
 

 

 

CLARIFICARI 3 
Referitoare la  
ANUNŢUL 

privind cererea de ofertă pentru servicii de consultanţă în procesul de privatizare 
a Societatii Complexul Energetic Hunedoara S.A. (“Anunt”) 

 
 
 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. aduce la cunostinta Consultantilor interesati 
solicitarile de clarificare primite, precum si raspunsul la acestea.Termenii utilizati in continuare 
cu initiala majuscula vor avea intelesul atribuit acestora prin Anunt. 
 
Intrebare 1. În ceea ce priveşte criteriul de selecţie privind experienţa în calitate de consultant în 
cadrul unor proiecte de privatizare (criteriu prevăzut în Anunţ la literele (i) şi (ii)), în măsura în 
care se participă în consorţiu, este suficient ca doar unul dintre membrii consorţiului să 
îndeplineasca acest criteriu? 
Raspuns: În ceea ce priveşte criteriul de selecţie privind experienţa în calitate de consultant în 
cadrul unor proiecte de privatizare (criteriu prevăzut în Anunţ la literele (i) şi (ii)), în măsura în 
care se participă în consorţiu, este suficient ca doar unul dintre membrii consortiului sa 
indeplineasca acest criteriu. Pentru evitarea oricarui dubiu, se precizeaza ca, in conformitate cu 
Anuntul, Consultantul (respectiv fiecare membru al consortiului) trebuie sa aiba experienta 
specifica solicitata la criteriile de selectare prevazute la punctele (i) si (ii) in ultimii 10 ani (nu de 
cel putin 10 ani). A se vedea in acest sens, si raspunsul la Intrebarea 4 din Clarificari 2_18 07 
2013.  
 
Intrebare 2. Declaraţiile pe proprie răspundere ce vor face dovada îndeplinirii criteriilor 
prevăzute în Anunţ la literele (i), (ii) şi (iii) trebuie să fie date de toţi membrii consorţiului sau 
este suficient ca liderul de consorţiu să emită aceste declaraţii?   
Raspuns: A se vedea in acest sens raspunsul la Intrebarea 4 din Clarificari 2_18 07 2013. 
 
Intrebare 3 . Declaraţia pe proprie răspundere ce va face dovada îndeplinirii criteriului privind 
experienţa în calitate de consultant în cadrul unor proiecte de privatizare (criteriu prevăzut în 
Anunţ la literele (i) şi (ii)) trebuie să conţină şi date exacte referitoare la proiectele de 
privatizare în care consultatul a fost implicat? 
Raspuns: A se vedea in acest sens raspunsul la Intrebarea 2 din Clarificari 2_18 07 2013. 
 
Intrebare 4. În ceea ce priveşte documentele doveditoare cu privire la faptul că suntem autorizaţi 
să prestăm servicii de consultanţă, având în vedere că suntem o societate civilă de avocaţi şi nu 
suntem înregistraţi la Registrul Comerţului, nu vă putem prezenta un certificat constatator aşa 
cum prevede Anunţul. Această dovadă o facem de regulă cu decizia de înfiinţare a societăţii 
civile de avocaţi emisă  de Barou. Având în vedere ca există un singur original al acestui 
document, nu îl putem depune la dosar, ci va putem furniza doar o copie a acesteia. Vă rugăm să 
ne specificaţi dacă doriţi şi alte documente suplimentare în acest sens. 
Raspuns: A se vedea in acest sens raspunsul la Intrebarea 5 din Clarificari 2_18 07 2013. Nu 
sunt necesare alte documente suplimentare in aceasta etapa a Proiectului. 



 

 

 

 
Intrebare 5. Este posibil ca expresia de interes, împreună cu documentele suplimentare să fie 
depuse şi prin poştă/curier rapid, sau este necesară prezenţa unui reprezentant al consultantului 
la sediul CE Hunedoara? 
Raspuns: Este posibil ca expresia de interes, impreuna cu documentele aferente, sa fie depuse si 
prin posta/curier rapid, la adresa mentionata expres in Anunt. Intreaga responsabilitate pentru 
transmiterea corecta a expresiei de interes si pentru inregistrarea acesteia la Registratura CE 
Hunedoara pana la data si ora indicate in Anunt revine Consultantilor interesati. Termenul de 
24.07.2013, ora 15,00, ora Romaniei, este termen de decadere si orice expresie de interes, 
impreuna cu documentele aferente, primite dupa expirarea acestuia, nu va fi luata in considerare 
de CE Hunedoara si va fi restituita Consultantului aflat intr-o astfel de situatie. 
 
Intrebare 6.  Vă rugăm să ne specificaţi dacă achiziţionarea Caietului de sarcini are loc după 
selectarea Consultanţilor preselectaţi sau înainte.  
Raspuns: Asa cum este expres precizat in Anunt, Caietul de Sarcini poate fi achizitionat numai 
de catre Consultantii preselectati (care vor fi inclusi in lista scurta), ulterior primirii din partea 
CE Hunedoara a scrisorii de invitatie. 
 
 


