ANUNŢ PUBLICITAR*
Societatea COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. („Societatea”), cu sediul în
România, mun. Petrosani, str. Timisoara nr. 2, jud. Hunedoara, cod postal 332015 înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului Hunedoara sub nr. J20/994/2012, având codul de înregistrare fiscală
RO 30855230, anunta initierea procedurii de selectare de investitori pentru constituirea unei
societăţi pe actiuni de tip IPP („Producator Independent de Energie”), in vederea
implementarii unui proiect „Green/Brown Field” pentru valorificarea potentialului
hidroenergetic al lacului de acumulare de pe raul Mures, prin instalarea unei
microhidrocentrale, având ca aport în natură active ale Societatii şi aport în numerar al
investitorului selectat.
Sunt invitate să participe la procedura de selectare, individual sau in asociere, companii si/sau
institutii financiare si/sau institutii de credit cu o cifra de afaceri de minim 50.000.000 Euro pentru
fiecare din anii 2010, 2011 si 2012. In cazul unei asocieri, cifra de afaceri anuala se stabileste prin
cumularea cifrelor de afaceri anuale ale membrilor asocierii.
Nu pot participa la procedura de selectare, nici individual si nici in asociere, companiile si/sau
institutiile financiare si/sau institutiile de credit care se afla in oricare dintre următoarele situaţii: (i)
înregistrează datorii bugetare restante (catre bugetul de stat consolidat si/sau catre bugetele locale
din Romania); si/sau (ii) au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni incheiate cu oricare
institutie publica implicata in procesul de privatizare si/sau contracte incheiate cu agenţi economici
din domenii de utilitate publică şi de interes economic general care au fost desfiinţate din culpa lor
exclusiva, printr-o hotărâre judecătoreasca sau arbitrala definitiva şi irevocabila sau ca efect al
condiţiilor de rezoluţiune stipulate în acestea; si/sau (iii) se afla în stare de faliment sau in orice alta
situatie juridica similara ori este iminenta declararea in stare de faliment sau similara; si/sau (iv) au
fost condamnate (companiile si/sau reprezentantii legali ai acestora), in ultimii trei ani, prin hotarare
definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta de coruptie si/sau spalare de bani.
Cerințele minime de calificare si criteriile de selectie, documentele de participare, modul de
intocmire si prezentare a ofertelor si de desfăşurare a procedurii de selectare sunt precizate în
Caietul de Sarcini care poate fi achiziţionat de la Sucursala Electrocentrale Deva a Societatii,
situata in Mintia, com. Vetel, str. Santierului nr. 1, jud. Hunedoara, Corp Administrativ, Etaj V,
Serviciul Investitii, incepand cu data de 31 ianuarie 2014, de luni până vineri, între orele 830-1400
(cu exceptia zilelor de sarbatoare legala).
Preţul de vânzare al Caietului de Sarcini este de 4.500 lei (sau echivalent in euro la data platii), la
care se adaugă TVA, care se achita la casieria Sucursalei Electrocentrale Deva a Societatii, situata
la adresa de mai sus (pentru plati in lei), sau în unul din conturile deschise de Societate la C.E.C.
BANK – Sucursala Deva: RO53CECEHD0130RON 057 4338 (pentru plati in lei) si
RO44CECEHD01C1EUR0578725 (pentru plati in euro).
Documentele pe baza cărora se eliberează Caietul de Sarcini sunt: (i) dovada de achitare a preţului
Caietului de Sarcini, in copie; (ii) copia actului de identitate pentru persoana care se prezinta sa
ridice Caietul de Sarcini; (iii) împuternicire din partea companiei (asocierii) ofertante, in original
sau copie, insotita, daca este cazul, de traducere in limba romana realizata de un traducator autorizat
de Ministerul Justitiei din Romania (nu este obligatorie legalizarea notariala); imputernicirea trebuie
sa prevada in mod expres ca reprezentantul este desemnat pentru ridicarea Caietului de Sarcini si
pentru semnarea angajamentului de confidentialitate; (iv) angajamentul de confidenţialitate ce va fi
semnat la sediul Sucursalei Electrocentrale Deva.
În cazul unei asocieri, este suficientă achiziţionarea unui singur Caiet de Sarcini.

Informaţii suplimentare privind activele disponibile ale Societatii pot fi obtinute dupa achizitionarea
Caietului de Sarcini, în cadrul Camerei de Date organizate la sediul Sucursalei Electrocentrale
Deva, din Mintia, com. Vetel, str. Santierului nr. 1, jud. Hunedoara, care se va deschide începand cu
data de 31 ianuarie 2014 si se va inchide cu o zi lucratoare anterior datei stabilite pentru depunerea
ofertelor. Accesul la Camera de Date va fi permis după achitarea unei taxe de 1.000 lei (sau
echivalentul in euro la data platii), la care se adaugă TVA, plătibilă la casieria Sucursalei
Electrocentrale Deva (pentru plati in lei) sau în unul din conturile deschise de Societate la C.E.C.
BANK – Sucursala Deva: RO53CECEHD0130RON 057 4338 (pentru plati in lei) si
RO44CECEHD01C1EUR0578725 (pentru plati in euro).
Ofertele de participare la procedura de selectie se depun in forma si in conditiile indicate in Caietul
de Sarcini la Registratura Sucursalei Electrocentrale Deva, din Mintia, com. Vetel, cod postal
337532, str. Santierului nr. 1, jud. Hunedoara, Corp Administrativ, etaj IV, până cel mai târziu in
data de 27 martie 2014, ora 1000 (ora României), acesta fiind termen de decadere. In data de 27
martie 2014, ora 1100 (ora Romaniei), la sediul Sucursalei Electrocentrale Deva, Corp
Administrativ, Etaj IV, se va proceda la deschiderea ofertelor, conform precizarilor din Caietul de
Sarcini. Prezenta ofertantilor la sedinta de deschidere nu este obligatorie. Participarea la sedinta de
deschidere a ofertelor se va realiza pe baza de imputernicire.
Garantia de participare este in cuantum de 100.000 Euro (sau echivalent in lei la cursul BNR din
ziua constituirii garantiei) si se constituie in favoarea Societatii, in forma precizata in Caietul de
Sarcini.
Investitorii interesaţi pot solicita in scris clarificări procedurale, in conditiile prevazute in Caietul de
Sarcini. Alte informatii privind procedura de selectare de investitori se pot obtine la tel.
0254.20.65.66, int. 138, fax: 0254.23.64.05, e-mail: investitii@termodeva.ro.
Societatea isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Anunt si/sau Caietul de Sarcini pana cel mai
tarziu cu 3 zile lucratoare anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor. Orice modificare a
termenilor si conditiilor din prezentul Anunt se va publica doar pe pagina web a Societatii.
Modificarile privind Caietul de Sarcini se comunica in mod direct investitorilor interesati, care
achizitioneaza Caietul de Sarcini.
*) Acest Anunt este redactat in limba romana si tradus in limba engleza. In cazul in care exista
orice neconcordante intre versiunea in limba romana si traducerea in limba engleza, versiunea in
limba romana va prevala.

