
 

 

ANUNŢ DE INTENŢIE  

 

PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE SELECTIE DE INVESTITORI LA S.C. COMPLEXUL 

ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
 
În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor Metodologice aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Procedurii privind realizarea 
Proiectelor de tip „Green/Brown Field” prin constituirea de societăţi comerciale de tip IPP, având ca aport în natură 
bunuri ale societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome din portofoliul MECMA 
şi aport în numerar al unui potenţial investitor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului 
de afaceri nr. 1646/28.08.2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A., cu sediul în România, Mun. Vulcan, str. Paroşeni, nr. 20, jud. 

Hunedoara („Societatea”), anunţă intenţia de a relua procedura de selectare de investitori pentru 

constituirea unei societăţi comerciale pe acţiuni de tip IPP (Producător Independent de Energie), în vederea 

implementării unui proiect ,,Green/Brown Field” pentru valorificarea potenţialului hidroenergetic al lacului 

de acumulare de pe râul Mureş, prin instalarea unei microhidrocentrale în derivaţie cu barajul existent al 
Termocentralei Mintia, pe malul drept al râului Mureş, având ca aport în natură active ale Societăţii şi aport în 
numerar al unui investitor privat, care să asigure resursele financiare necesare realizării investiţiei.  
 
Caietul de sarcini pentru această procedură va putea fi achiziţionat de la sediul Societăţii, în perioada şi în condiţiile 
care vor fi făcute publice prin anunţul de vânzare a Caietului de sarcini. Caietul de sarcini va conţine informaţii 
detaliate cu privire la condiţiile de participare la selecţie, documentele de participare solicitate, condiţiile de 
eligibilitate, modalităţile de prezentare şi conţinutul ofertelor, criteriile în baza cărora vor fi evaluate ofertele 
depuse de investitorii care participă la selecţie, modalitatea de punctare a ofertelor în vederea desemnării ofertei 
câştigătoare, modalitatea de acces la date şi informaţii, instrucţiunile privind depunerea ofertelor, garanţiile 
solicitate, etc. 
 
La procedura de selecţie pot participa companii cu experienţă în exploatarea de centrale hidroelectrice, 

distribuţia şi furnizarea de energie electrică pe pieţe de energie, producerea şi exploatarea de echipamente 

energetice, precum şi companii cu experienţă în dezvoltarea, finanţarea şi realizarea de obiective energetice 

noi, care respectă standardele europene de protecţie a mediului şi reglementările europene din domeniul 

energiei şi a căror cifră de afaceri anuala pentru ultimele trei exerciţii financiare încheiate (2010; 2011; 

2012) este de minim 100 mil. Euro/an.  
 
Investitorii interesaţi sunt invitaţi să depună scrisori de interes. Scrisorile de interes trebuie transmise prin fax sau e-
mail la sediul Societăţii, pană la data de 7 iunie 2013, ora 15:00 (ora României), în atenţia: 

Dlui. Daniel-Costel ANDRONACHE 

Director General 

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 

Tel: 0254.20.65.66 

Fax: 0254.23.64.05  
E-mail: investitii@termodeva.ro 

 
În cazul în care, înainte de punerea în vânzare a caietului de sarcini sau de cumpărarea acestuia de către investitori, 
investitorii care au prezentat scrisori de interes comunică în scris Societăţii că doresc efectuarea unei vizite cu 
scopul de a-şi forma o opinie generală, Societatea va asigura accesul investitorilor pe amplasamentul care prezintă 
relevanţă pentru proiect şi la informaţii publicabile referitoare la acesta, cu semnarea în prealabil a unui angajament 
de confidenţialitate, fără achitarea unei taxe.  
 
Scrisorile de interes vor fi prezentate în limba română sau în limba engleză. Scrisorile de interes sunt neangajante. 
 
Prezentul anunţ de intenţie este publicat pe pagina web a Societăţii, a Ministerului Economiei şi a Oficiului 
Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  
 


