Comisia Europeană pune cruce CFR Marfă:
decizie care duce la dispariția companiei
11 februarie 2021
Situația companiei CFR Marfă este
una extrem de delicată, iar decizia
publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene prevede faptul că
statul trebuie să recupereze în doar
șase luni, în mod „imediat și efectiv”
569 milioane de euro, plus dobânda
compusă de la CFR Marfă.

CONSULTAȚI AICI DECIZIA COMISIEI EUROPENE
Comisia consideră că CFR Marfă a beneficiat de ajutor de stat necuvenit în privința:
•
•
•
•

neexecutarea și acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă la bugetul de stat
între 2010 și conversia creanțelor în acțiuni din 2013;
neexecutarea și acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă față de CFR
Infrastructură între 2010 și conversia creanțelor în acțiuni din 2013;
conversia creanțelor în acțiuni din 2013;
neexecutarea și acumularea în continuare a datoriilor CFR Marfă față de CFR
Infrastructură după conversia creanțelor în acțiuni din 2013 până în 2018 inclusiv.

Se consideră că una dintre măsuri, anume „continuarea neexecutării datoriilor la bugetul
statului (datorii la asigurările sociale și impozite restante) după măsura de conversie a
creanțelor în acțiuni din 2013”, nu poate fi considerată ajutor de stat. „Comisia remarcă
faptul că, într-adevăr, termenul de plată a datoriilor la bugetul de stat nu coincide neapărat
cu sfârșitul exercițiului fiscal și, prin urmare, cuantumul corespunzător al datoriilor la
bugetul de stat reflectat în bilanțul CFR Marfă ar putea să nu reprezinte cu acuratețe
datoriile acumulate efective (…) Ținând cont de cele de mai sus, Comisia consideră că,
continuarea neexecutării datoriilor la bugetul de stat după conversia creanțelor în acțiuni
din iunie 2013 până în 2017 nu este demonstrată, iar comportamentul ANAF în ceea ce
privește executarea datoriilor pentru 2018 este conform cu principiul operatorului privat
în economia de piață. Prin urmare, Comisia conchide că măsura 4 nu constituie un ajutor
de stat”, spune Comisia.

Care este datoria reală a CFR Marfă:
„Sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele de stat în valoare de cel puțin 2 619,27
milioane RON (aproximativ 569,41 milioane EUR), și anume ajutorul acordat prin
aplicarea măsurii 1 (cel puțin 1 001,2 milioane RON, aproximativ 217,65 milioane EUR),
plus ajutoarele acordate prin aplicarea măsurii 2 (cel puțin 783,78 milioane RON,
aproximativ 170,39 milioane EUR) și măsurii 5 (cel puțin 834,29 milioane RON,
aproximativ 181,37 milioane EUR), la care se adaugă, pentru toate sumele restante
datorate pentru măsurile 1, 2 și 5, luate individual, dobânda pe piață corespunzătoare
(care urmează să fie stabilită în conformitate cu metodologia de calcul descrisă), toate
acordate ilegal de România, cu încălcarea articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, în favoarea CFR Marfă”.
Dobânda percepută de CFR Marfă riscă să ajungă la valori importante, căci va fi una
compusă, adică de tip dobândă la dobândă, dispune CE.
România va trebui să taie în carne vie:
„Începând de la data adoptării prezentei decizii:
•
•

•

•

România trebuie să pună capăt inacțiunii legate de neexecutarea silită a datoriilor
menționate.
Ajutoarele menționate trebuie să fie recuperate imediat și efectiv. România trebuie
să se asigure că prezenta decizie este pusă în aplicare în termen de șase luni de
la data la care îi este notificată.
În termen de două luni de la notificarea prezentei decizii, România trebuie să îi
transmită Comisiei următoarele informații: (a) suma totală (principal plus dobândă)
care trebuie recuperată de la beneficiar; (b) o descriere detaliată a măsurilor deja
adoptate și a celor planificate în vederea conformării cu prezenta decizie; (c)
documente care atestă că beneficiarul a fost somat să ramburseze ajutorul.
România trebuie să informeze Comisia despre progresele înregistrate în ceea ce
privește măsurile naționale întreprinse pentru a pune în aplicare prezenta decizie
până la recuperarea integrală a ajutoarelor menționate. Aceasta trebuie să îi
comunice imediat, la simpla solicitare a Comisiei, informațiile privind măsurile care
au fost deja adoptate și cele planificate în vederea conformării cu prezenta decizie.
De asemenea, România trebuie să furnizeze informații detaliate privind
cuantumurile ajutoarelor și ale dobânzilor deja recuperate de la beneficiar”.
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