementelor
ofertelor, stabilite ºi aprobate, în prealabil, de vânzãtor.
Membrii comisiei de licitaþie vor proceda, pe loc, la evaluarea ºi compararea ofertelor, în baza grilei de punctaj.
10. Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care
totalizeazã punctajul maxim. În cazul în care mai mulþi licitanþi au întrunit acelaºi punctaj maxim, se declarã adjudecatar licitantul care a oferit preþul cel mai mare*).
În situaþia în care se menþine egalitatea, pentru departajarea acestora, comisia de licitaþie va organiza, de îndatã,
licitaþie cu strigare, la care se va licita doar preþul.
În situaþia în care preþurile înscrise în oferte de cãtre
licitanþi sunt mai mici decât preþul de pornire a licitaþiei,
comisia de licitaþie poate accepta aceste preþuri, dacã sunt
serioase ºi determinate ºi dacã ofertele cuprind elementele
menþionate la pct. 6, sau, dupã caz, poate întrerupe
ºedinþa de licitaþie. În caz de neadjudecare, vânzãtorul
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poate organiza o altã licitaþie, cu respectarea condiþiilor de
publicitate prevãzute în normele metodologice.
11. Adjudecarea licitaþiei se consemneazã într-un proces-verbal, încheiat în 2 exemplare, care va cuprinde:
a) numele membrilor comisiei de licitaþie;
b) nominalizarea licitantului a cãrui ofertã a fost adjudecatã;
c) semnãturile membrilor comisiei de licitaþie ºi ale licitanþilor**).
12. Comisia de licitaþie va transmite, de îndatã, persoanei cãreia i s-a adjudecat licitaþia, procesul-verbal de adjudecare.
Garanþia de participare depusã de adjudecatar se reþine
de cãtre vânzãtor ºi se deduce din suma datoratã pentru
achiziþionarea acþiunilor adjudecate.
13. În situaþia în care pachetul de acþiuni nu a fost
adjudecat, se va þine, dupã caz, o nouã ºedinþã de licitaþie,
la data prevãzutã în anunþul publicitar, sau o altã licitaþie,
respectându-se condiþiile de publicitate.

**) Consiliul de administraþie al Fondului Proprietãþii de Stat sau comitetele de direcþie ale sucursalelor Fondului Proprietãþii de Stat pot stabili,
înainte de þinerea licitaþiei, ca, în cazul ofertelor egale de preþ, departajarea acestora sã se facã în funcþie de punctajul obþinut la unul dintre elementele
din grila de punctaj al ofertelor, considerat de vânzãtor ca esenþial în cazul dat. Criteriul de departajare a ofertelor egale de preþ va fi precizat explicit
în dosarul de prezentare.
**) Dacã un licitant refuzã sã semneze, chiar ºi cu obiecþii scrise, comisia de licitaþie va insera în procesul-verbal constatarea acestui refuz
ºi va înainta de îndatã compartimentului de coordonare/control al Fondului Proprietãþii de Stat o notificare scrisã pentru fiecare caz în parte.

ANEXA Nr. 3
INSTRUCÞIUNI

privind raportul de evaluare simplificat
pentru stabilirea preþului de ofertã la vânzarea prin licitaþie a acþiunilor/pãrþilor sociale
Metodologia de evaluare se bazeazã pe calcularea valorii activului net contabil, ajustatã cu
media profitului pe ultimii 4 ani.
A. Calculul activului net contabil
Activul net contabil se calculeazã conform modelului-formularul F12 lit. c) din anexa nr. 1 la
Ordinul ministrului privatizãrii nr. 59/1998.
Valoarea activului net contabil (Vanc) este determinatã în baza datelor cuprinse în ultima
balanþã de verificare, þinând seama ºi de influenþa contului 8045, elaborate de societatea comercialã supusã privatizãrii.
Administratorii societãþii comerciale depun la vânzãtor documentele de ofertã solicitate de
acesta ºi formularul cuprinzând determinarea valorii activului net contabil, verificate ºi semnate de
cenzori sau de un expert contabil autorizat, în cazul unei societãþi comerciale cu rãspundere
limitatã.
Cenzorii ºi administratorii societãþii comerciale au obligaþia de a verifica ºi certifica corectitudinea datelor, în mod deosebit pe cele referitoare la:
Ñ determinarea valorii rãmase a mijloacelor fixe, pe baza reevaluãrii acestora, conform
hotãrârilor Guvernului nr. 945/1990, nr. 26/1992 ºi nr. 500/1994, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
Ñ amortizarea mijloacelor fixe, conform Legii nr. 15/1994, cu modificãrile ulterioare, ºi
Hotãrârii Guvernului nr. 266/1994;
Ñ evaluarea terenurilor din proprietatea societãþii comerciale, pe baza Hotãrârii Guvernului
nr. 834/1991, completatã, ºi prin Hotãrârea Guvernului nr. 500/1994, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 151/15.IV.1998
B. Media aritmeticã a profitului pe ultimii 4 ani*) se determinã cu ajutorul formulei (1):

Pnm =

Pnt-3 x It-2 x It-1 x it + Pnt-2 x It-1 x it + Pnt-1 x it + Z

(1),

4

în care:
¥ Pnm = media profitului net pe ultimii 4 ani, la care s-au aplicat indicii de inflaþie comunicaþi
de Comisia Naþionalã pentru Statisticã;
¥ t = indice care reprezintã anul de bazã în care se calculeazã Pnm;
¥ Pnt-1 = profitul net realizat în anul anterior;
¥ Pnt-2 = profitul net realizat în ultimii doi ani;
¥ Pnt-3 = profitul net realizat în ultimii trei ani;
¥ It-2, It-1= indici de inflaþie comunicaþi de Comisia Naþionalã pentru Statisticã, pentru anii
t-2 ºi t-1;
¥ it = indicele de inflaþie de la începutul anului (t) pânã în luna ultimei balanþe de verificare;
¥ Z = profitul net anual, extrapolat pentru anul (t) în care se face calculul, ºi care este dat
de formula (2):

Z =

Yn
n

x 12, în care: (2)

Y n = profitul net cumulat, preluat din ultima balanþã de verificare a conturilor sintetice din
anul (t);
n = numãrul de luni care au trecut de la începutul anului (t) pânã la data întocmirii ultimei
balanþe de verificare.
Pentru anii în care s-au înregistrat pierderi, termenii corespunzãtori acestor ani primesc semnul ”-Ò în formula (1).
Formula de calcul al profitului net mediu (1) se utilizeazã în anul 1997. Pentru anii urmãtori,
formula de calcul se modificã corespunzãtor.

C. Calculul preþului de ofertã/acþiune
Preþul de ofertã/acþiune se calculeazã cu ajutorul formulei (3):

Preþul de ofertã/acþiune =

K x Vanc ± (1 Ð K) x Pnm
N

(3)

Preþul de ofertã pentru pachetul de acþiuni care se vinde se calculeazã cu ajutorul
formulei (4):
Preþul de ofertã pe pachetul de acþiuni = Preþul de ofertã/acþiune x N1 (4),
în care:
Vanc = valoarea activului net, calculatã conform lit. A.
K = un coeficient specific sectorului de activitate al societãþii comerciale supuse privatizãrii,
indicat în tabelul de mai jos.
N = numãrul total de acþiuni emise de societatea comercialã supusã privatizãrii, aferent capitalului social corespunzãtor ultimei cereri de menþiuni înregistrate la oficiul registrului
comerþului;
N1 = numãrul de acþiuni oferite la vânzare.
În situaþia în care preþul pe acþiune, calculat conform formulei (4), este mai mic decât 20%
din valoarea nominalã a acþiunii, preþul de ofertã se va calcula cu ajutorul formulei (5):
Preþul de ofertã = 0,2 x Valoarea nominalã a acþiunii x N1 (5)

*) Este valabil pentru cazul în care societatea comercialã a încheiat bilanþ contabil în ultimii 4 ani, raportat la
anul de bazã; în cazul unor societãþi comerciale nou-înfiinþate, se considerã media aritmeticã a ultimilor ani în care a
încheiat bilanþ contabil raportat la anul de bazã.
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TABEL

Atribuirea coeficientului K în funcþie de sectorul de activitate
Codul

Sectorul

K

Codul

01
02
03
04
05
06
07
08
09

resurse cãrbune
resurse petrol
resurse gaz metan
resurse feroase
resurse neferoase
resurse, altele
industria combustibilului
industria metalurgicã
industria construcþiilor de maºini,
industria prelucrãtoare
industria electronicã, electrotehnicã
industria chimicã
industria materialelor pentru
construcþii
industria lemnului, celulozei ºi hârtiei
industria sticlei, porþelanului ºi faianþei
industria confecþiilor ºi a produselor
textile
industria pielãriei, blãnurilor,
încãlþãmintei
industria alimentarã
industria sãpunurilor ºi a produselor
cosmetice
industrie, altele

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,6
0,6

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7

Sectorul

agriculturã
silviculturã, pisciculturã
comunicaþii
transporturi feroviare
transporturi auto
transporturi navale
transporturi aeriene
construcþii
informaticã
comerþ interior
comerþ exterior
finanþe, bãnci, asigurãri
educaþie, culturã, artã
cercetare, proiectare
sãnãtate, farmacie
turism, alimentaþie publicã, agrement
mediu
servicii
publicitate, mass-media
aprovizionare, contractãri
educaþie fizicã ºi sport
gospodãrie comunalã ºi locativã
alte activitãþi
metalurgie neferoasã

K

0,5
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,8
0,4
0,4
0,7
0,7
0,7
0,8
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6

MINISTERUL PRIVATIZÃRII

ORDIN
pentru aplicarea normelor metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale
ºi vânzarea de active
Având în vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, precum ºi dispoziþiile
art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 55/1998,
în temeiul art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Privatizãrii,
ministrul privatizãrii emite prezentul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a licitaþiiilor pentru vânzarea de active cu plata
integralã, cu plata în rate sau pentru utilizarea activelor în
sistem de leasing imobiliar, cuprins în anexã.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de
cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.

Art. 3. Ñ Departamentul pentru restructurare ºi privatizare din Ministerul Privatizãrii va coordona ºi va controla
aplicarea prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României.

Ministrul privatizãrii,
Valentin M. Ionescu

Bucureºti, 16 martie 1998.
Nr. 61.
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ANEXÃ
REGULAMENT

de organizare ºi desfãºurare a licitaþiilor
pentru vânzarea de active cu plata integralã, cu plata în rate sau pentru utilizarea în sistem de leasing imobiliar
1. Vânzarea de active se efectueazã prin licitaþie, într-o
singurã etapã, la care poate participa un numãr nelimitat
de persoane, astfel:
a) licitaþie publicã cu strigare, în cazul vânzãrii activelor
cu plata integralã;
b) licitaþie publicã cu oferte închise în plic sigilat, în
cazul vânzãrii activelor cu plata în rate sau pentru utilizarea în sistem de leasing imobiliar.
2. Pentru þinerea licitaþiei, vânzãtorul este obligat sã
facã publicitatea prevãzutã la art. 71, 72 ºi 73 din Normele
metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi
vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 55/1998, denumite în continuare norme metodologice, ºi
sã punã la dispoziþie oricãrui ofertant, contra cost, dosarul
de prezentare a activului, dupã apariþia anunþului publicitar.
3. Ofertanþii depun la sediul vânzãtorului, cel mai târziu
cu o orã înainte de ora fixatã pentru începerea licitaþiei,
documentele de participare prevãzute la art. 75 din normele metodologice, precum ºi dovada achitãrii contravalorii
dosarului de prezentare.
4. Comisia de licitaþie verificã ºi analizeazã documentele
de participare prezentate de ofertanþi ºi întocmeºte lista
ofertanþilor acceptaþi, excluzându-i de la participare pe cei
care se încadreazã în prevederile art. 76 alin. (2) sau pe
cei care nu întrunesc condiþiile prevãzute la art. 75 din
normele metodologice ºi/sau a cãror scrisoare de bonitate
financiarã emisã de o bancã, dupã caz, nu întruneºte condiþiile cerute. Nu sunt acceptate la licitaþie persoanele fizice
sau juridice care nu ºi-au respectat obligaþiile asumate la
adjudecarea licitaþiilor anterioare la aceeaºi societate
comercialã, respectiv nesemnarea contractului de vânzarecumpãrare sau neplata la termen a activului adjudecat.
5. ªedinþa de licitaþie are loc în ziua ºi la ora indicate
în anunþul de vânzare. Dacã nu sunt prezenþi cel puþin doi
ofertanþi sau dacã nu se adjudecã licitaþia, comisia declarã
ºedinþa închisã ºi întocmeºte procesul-verbal de constatare.
În acest caz se va þine o nouã ºedinþã de licitaþie la data
prevãzutã în anunþul publicitar.
6. Dacã la a doua ºedinþã de licitaþie se prezintã un
singur ofertant ºi acesta nu acceptã preþul de pornire,
comisia de licitaþie declarã ºedinþa închisã ºi întocmeºte
procesul-verbal de constatare.
7. Pentru situaþiile prevãzute la pct. 1 lit. b), plicurile cu
oferte se depun la sediul vânzãtorului, în ziua ºi la ora
stabilite pentru desfãºurarea licitaþiei, potrivit datei din anunþul publicitar.
Ofertele vor conþine, ca elemente minimale, preþul oferit,
avansul ºi numãrul de rate lunare, pentru vânzarea de
active cu plata în rate, respectiv redevenþa oferitã ºi durata
contractului, pentru utilizarea activelor în sistem de leasing
imobiliar.

8. Licitaþia este condusã de un licitator, desemnat dintre
membrii comisiei de licitaþie.
9. La deschiderea ºedinþei de licitaþie, licitatorul anunþã
modul de desfãºurare a licitaþiei, asigurându-se cã fiecare
ofertant a înþeles procedura de desfãºurare, sarcinile de
care este grevat activul, dupã caz, preþul de pornire al licitaþiei.
În situaþia prevãzutã la pct. 1 lit. a) licitatorul anunþã
pasul de licitare stabilit valoric, de cãtre comisia de licitaþie,
între 2 ºi 10% din preþul de pornire.
În situaþiile prevãzute la pct. 1 lit. b) se anunþã modul
de calcul al punctajului, conform grilei de punctaj a ofertelor pentru vânzarea cu plata în rate sau pentru utilizarea în
sistem de leasing imobiliar, dupã caz.
10. Pentru situaþia prevãzutã la pct. 1 lit. a), ºedinþa de
licitaþie se desfãºoarã conform prevederilor pct. 11Ñ14, iar
pentru situaþiile prevãzute la pct. 1 lit. b), ºedinþa de licitaþie se desfãºoarã conform prevederilor pct. 15Ñ19.
11. În cursul ºedinþei de licitaþie, licitanþii au dreptul sã
anunþe, prin strigare ºi ridicarea mâinii, un preþ egal sau
mai mare decât preþul anunþat de licitator.
12. Licitatorul este obligat sã þinã licitaþia dupã regula
licitaþiei competitive sau olandeze, respectiv la un preþ în
urcare sau în scãdere, în funcþie de raportul dintre cerere
ºi ofertã, astfel:
a) dacã se oferã preþul anunþat, licitatorul va creºte preþul, din treaptã în treaptã, cu un pas de licitare, în funcþie
de punctul de confluenþã dintre cerere ºi ofertã, pânã
rezultã preþul de adjudecare al activului;
b) dacã nu se oferã preþul anunþat, licitatorul va scãdea
preþul, din treaptã în treaptã, cu un pas de licitare stabilit
valoric între 2 ºi 5% din preþul de pornire, în funcþie de
punctul de confluenþã dintre cerere ºi ofertã, pânã rezultã
preþul de adjudecare al activului.
13. Pentru situaþia prevãzutã la pct. 12 lit. b) din prezentul regulament, comisia întrerupe ºedinþa de licitaþie
pentru consultare ºi stabileºte pasul pentru licitaþia de tip
olandez, precum ºi numãrul maxim de paºi care se vor
licita, având în vedere ca valoarea de adjudecare sã nu
diminueze activul net contabil al societãþii vânzãtoare ºi/sau
sã nu afecteze privatizarea societãþii comerciale.
Licitatorul reia licitaþia dupã regula licitaþiei olandeze ºi
anunþã pasul de licitaþie. Dacã activul nu este adjudecat
înainte de ultimul pas stabilit de comisie, licitatorul anunþã
ultimul pas. În acest caz, dacã sunt mai multe oferte, licitaþia se va desfãºura dupã regula licitaþiei competitive, pânã
la adjudecarea activului.
În cazul în care, la ultimul pas anunþat de cãtre licitator,
activul nu a fost adjudecat, comisia de licitaþie declarã
ºedinþa închisã ºi întocmeºte procesul-verbal de constatare.
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14. Dacã la a treia repetare a ultimei strigãri nu se
oferã o sumã mai mare, licitatorul anunþã adjudecarea activului licitantului care a oferit ultima sumã strigatã.
15. Preºedintele comisiei de licitaþie va deschide plicurile
care conþin ofertele ºi va anunþa:
a) numele/denumirea licitanþilor;
b) valoarea ofertelor;
c) notificãrile în scris referitoare la modificãrile ºi eliminarea unor elemente din oferte, în cazul în care acestea
s-au formulat.
Se exclud de la licitaþie ofertele licitanþilor care nu se
prezintã la data, ora ºi locul indicate de vânzãtor pentru
þinerea licitaþiei ºi plicurile se returneazã acestora fãrã a fi
deschise.
16. Fiecare ofertã, în ordinea deschiderii, este semnatã
de toþi membrii comisiei de licitaþie ºi de toþi licitanþii.
17. Evaluarea ofertelor se face pe baza grilei de punctaj
a ofertelor, pentru vânzarea activelor cu plata în rate, respectiv pentru utilizarea activelor în sistem de leasing.
Membrii comisiei de licitaþie vor proceda, pe loc, la evaluarea ºi la compararea ofertelor pe baza grilei de punctaj.
18. Decizia de adjudecare se ia în favoarea ofertei care
totalizeazã punctajul maxim.
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În cazul în care mai mulþi licitanþi au întrunit acelaºi
punctaj maxim, se declarã adjudecatar licitantul care a oferit preþul cel mai mare. În situaþia în care licitanþii au oferit
acelaºi preþ, pentru departajarea acestora, comisia de licitaþie va organiza, de îndatã, licitaþie cu strigare, la care se
va licita doar preþul.
19. În situaþia în care preþul înscris în ofertã de cãtre
licitanþi este mai mic decât preþul de pornire a licitaþiei,
comisia de licitaþie poate accepta acest preþ, þinând seama
ca valoarea de adjudecare sã nu diminueze activul net
contabil al societãþii comerciale vânzãtoare, sau poate întrerupe ºedinþa de licitaþie. În caz de neadjudecare, vânzãtorul
poate organiza o altã licitaþie, cu respectarea condiþiilor de
publicitate prevãzute de Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998.
20. Dupã anunþarea adjudecatarului de cãtre licitator,
acesta anunþã cã se reþine garanþia de participare depusã
de adjudecatar, care se deduce din suma de platã pentru
achiziþionarea activului adjudecat, ºi declarã închisã ºedinþa
de licitaþie.
21. Comisia de licitaþie procedeazã la întocmirea procesului-verbal, care se semneazã de cãtre membrii comisiei,
de cãtre adjudecatar ºi de ceilalþi licitanþi.

NOTÃ:

În situaþia în care o societate comercialã are în derulare contracte de locaþie de gestiune, închiriere sau asociere
în participaþiune ºi vinde un activ prin negociere directã, cu plata integralã, cãtre locatari sau asociaþi sau încheie cu
aceºtia, prin novaþie, contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, aceasta are obligaþia de a transmite
comisiei o notificare avizatã de Fondul Proprietãþii de Stat, din care sã rezulte urmãtoarele:
Ñ legalitatea încheierii contractelor de locaþie de gestiune, închiriere sau asociere în participaþiune, precum ºi a
actelor adiþionale la aceste contracte;
Ñ respectarea de cãtre locatar sau asociat a obligaþiilor asumate contractual (dupã caz, achitarea chiriei ºi a
altor obligaþii de platã, realizarea investiþiilor, participarea la beneficii ºi pierderi a pãrþilor etc.).

MINISTERUL PRIVATIZÃRII

ORDIN
pentru aplicarea normelor metodologice
privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active
Având în vedere prevederile Decretului nr. 622 din 5 decembrie 1997, ale art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, precum ºi dispoziþiile
art. 8 din Normele metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de active, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 55/1998,
în temeiul art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 51/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Privatizãrii,
ministrul privatizãrii emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind anunþul publi-

preþului de ofertã la vânzarea de active, cuprinse în anexa

citar pentru vânzarea de active, cuprinse în anexa nr. 1,

nr. 2, Instrucþiunile privind grila de punctaj pentru vânzarea

Instrucþiunile privind raportul de evaluare pentru stabilirea

de active cu plata în rate, cuprinse în anexa nr. 3a),
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Instrucþiunile privind grila de punctaj pentru utilizarea activelor în sistem de leasing imobiliar, cuprinse în anexa
nr. 3b), Instrucþiunile privind modul în întocmire a contractului de vânzare-cumpãrare de active, cuprinse în anexa
nr. 4a), ºi Instrucþiunile privind modul de întocmire a contractului de leasing imobiliar, cuprinse în anexa nr. 4b).

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de
cãtre Fondul Proprietãþii de Stat.
Art. 3. Ñ Departamentul pentru restructurare ºi privatizare din Ministerul Privatizãrii va coordona ºi va controla
aplicarea prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României.

Ministrul privatizãrii,
Valentin M. Ionescu

Bucureºti, 16 martie 1998.
Nr. 62.
ANEXA Nr. 1
INSTRUCÞIUNI

privind anunþul publicitar pentru vânzarea de active
(model)
Societatea Comercialã ...................................................................................., cu sediul în
....................................................................................., organizeazã licitaþie publicã .......................... *),
conform prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, aprobatã prin Legea
nr. 44/1998, ºi Normelor metodologice privind privatizarea societãþilor comerciale ºi vânzarea de
active, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 55/1998, pentru ............................................ **) a
urmãtoarelor active:
Denumirea activului
Obiectul de activitate Adresa activului
Preþul de pornire***)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
La preþul de adjudecare se adaugã T.V.A. suportatã de cãtre cumpãrãtor.
Licitaþia va avea loc la data de ............................... ora ........ la ............................... .
În caz de neadjudecare la prima ºedinþã, se va organiza cea de-a doua ºedinþã a licitaþiei la
data de ..................................................... .
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic, de la sediul societãþii
comerciale, între orele ........................................ .
Alte relaþii privind activele ce urmeazã a fi vândute ............................... ****).
Pentru participarea la licitaþie, ofertanþii vor depune la sediul societãþii, pânã în ziua licitaþiei,
ora ............................, documentele prevãzute de legislaþia în vigoare, precum ºi dovada achitãrii
contravalorii dosarului de prezentare.
Participanþii la licitaþie vor depune la casieria societãþii sau în contul nr. ............................,
deschis la ...................................., taxa de participare de ............................ lei ºi vor face dovada
consemnãrii la dispoziþia societãþii comerciale vânzãtoare a garanþiei de 3% din preþul de pornire
a licitaþiei.
Valoarea terenului aferent activului ..................................... *****).
OBSERVAÞIE:
Anunþul publicitar se poate publica, cu respectarea prezentului model, ºi într-o limbã strãinã
de circulaþie internaþionalã.

*****) Se completeazã, dupã caz, cu ”strigareÒ Ñ în cazul vânzãrii cu plata integralã sau cu ”oferte închise în
plicuri sigilateÒ Ñ în cazul vânzãrii cu plata în rate sau al utilizãrii în sistem de leasing.
*****) Se completeazã, dupã caz, cu ”vânzareaÒ sau ”utilizarea în sistem de leasingÒ.
*****) Preþul de pornire se stabileºte pe baza raportului de evaluare, al cãrui conþinut-cadru este prezentat în
anexa nr. 2.
*****) Se completeazã cu informaþii privind persoana desemnatã sã dea relaþii suplimentare privind activul
(numele, numãrul de telefon).
*****) Se completeazã, dupã caz, ”este inclusã în preþul de pornire a licitaþieiÒ sau ”nu este inclusã, urmând ca
acesta sã fie vândut cumpãrãtorului activului conform prevederilor legale în vigoareÒ.
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ANEXA Nr. 2

INSTRUCÞIUNI

privind raportul de evaluare pentru stabilirea preþului de ofertã la vânzarea de active*)
(conþinut-cadru)
1. Valoarea activului ºi a terenului aferent acestuia,
înregistrate în contabilitate, la care s-au aplicat toate reevaluãrile în conformitate cu actele normative în vigoare.
2. Valoarea contabilã a activului ºi a terenului aferent
acestuia, actualizate cu influenþele modificãrilor de preþuri
intervenite între data ultimei reevaluãri ºi data întocmirii
raportului de evaluare.
3. Dotarea tehnicã ºi nivelul tehnologic al activului;
uzura fizicã ºi moralã a bunurilor incluse în activ.
4. Forþa de muncã utilizatã în cadrul activului ºi calificarea acesteia.
5. Implicaþii asupra societãþii comerciale deþinãtoare:
Ñ în cazul vânzãrii activului, sã fie respectate prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 88/1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998.
6. Sursele de aprovizionare cu materii prime, materiale
ºi posibilitãþile de desfacere a produselor finite realizate.

7. Contracte comerciale în curs de derulare, încheiate
de societatea comercialã, vizând activul în cauzã.
8. Sarcini de care este grevat activul (contracte de
închiriere, locaþie, ipoteci etc.).
9. Valoarea actualizatã a investiþiilor efectuate de locatar
(dacã este cazul), care va fi evidenþiatã distinct în preþul
propus pentru începerea licitaþiei.
10. Preþul propus pentru începerea licitaþiei, din care:
valoarea terenului ºi/sau calculul redevenþei, dupã caz.
11. Justificarea preþului propus pentru începerea licitaþiei
ºi metoda de evaluare folositã (la stabilirea preþului se vor
avea în vedere ºi elementele caracteristice ale fondului de
comerþ, cum sunt: marca, vadul comercial, clientela, licenþe,
patente etc.).
12. Proiectul de contract de vânzare-cumpãrare de
active, respectiv proiectul de contract de leasing imobiliar,
conform modelului din anexa nr. 4 la prezentul ordin.

*) Cu plata integralã sau în rate, respectiv contractul de leasing imobiliar cu clauzã fermã de cumpãrare, dupã caz.

ANEXA Nr. 3a)
INSTRUCÞIUNI

privind grila de punctaj pentru vânzarea de active cu plata în rate
Denumirea activului: .....................................
Licitantul: .......................................................
1. Preþul oferit: ............................... mii lei
2. Avansul: ...................................... mii lei
3. Numãrul de rate lunare: .......................

Data
.....................................

maximum 70 puncte
maximum 10 puncte
maximum 20 puncte

Semnãtura ºi ºtampila
..................................................

Modul de calcul al punctajului:
Cea mai mare ofertã pentru fiecare dintre poziþiile 1 ºi 2 primeºte punctajul maxim, respectiv
70 ºi 10 puncte.
Cel mai mic termen pentru poziþia 3 primeºte punctajul maxim, respectiv 20 de puncte.
Punctajele celorlalþi ofertanþi se calculeazã proporþional, în funcþie de cea mai mare valoare
oferitã pentru poziþiile 1 ºi 2 ºi, respectiv, invers proporþional, în funcþie de cea mai micã valoare,
pentru poziþia 3.
Câºtigãtorul licitaþiei este cel care a obþinut punctajul total cel mai mare.
La punctaj egal va fi declarat câºtigãtor ofertantul care oferã cel mai mare preþ.
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ANEXA Nr. 3b)
INSTRUCÞIUNI

privind grila de punctaj pentru utilizarea activelor în sistem de leasing imobiliar

Denumirea activului: .....................................
Licitantul: .......................................................
1. Redevenþa lunarã oferitã: ............................ lei
2. Durata contractului, propusã: .................... luni
3. Redevenþa lunarã oferitã x durata contractului, propusã

Data
.....................................

maximum 40 puncte.
maximum 60 puncte.

Semnãtura ºi ºtampila
..................................................

Modul de calcul al punctajului:
Cea mai mare ofertã pentru pct. 3 primeºte punctajul maxim, respectiv 60 puncte.
Cel mai mic termen pentru pct. 2 primeºte punctajul maxim, respectiv 40 puncte.
Punctajele celorlalþi ofertanþi se calculeazã proporþional, în funcþie de cea mai mare valoare
oferitã pentru pct. 3 ºi, respectiv, invers proporþional, în funcþie de cea mai micã valoare, pentru
pct. 2.
Câºtigãtorul licitaþiei este cel care a obþinut punctajul total cel mai mare.
La punctaj egal va fi declarat câºtigãtor ofertantul care oferã cea mai mare redevenþã lunarã.

ANEXA Nr. 4a)
INSTRUCÞIUNI

privind modul de întocmire a contractului de vânzare-cumpãrare de active1)
(conþinut-cadru)

Nr. ........ din ...../...../.........
I. Pãrþile contractante
Între Societatea Comercialã............................., reprezentatã legal prin ...................................,
cu sediul în str. .............................. nr. ..... sectorul ....., municipiul Bucureºti/judeþul .........................,
tel. ...................., fax: ................., cu contul nr. ......................, deschis la Banca .............................,
Sucursala ............................, codul fiscal nr. ..........................., denumitã în continuare vânzãtor, ºi
Societatea Comercialã .........................., reprezentatã legal prin ...........................................2),
cu sediul în ..................................... str. ..................................... nr. ............., înmatriculatã la oficiul
registrului comerþului cu nr. J/........./..........3), codul fiscal nr. ............., cu contul nr. ........................,
deschis la Banca ................................., Sucursala ..........................., denumitã în continuare
cumpãrãtor, s-a încheiat prezentul contract.
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II. Obiectul contractului
ARTICOLUL 1

Vânzãtorul se obligã sã transmitã dreptul de proprietate ºi sã remitã, iar cumpãrãtorul, sã
plãteascã ºi sã preia bunul imobil 4), situat în ............................................., cu terenul aferent 5) în
suprafaþã de ........................., având urmãtoarele vecinãtãþi:
Ñ la nord: .....................................;
Ñ la sud: ......................................;
Ñ la vest: .....................................;
Ñ la est: ...................................... .
Proprietatea se transmite, de drept, cumpãrãtorului, în momentul semnãrii contractului, în
conformitate cu art. 1.295 alin. 1 din Codul civil6).
Predarea-preluarea bunului se face prin proces-verbal anexat la prezentul contract.
III. Preþul ºi modalitãþile de platã
ARTICOLUL 2

Valoarea contractului este de ................................. lei (inclusiv garanþia de participare) 7).
Evoluþia ratei inflaþiei sau a cursului de schimb valutar, care se înregistreazã ulterior perfectãrii prezentului contract, nu determinã renegocierea preþului8).
ARTICOLUL 3
Modalitãþi de platã

Pãrþile au convenit ca plata sã se efectueze prin:
a) virament cu ordin de platã;
b) filã cec;
c) cambie;
d) acreditiv documentar irevocabil/revolving.
Plata se face în termen de ...9) zile de la perfectarea contractului, în contul vânzãtorului,
nr. ..............., deschis la Banca ............................ , Sucursala .......................... .
IV. Garanþii
ARTICOLUL 4

Cumpãrãtorul se obligã sã efectueze la societatea comercialã investiþiile convenite cu
vânzãtorul ºi prevãzute în anexa la prezentul contract10).
V. Rãspunderea contractualã
ARTICOLUL 5

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte ori pentru executarea necorespunzãtoare a
obligaþiilor contractuale, partea aflatã în culpã datoreazã daune moratorii (penalitãþi de întârziere)
ºi/sau daune-interese.
ARTICOLUL 6

Dacã o situaþie de forþã majorã împiedicã sau întârzie total/parþial executarea contractului,
partea afectatã de cazul de forþã majorã va fi exoneratã de rãspunderea privind îndeplinirea obligaþiilor sale, pentru perioada în care aceastã îndeplinire este împiedicatã sau întârziatã de cazul
de forþã majorã, conform art. 1.082 ºi 1.083 din Codul civil.
ARTICOLUL 7

Prevederile articolului precedent nu se aplicã în cazul în care partea care invocã forþa
majorã era în întârziere.
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ARTICOLUL 8

Prin forþã majorã se înþelege un eveniment neprevãzut ºi de neînlãturat, independent de
voinþa pãrþilor, care întârzie sau împiedicã total/parþial îndeplinirea obligaþiilor contractuale, cum ar
fi: calamitate naturalã, incendiu, stare de rãzboi.
Greva nu va fi consideratã caz de forþã majorã.
Partea care invocã forþa majorã este obligatã sã comunice celeilalte pãrþi, în termen de
5 zile de la apariþia cazului de forþã majorã, existenþa acestuia, prin notificare scrisã însoþitã de
acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerþ ºi Industrie a României.
Dacã notificarea nu s-a transmis în condiþiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrþi, întrucât nu a fãcut dovada existenþei cazului de
forþã majorã.
ARTICOLUL 9
Clauza penalã

a) Pentru întârziere la plata preþului, peste termenul stipulat în contract sau, ulterior, conform modificãrii contractului prin act adiþional, cumpãrãtorul datoreazã urmãtoarele daune moratorii:
Ñ pentru primele 15 zile:

0,3%;

Ñ pentru urmãtoarele 15 zile:

0,3%11).

Daunele moratorii se calculeazã la valoarea ratei/sumei neachitate, pe fiecare zi de
întârziere.
b) Pentru întârziere în finalizarea lucrãrilor de investiþii, conform termenelor fixate în
documentaþia prevãzutã în anexã:
Ñ pentru primele 15 zile:

0,3%;

Ñ pentru urmãtoarele 15 zile:

0,3%12).
ARTICOLUL 10
Pactul comisoriu

În cazul în care cumpãrãtorul nu îºi executã obligaþiile contractuale, contractul poate fi
reziliat de plin drept cu daune-interese de cãtre vânzãtor, printr-o simplã notificare, dacã, în prealabil, partea în culpã a fost pusã în întârziere, dar numai dupã trecerea unui termen de 30 de zile
de la scadenþã, potrivit art. 9.
Vânzãtorul poate rezilia contractul de plin drept cu dauneÐinterese ºi fãrã respectarea dispoziþiilor de la alin. 1, printr-o simplã notificare, în cazul în care constatã cã, de la momentul perfectãrii contractului ºi pânã la momentul efectuãrii plãþii, cumpãrãtorul se aflã în procedurã de
reorganizare sau lichidare judiciarã.
Cumpãrãtorul poate rezilia contractul de plin drept cu daune-interese, printr-o simplã notificare, în cazul în care constatã cã, dupã perfectarea prezentului contract, activul nu se aflã în
proprietatea vânzãtorului.
Daunele-interese cuprind garanþia de participare care a fost inclusã în contract ºi penalitãþile, calculate, pentru fiecare zi de întârziere, la suma datoratã13) ºi dobânda de referinþã a
Bãncii Naþionale a României, calculatã la rata datoratã14).
VI. Modificarea contractului
ARTICOLUL 11

Modificarea clauzelor contractuale se face, de comun acord, prin act adiþional.
Clauzele care se referã la îndeplinirea obiectivelor de mediu minim acceptate nu pot fi
modificate15).
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VII. Dispoziþii finale
ARTICOLUL 12

Clauzele prezentului contract se completeazã de drept cu dispoziþiile Codului civil ºi ale
Codului comercial.
ARTICOLUL 13

Litigiile apãrute în legãturã cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaþiilor
contractuale se soluþioneazã pe cale amiabilã sau arbitralã. În cazul în care existã o clauzã compromisorie, pãrþile vor conveni ca litigiile sã fie soluþionate pe cale arbitralã. În lipsa unei clauze
compromisorii, litigiile se vor soluþiona la instanþele judecãtoreºti competente16).
ARTICOLUL 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.

Vânzãtor,

Cumpãrãtor,

1) Contractul de vânzare-cumpãrare este orientativ, pãrþile având dreptul sã-ºi fixeze drepturile ºi obligaþiile în
funcþie de particularitatea fiecãrei situaþii, potrivit principiului libertãþii contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil.
În toate situaþiile, contractul se încheie în formã autenticã, sub sancþiunea nulitãþii.
2) Numele ºi prenumele persoanei fizice, precum ºi domiciliul.
3) Pentru persoanele fizice se vor menþiona actele de identitate: B.I. seria ºi nr., paºaportul, dupã caz.
4) Pãrþile vor face referire, în anexã, ºi la bunurile imobile prin destinaþia lor, dacã sunt afectate activitãþii bunului
imobil ce face obiectul înstrãinãrii, precum ºi la teren, dupã caz.
5) Dacã terenul nu se înstrãineazã se va preciza cã vânzãtorul acordã un drept de folosinþã sau de superficie
pe durata existenþei clãdirii.
6) La contractele
de vânzare-cumpãrare cu plata în rate, vânzãtorul va stipula cã dreptul de proprietate se
transmite la data la care va fi plãtitã ultima ratã.
7) Completarea art. 2 alin. 1 este necesarã numai în situaþia în care contractul s-a încheiat ca urmare a
adjudecãrii unei licitaþii, precum ºi în toate situaþiile în care se solicitã depunerea unei garanþii de participare.
8) În cazul contractelor cu plata în rate, vânzãtorul poate stipula indexarea valorii contractului, în funcþie de
dobânda de referinþã a Bãncii Naþionale a României.
9) Termenul de platã nu poate depãºi 45 de zile calendaristice. Pentru vânzãrile cu plata în rate, vãrsãmântul
se face lunar, pânã cel mai târziu în a 25-a zi.
10) În anexe vor fi enumerate toate obligaþiile ce revin cumpãrãtorului din oferta tehnicã inclusã în documentaþia
de prezetare a societãþii comerciale ºi asupra cãrora s-a convenit, inclusiv obligaþiile minime acceptate, conform bilanþului
de mediu, dupã caz.
11) Vânzãtorul poate fixa o cotã procentualã mai mare ori o cotã procentualã care sã nu fie mai micã de 0,1%,
în funcþie de valoarea contractului.
12) Vânzãtorul poate fixa o cotã procentualã mai mare ori o cotã procentualã care sã nu fie mai micã de 0,1%,
în funcþie de valoarea contractului.
13) La contractele cu plata în rate, se va fixa dobânda de refinanþare a Bãncii Naþionale a României pentru
fiecare ratã neachitatã.
14) Clauzele de reziliere se aplicã la contractele cu plata integralã, precum ºi la contractele cu plata în rate. Se
va cere rezoluþia contractului, dacã ratele nu au fost plãtite de douã ori consecutiv, cu penalitãþi de întârziere ºi restituirea
bunului.
15) Clauza va fi stipulatã numai pentru situaþiile în care activul ce face obiectul vânzãrii a avut o activitate cu
impact negativ asupra mediului.
16) Pentru contractele încheiate cu persoanele fizice sau juridice strãine se va stipula ca formarea, validitatea,
interpretarea, executarea ºi rãspunderea pentru neexecutarea totalã/parþialã a obligaþiilor sã fie guvernatã de legea românã.
În consecinþã se va apela la arbitrajul de pe lângã Camera de Comerþ ºi Industrie a României sau la instanþele
judecãtoreºti din România.
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ANEXA Nr. 4b)
INSTRUCÞIUNI

privind modul de întocmire a contractului de leasing imobiliar1)
(conþinut-cadru)
Nr. ........ din ...../...../.........
I. Pãrþile contractante
Între Societatea Comercialã ........................................, cu sediul în ......................................,
sectorul ..................., municipiul Bucureºti/Judeþul ........................................., România, tel. ...............,
fax: ..................., cu contul nr. ..............................., deschis la Banca ........................., Sucursala
............................., codul fiscal nr. ..............................., reprezentatã legal prin .............................,
denumitã în continuare locator, ºi
Societatea Comercialã ...........................................2), cu sediul în .........................................,
str. ............................... nr. ......, înmatriculatã la oficiul registrului comerþului cu nr. J/...../............3),
codul fiscal nr. .................., contul nr. ..............................., deschis la Banca ................................,
Sucursala ................................., reprezentatã legal prin ..............................., denumitã în continuare
utilizator, s-a încheiat prezentul contract.
II. Obiectul contractului
ARTICOLUL 1

Locatorul se obligã sã transmitã dreptul de folosinþã ºi posesie, iar utilizatorul sã plãteascã
ºi sã preia bunul imobil4) situat în ...................................................., cu terenul aferent în suprafaþã
de ....................................., având urmãtoarele vecinãtãþi:
Ñ la nord: .....................................;
Ñ la sud: ......................................;
Ñ la vest: .....................................;
Ñ la est: ...................................... .
ARTICOLUL 2

Predarea-preluarea bunului ce face obiectul utilizãrii în sistem de leasing imobiliar se consemneazã în proces-verbal, anexat la prezentul contract.
Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract va fi utilizat pentru:
....................................................................................................................................................................
ARTICOLUL 3
Obligaþiile locatorului

Locatorul se obligã:
a) sã confere utilizatorului un drept de folosinþã ºi posesia bunului utilizat în sistem de
leasing imobiliar;
b) sã predea bunul la termenul stipulat în prezentul contract;
c) sã respecte, la expirarea contractului de leasing imobiliar, dreptul de opþiune al utilizatorului, care constã în posibilitatea de a solicita achiziþionarea bunului sau restituirea acestuia.
ARTICOLUL 4
Obligaþiile utilizatorului

Utilizatorul se obligã:
a) sã preia ºi sã foloseascã bunul dupã destinaþia care rezultã din contract;
b) sã nu încheie un contract de sublocaþie privind bunul încredinþat, fãrã acordul
locatorului;
c) sã efectueze plãþile cu titlu de redevenþã, în cuantumul valoric stabilit ºi la datele fixate
în prezentul contract;
d) sã execute la termen ºi în bune condiþii toate reparaþiile capitale ºi curente;
e) sã apere, în raporturile cu alte persoane, dreptul de proprietate al locatorului cu privire
la bunul ce face obiectul prezentului contract;
f) sã asigure bunul la o societate de asigurãri autorizatã ºi sã plãteascã primele de asigurare ori sã preia contractul de asigurare de la locator;
g) sã plãteascã toate impozitele ºi taxele, precum ºi utilitãþile consumate (energie electricã, termicã, gaze naturale, apã, salubritate, telefon, fax etc.);
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h) sã efectueze investiþiile convenite cu locatorul, prevãzute în anexa la prezentul
contract5);
i) sã predea bunul locatorului, în stare bunã de folosinþã, potrivit destinaþiei sale, la expirarea sau la rezilierea prezentului contract, în cazul în care nu ºi-a exercitat dreptul la opþiune,
prin notificare scrisã, cu cel puþin 30 de zile înainte de data expirãrii, fiind considerat cã, iniþial,
l-a primit în stare bunã.
III. Termen
ARTICOLUL 5

Termenul utilizãrii în sistem de leasing imobiliar este de ......... ani, cu începere de la data
semnãrii procesului-verbal menþionat la art. 2.
Contractul nu se poate prelungi peste termenul stipulat la alineatul precedent.
IV. Preþ ºi modalitãþi de platã
ARTICOLUL 6

Preþul contractului este de ............................ lei (inclusiv garanþia de participare)6).
Redevenþele locative acoperã valoarea de circulaþie a bunului ºi marja de profit a locatorului. La calculul redevenþei se va þine seama ºi de nivelul de amortizare a bunului.
Evoluþia ratei inflaþiei, care se înregistreazã ulterior perfectãrii prezentului contract, poate
determina indexarea redevenþelor locative.
ARTICOLUL 7
Modalitãþi de platã

Pãrþile au convenit ca plata sã se efectueze prin:
a) virament cu ordin de platã;
b) filã cec;
c) cambie.
Plata se face lunar, în a 25-a zi, în contul locatorului nr. ......... deschis la Banca Ð
Sucursala ................................ .
În cazul în care, la expirarea contractului de leasing imobiliar, utilizatorul îºi exprimã
intenþia de a cumpãra bunul, locatorul trebuie sã aibã în vedere vãrsãmintele efectuate anterior cu
titlu de redevenþã ºi amortizãrile.
V. Rãspunderea contractualã
ARTICOLUL 8

În cazul în care utilizatorul refuzã sã primeascã bunul la termenul stipulat, nu îºi respectã
obligaþiile ce se referã la realizarea de investiþii sau în situaþia în care se aflã în reorganizare ori
faliment, locatorul are dreptul sã rezilieze prezentul contract cu daune-interese7).
În cazul în care utilizatorul nu îºi executã obligaþia de platã a redevenþei, douã luni consecutive, locatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune-interese ce cuprind redevenþele scadente ºi cuantumul valoric al redevenþelor care au rãmas de plãtit pânã la expirarea prezentului
contract.
Nerespectarea dreptului la opþiune al utilizatorului obligã locatorul la plata de daune care
vor fi egale cu valoarea contabilã rãmasã.
ARTICOLUL 9

Prevederile art. 8 nu se aplicã, dacã un caz de forþã majorã împiedicã sau întârzie
total/parþial executarea contractului. Pentru aceastã situaþie, partea afectatã va fi exoneratã de rãspundere privind îndeplinirea obligaþiilor sale pentru perioada în care aceastã îndeplinire este împiedicatã sau întârziatã de cazul de forþã majorã, conform art. 1.082 ºi 1.083 din Codul civil.
ARTICOLUL 10

Prevederile articolului precedent nu se aplicã în cazul în care partea care invocã forþa
majorã era în întârziere.

31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 151/15.IV.1998
ARTICOLUL 11

Prin forþã majorã se înþelege un eveniment neprevãzut ºi de neînlãturat, independent de
voinþa pãrþilor, care întârzie sau împiedicã total/parþial îndeplinirea obligaþiilor contractuale, cum ar
fi: calamitate naturalã, incendiu, stare de rãzboi.
Greva nu va fi consideratã caz de forþã majorã.
Partea care invocã forþa majorã este obligatã sã justifice celeilalte pãrþi, în termen de
5 zile de la apariþia cazului de forþã majorã, existenþa acestuia, prin notificare scrisã însoþitã de
acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerþ ºi Industrie a României.
Dacã notificarea nu s-a transmis în condiþiile stabilite, partea aflatã în culpã este responsabilã de prejudiciile provocate celeilalte pãrþi, întrucât nu a fãcut dovada existenþei cazului de
forþã majorã.
VI. Modificarea contractului
ARTICOLUL 12

Modificarea clauzelor contractuale se face de comun acord, prin act adiþional.
VII. Dispoziþii finale
ARTICOLUL 13

Litigiile apãrute în legãturã cu formarea, validitatea, interpretarea sau executarea obligaþiilor
contractuale se soluþioneazã pe cale amiabilã sau arbitralã. În lipsa unei clauze compromisorii, litigiile vor fi soluþionate la instanþele judecãtoreºti competente8).
ARTICOLUL 14

Prezentul contract, inclusiv anexele, a fost încheiat în douã exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Locator,
Utilizator,

1) Contractul este orientativ, pãrþile având dreptul sã-ºi fixeze drepturile ºi obligaþiile în funcþie de particularitãþile
fiecãrei situaþii, potrivit principiului libertãþii contractuale, în conformitate cu art. 969 din Codul civil. Excepþie fac clauzele
care definesc natura juridicã a contractului de leasing, cum sunt: art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 3, art. 8
alin. 2 ºi 3.
2) Numele ºi prenumele persoanei fizice, precum ºi domiciliul.
3) Pentru persoanele fizice se vor menþiona actele de identitate: B.I. seria ºi nr., paºaportul, dupã caz.
4) Pãrþile vor face referire, în anexã, ºi la bunurile imobile prin destinaþia lor, dacã sunt afectate activitãþii bunului
imobil ce face obiectul înstrãinãrii, precum ºi la teren, dupã caz.
5) În anexe vor fi enumerate toate obligaþiile ce revin utilizatorului în oferta tehnicã inclusã în documentaþia de
prezentare a societãþii comerciale ºi asupra cãrora s-a convenit.
6) Completarea este necesarã numai în situaþia în care contractul s-a încheiat ca urmare a adjudecãrii unei
licitaþii, precum ºi în toate situaþiile în care se solicitã depunerea unei garanþii de participare.
7) Daunele-interese se calculeazã, în acest caz, în mod similar cu clauzele stipulate în contractul de vânzarecumpãrare de active/pãrþi sociale.
8) Contractul încheiat cu persoana fizicã sau juridicã strãinã este guvernat de legislaþia româneascã. În
consecinþã, litigiile de orice fel apãrute ca urmare a modului de formare, ori în legãturã cu validitatea, interpretarea sau
executarea obligaþiilor contractuale se vor soluþiona de cãtre arbitrajul organizat pe lângã Camera de Comerþ ºi Industrie a
României sau la instanþele judecãtoreºti din România.
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