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Planul de restructurare a obligațiilor bugetare înaintat de ROMAERO a 

fost aprobat de ANAF 

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat Planului de restructurare a obligațiilor 

bugetare, înaintat de ROMAERO S.A. Astfel, compania cu capital majoritar de stat devine cel mai 

important beneficiar al facilităților fiscale acordate de OG 6/2019, urmând a obține o reducere 

totală a obligațiilor bugetare în valoare de peste 255 mil. lei.  

Odată cu demararea restructurării, ROMAERO, cea mai mare companie de stat din industria 

aerospațială și de apărare românească, nu mai figurează cu nicio datorie restantă către bugetul de 

stat, pentru prima dată în ultimii 12 ani.   

Principalele facilități fiscale prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 6 se referă la restructurarea 

obligațiilor bugetare, prin aplicarea măsurilor privind amânarea în vederea anulării accesoriilor și 

reducerii cu 50% a obligațiilor bugetare principale. În cazul ROMAERO, „amnistia fiscală” facilitată 

de ordonanță a permis amânarea în vederea anulării a 50% din debitul principal restant, însumând 

peste 110 mil. lei, precum și a contravalorii accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

acumulate în ultimii ani, respectiv, mai mult de 145 mil. lei.  

Totodată, prin înaintarea planului de restructurare, compania se angajează să achite către statul 

român debitul principal, în valoare de peste 77 mil. lei, eșalonat, într-o perioadă de 6 ani, în plus față 

de cei 50 mil. lei achitați deja. 

„Demararea acestui proces de restructurare este unul dintre pașii esențiali pe care trebuia să îi 

facem pentru a garanta dezvoltarea sustenabilă a companiei. ROMAERO este o companie cu un 

potențial imens și ne bucurăm că instituțiile statului și instituțiile bancare au înțeles consistența 

planului nostru de business și au decis să îl susțină. Poziția pe care ne-am asumat-o în ultimii ani, 

aceea de integrator național al marilor programe de cooperare industrială în domeniul apărării, 

presupune și substanțiale implicații financiare. Prin acest proces, compania devine nu doar 

bancabilă, dar și credibilă în relația cu partenerii externi.”, a declarat Vasile Boicu, Director General 

ROMAERO.  

Prin derularea restructurării ROMAERO, statul român încasează peste 120 mil. lei, cea mai mare 

sumă recuperată până în prezent, printr-o astfel de procedură.  

ROMAERO este cea mai mare companie de stat din industria aerospațială și de apărare românească. 

Compania este specializată în servicii de întreținere și reparații pentru aeronave de transport civile 

și militare, precum și în producția industrială de aerostructuri și componente ale acestora. Cu o 

experiență de 100 de ani în domeniu, angajați cu înaltă calificare și un potențial semnificativ de 

creștere, ROMAERO are toate capabilitățile necesare pentru a participa cu succes în programe 

extinse din domeniul aerospațial și al apărării, atât la nivel național, dar și global.  
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