
ANUNŢ  PUBLICITAR  DE  INTEN ŢIE 
 

În conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

S. C. Electrocentrale Deva S.A.,  cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 1, jud. Hunedoara, anunţă: 
Intenţia constituirii unei societăţi comerciale pe acţiuni, ca producător independent de energie, având ca acţionari pe S.C. Electrocentrale 

Deva S.A. şi investitorul selectat, în baza Ordinului MECMA nr. 1646/28.08.2012 cu respectarea Legii 31/1990 republicată cu modificările 
şi completările ulterioare, cu scopul de a proiecta, finanţa, realiza şi pune în funcţiune 

obiectivul de investiţii 
„Valorificarea poten ţialului hidroenergetic al lacului de acumulare de pe râul Mureş, aparţinând 

S.C. Electrocentrale Deva S.A., prin instalarea de microhidrocentrale” (MHC)  
în derivaţie cu barajul existent al S.C. Electrocentrale Deva S.A., pe malul drept al râului Mureş. Principalele activităţi ale noii 
societăţi comerciale, vor fi: 

• realizarea unei/unor capacităţi noi de producere a energiei electrice; 
• producţia şi comercializarea energiei electrice din MHC; 
 

 Participarea la capitalul social al noii societăţi comerciale, se va realiza astfel:  
- S.C. Electrocentrale Deva S.A., va participa la capitalul social cu un aport “în natură”, reprezentând activele aferente S.C. Electrocentrale 
Deva S.A., care vor fi evaluate printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator neutru, autorizat, ales în comun de părţi, 
- Investitorul selectat va participa la capitalul social cu un aport de capital „în lichidităţi” care să asigure finanţarea integrală a noii investiţii. 
 

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 în dezvoltarea, finanţarea şi realizarea de obiective energetice noi sunt 
aşteptate să depună scrisori de interes şi să solicite Caietul de sarcini, în vederea precalificării şi participării la selecţia de oferte care va avea 
loc în etapa următoare. 

Caietul de sarcini pentru precalificare, întocmit de S.C. Electrocentrale Deva S.A., va putea fi procurat, în zilele lucrătoare până la 
data de 19 noiembrie 2012, între orele 1000 – 1400, de la următoarea adresă: S.C. Electrocentrale Deva S.A., Mintia, str. Şantierului, nr. 1, etaj 
V, Serviciul Investiţii. 

,,Caietul de sarcini pentru precalificare” va fi eliberat pe baza următoarelor documente: 
(i)  scrisoare de interes; 
(ii)  buletin/carte de identitate/paşaport al persoanei care ridică ,,Caietul de sarcini pentru precalificare”; 
(iii) împuternicire pentru persoanele juridice române şi împuternicire însoţită de traducere legalizată (pentru persoanele juridice străine) din 
partea persoanei juridice ofertante pentru reprezentantul care ridică ,,Caietul de sarcini pentru precalificare”.  

În acest ,,Caiet de sarcini pentru precalificare” sunt precizate condiţiile de întocmire şi conţinutul documentaţiilor de precalificare 
ce trebuie prezentate în vederea calificării. Documentele de precalificare solicitate, prin care se dovedeşte îndeplinirea criteriilor, sunt 
următoarele: 

I. Date generale privind reprezentantul legal al potenţialului investitor 
Se solicită completarea şi semnarea de către reprezentantul legal al potenţialului investitor, a unei declaraţii pe propria răspundere 

că în ultimii 3 ani nu a fost condamnat pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de 
bani; nu este în stare de faliment; şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor; nu prezintă informaţii false. 

II.  Date generale ale potenţialului investitor 
Este obligatorie prezentarea unui certificat constatator conţinând codurile CAEN specifice proiectului/altele echivalente/ 

prezentarea unor documente care dovedesc o formă de înregistrare validă a potenţialului investitor; certificate constatatoare privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată;  
 III. Situaţia economică şi financiară a potenţialului investitor 

 Cerinţă minimă: cifra medie de afaceri anuală pe ultimii trei ani (2009; 2010; 2011) – minim 100 mil. Euro/an. 
 Bilanţ contabil pe anul 2009, 2010, 2011 - vizat şi înregistrat de organele competente şi/sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de 
bonitate bancară precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară. 
 IV. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a potenţialului investitor 

 Cerinţă minimă: pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi profesionale va prezenta documente care să dovedească: 
1. Cel puţin a unui contract executat (pus în funcţiune) în ultimii 5 ani prin care s-a realizat o hidrocentrală de 5 – 10 MW instalaţi şi 

din punct de vedere valoric să reprezinte cel puţin 100 milioane lei sau echivalent a 24 milioane euro, care să fie însoţite de copii după 
informaţiile relevante din contractele respective, acte adiţionale, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi la punerea în funcţiune 
şi document din care să reiasă intrarea în exploatarea comercială a hidrocentralei. 

2. Are în exploatare minim o hidrocentrală cu o putere instalată de 5 - 10 MW. 
Notă: Capacitatea tehnică şi ⁄sau profesională poate fi dovedită cu proiecte realizate în nume propriu de potenţialul investitor şi ⁄sau de 

entităţi care fac parte din acelaşi grup cu potenţialului investitor.  
V. Standarde de asigurare a calităţii. 
Potenţialul investitor va prezenta certificate care confirmă că are implementate: ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 şi  ISO 18001: 

2008 sau similare. 
 

Documentaţiile de precalificare ale investitorilor interesaţi vor fi depuse la sediul S.C. Electrocentrale Deva S.A., Mintia, str. 
Şantierului, nr. 1 „În atenţia domnului Costel ALIC – Director General”, până cel mai târziu în data de 22 noiembrie 2012, ora 1200. Acest 
termen este termen de decădere.  

Deschiderea plicurilor cu Documentele de precalificare depuse de potenţialii investitori se va face în data de 22 noiembrie 2012, 
ora 1400, conform precizărilor din caietul de sarcini, la care pot participa reprezentanţi ai potenţialilor investitori pe bază de împuternicire.  

După analiza de către Comisia de Negociere a documentaţiilor care atestă îndeplinirea Criteriilor de precalificare, S.C. 
Electrocentrale Deva S.A. va comunica decizia comisiei, tuturor investitorilor care şi-au exprimat interesul faţă de acest obiectiv de 
investiţie. 

Cei interesaţi pot solicita clarificări până în data de 19 noiembrie 2012, la S.C. Electrocentrale Deva S.A., Serviciul Investiţii, tel: 
0254.20.65.66, fax: 0254.23.64.05, e-mail: investitii@termodeva.ro  


