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ANUNŢ 

privind cererea de ofertă pentru servicii de consultanţă în procesul de privatizare  

a Societatii Comerciale ELECTRICA FURNIZARE S.A. 
 

În temeiul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 

137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei 

Electrice „Electrica S.A.”, cu sediul în România, Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1, 

cod postal 010621, cu adresa de internet http://www.electrica.ro,  („ELECTRICA S.A.”) intenţionează 

selectarea unui consultant de reputaţie internaţională - bancă de investiţii sau firmă de consultanţă - 

cu experienţă în achiziţii / privatizare („Consultant”), în vederea acordării de consultanţă pentru 

pregătirea, derularea si finalizarea procesului de privatizare („Proiectul”) a Societatii Comerciale 

ELECTRICA FURNIZARE S.A.(„Societatea”), ţinându-se seama de criterii de calitate şi cost ale 

serviciilor. 
 

Pachetul de servicii de consultanţă ce va fi furnizat ELECTRICA S.A. de către Consultant, în cadrul 

Proiectului, va cuprinde următoarele activităţi principale, fără a se limita la acestea: 

 Servicii de analiza juridica efectuate de catre o societate de avocati - membru al echipei 

Consultantului sau subcontractant, inclusiv pentru elaborarea proiectelor de acte normative 

si/sau eventuale modificari de acte normative necesare pentru implementarea Proiectului; 

 Servicii de audit tehnic; 

 Servicii financiare si contabile necesare pentru  pregătirea procesului de evaluare şi 

privatizare (referitoare la active, datorii, obligatii si disponibilitati financiare, creante si active 

curente, situatii financiare, analize financiare, management financiar); 

 Servicii de analiza a mediului; 

 Servicii de pregatire a privatizarii (pregatirea tuturor documentelor relevante), inclusiv a 

proiectelor de acte normative necesare in acest scop; 

 Recomandarea strategiei de privatizare;  

 Servicii de promovare si marketing agresiv si contructiv, in vederea identificarii si/sau atragerii 

de investitori interesati; 

 Servicii de specialitate pentru pregatirea camerei de date in format electronic, care sa permita 

accesul restrictionat si de la distanta la informatii despre Societate; 

 Servicii de evaluare a Societatii; 

 Servicii de analiza de piata (analiza comerciala); 

 Servicii de consultanta pentru negocierea contractului de privatizare, daca va fi cazul si/sau 

pentru redactarea prospectului de oferta; 

 Servicii de consultanta pentru finalizarea tranzactiei de privatizare, daca va fi cazul;  

 Daca este cazul, servicii de specialitate privind ajustarea pretului de vanzare, in cazul in care 

contractul de privatizare va prevedea o modalitate de ajustare a pretului. 

 Servicii de consultanta, in vederea derularii unei oferte publice primare si a procesului de 

admitere la tranzactionare a actiunilor Societatii, daca este cazul; 

 Servicii de traducere din si in limba engleza; 
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Informaţii generale relevante despre Societate: 

 

Denumire  Sediul social Nr. ORC Cod fiscal Obiect principal 

de activitate 

Capital 

social 

Cifra de 

afaceri 

(2011) 

Nr.salariati 

(30.06.2012) 

ELECTRICA 

FURNIZARE 

S.A. 

Bucuresti, Sector 

1, Str. Grigore 

Alexandrescu nr. 

9, etaj 4 

J 40/8974/2011 RO 17329505 comercializarea 

energiei electrice  

– 3514 cod 

CAEN 

62.109.560 

RON, 

integral 

subscris si 

varsat 

4.000.887 

(mii RON) 

 

1.243 

 

Structura actionariatului este urmatoarea: 

 

Nr. Crt. Denumire actionar % Observatii 

1 ELECTRICA S.A. 77,9999730 4.844.544 actiuni 

2 FONDUL PROPRIETATEA S.A. 22,0000270 1.366.412 actiuni 

 

Consultanţii de reputaţie internaţională - bănci de investiţii sau firme de consultanţă cu experienţă în 

achiziţii / privatizare - autorizate să presteze servicii de consultanţă legate de derularea Proiectului, în 

România şi/sau în alte state ale Uniunii Europene şi/sau Statele Unite ale Americii, interesaţi şi 

eligibili sunt invitaţi să depună expresia de interes până la data de 10.08.2012, ora 1600, la sediul 

ELECTRICA S.A. din Romania, Bucuresti, str. Grigore Alexadrescu nr. 9, Sector 1, la 

Registratura Generală (parter), care va cuprinde informaţii privind îndeplinirea criteriilor de selectie 

ce vor servi întocmirii de către ELECTRICA S.A. a listei scurte, indicând în mod specific, inclusiv cu 

documente doveditoare (in aceasta etapa a Proiectului, documentele doveditoare pot consta in 

declaratii pe proprie raspundere, autentificate notarial), că îndeplinesc următoarele criterii de 

selectare: 
 

i) Au experienţa de lucru, dobandita in ultimii 10 ani, în calitate de consultanţi ai 

guvernelor/ministerelor din România şi/sau din alte state ale Uniunii Europene şi/sau 

Statele Unite ale Americii, ca urmare a participarii ca asociaţi coordonatori în cadrul unor 

consorţii, pentru achiziţii/privatizări de succes ale unor companii de stat cu o cifra de 

afaceri de cel putin 100 milioane EURO; 

ii) Au experienţa de lucru, dobandita in ultimii 10 ani, în calitate de consultanţi în privatizarea 

în domeniul energetic, cu valori ale tranzacţiilor mai mari de 75 milioane EURO, în 

Europa; 

iii) Au experienţa de lucru, dobandita in ultimii 10 ani, în calitate de consultanţi coordonatori 

în pregătirea şi derularea cu succes a unor oferte publice primare/secundare 

internaţionale, cu valori de peste 75 milioane EURO. 

 

De asemenea, Consultanţii vor prezenta documente doveditoare cu privire la faptul că sunt autorizaţi 

să presteze servicii de consultanţă în legătură cu Proiectul (documentele doveditoare constau, in 

aceasta etapa, in prezentarea de certificate constatatoare emise de Oficiul Registrului Comertului, 

eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii expesiei de interes, pentru persoanele 

juridice romane, respectiv documente echivalente emise in tara de origine a ofertantului persoana 

juridica straina). 
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Documentele solicitate conform celor de mai sus vor fi depuse în original în limba română sau, după 

caz, in limba engleza, insotite de traducerea în limba română, legalizata la un notariat public din 

România. 
 

Structura de participare la procedura de selectie pentru care va opta Consultantul trebuie sa includa 

cel putin o societate de investitii financiare/institutie de credit si/sau alta entitate de natura 

echivalenta acestora, inregistrata in Romania sau in alte state ale Uniunii Europene, precum si in 

state din afara Uniunii Europene, autorizata sa presteze servicii de investitii financiare specifice 

ofertelor publice, pe teritoriul Romaniei si inscrisa in Registrul Public – sectiunea Intermediari tinut de 

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare din Romania („CNVM”). 

 

Lista scurtă a Consultanţilor eligibili preselectaţi va fi afişată pe pagina de internet a ELECTRICA 

S.A., la urmatoarea adresa http://www.electrica.ro/www.electrica.ro/anunturi-electrica/, până la data 

de 31.08.2012, ora 1600. După data publicării acesteia, Consultanţii preselectaţi, care vor primi 

scrisori de invitaţie cu privire la cererea de ofertă din partea ELECTRICA S.A., pot participa la 

procedura de selecţie, în mod individual sau în asociere, prin depunerea unei Oferte întocmite 

conform Caietului de sarcini în vederea selectării unui consultant de reputatie internationala, banca 

de investitii sau firma de consultanta, cu experienta in achizitii / privatizare 

în vederea acordării de servicii de consultanţă pentru privatizarea S.C. ELECTRICA FURNIZARE 

S.A. („Caietul de sarcini”). Caietul de sarcini cuprinde informaţii generale pentru Consultanţi, 

structura ofertei tehnice şi a ofertei financiare, termenii de referinţă, forma standard pentru contractul 

de consultanţă, angajamentul de confidenţialitate, precum şi alte elemente privind Proiectul şi modul 

de întocmire şi depunere a ofertei. 
 
Caietul de sarcini va putea fi procurat zilnic de către consultanţii preselectaţi, începând cu data de 
luni 03.09.2012 pana la data de vineri 07.09.2012, de la sediul ELECTRICA S.A., din România, 
Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu nr. 9, Sector 1, cod postal 010621, etaj 1, camera 104, in 
fiecare zi,  de luni până vineri, între orele 09,00 - 15,00. 

 

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat în schimbul sumei de 5.000 (cincimii) EURO (sau 

echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb B.N.R. din ziua plăţii, pentru persoane juridice 

române). În cazul unui consorţiu/unei asocieri este suficientă probarea achiziţionării Caietului de 

sarcini de către cel puţin un membru al consortiului/asocierii. Pentru participarea la procedura de 

depunere a expresiilor de interes nu este obligatorie prezentarea acordului in baza caruia s-a 

constituit consortiul/asocierea.  

 

Asocierea ofertantilor cu alte entitati se poate realiza si dupa depunerea expresiei de interes si 

calificarea pe lista scurta. 
 

Preţul Caietului de sarcini va fi achitat prin ordin de plată tip trezorerie în următoarele conturi ale 

ELECTRICA S.A. (C.I.F. RO 13267221), cu mentiunea „pentru Caietul de sarcini S.C. ELECTRICA 

FURNIZARE S.A.”: 

- pentru plăţi în lei, în contul IBAN RO80INGB000193878916 deschis de ELECTRICA S.A. la 

ING BANK N.V. AMSTERDAM – SUCURSALA BUCURESTI; 

- pentru plăţi în euro, în contul RO02BRDE450SV10125854500 deschis de ELECTRICA S.A. 

la BRD – GSG SMCC. 
 

La ridicarea Caietului de sarcini, reprezentantii Consultantilor preselectati vor prezenta: 

• dovada achitării preţului Caietului de sarcini; 

• actul de identitate al persoanei împuternicite (reprezentantului); 

http://www.electrica.ro/www.electrica.ro/anunturi-electrica/
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• împuternicire în original din partea Consultantului preselectat. Împuternicirea va conţine 

menţiunea că persoana împuternicită este îndreptăţită să ridice Caietul de sarcini în numele 

ofertantului şi să semneze în numele acestuia Angajamentul de confidenţialitate. Pentru 

persoanele străine, împuternicirea va fi însoţită de traducerea legalizată în limba română 

(dacă este cazul). 
 

Pentru participarea la procedura de selecţie este obligatorie achiziţionarea Caietului de sarcini. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine prin fax la nr. +40 02120.85.004 (persoana de contact: Dl Ioan 

Rosca – Director General) sau prin email, la adresa office@electrica.ro.  

Clarificările cu privire la Caietul de sarcini pot fi solicitate până cel târziu cu 5 zile lucrătoare 

anterioare datei de depunere a ofertelor, conform prevederilor Caietului de sarcini. 

 

Participanţii la procedura de selecţie sunt obligaţi să depună o garanţie de participare în valoare de 

100.000 (una suta mii) EURO sau echivalentul acestei sume în lei/USD, calculat la cursul de 

schimb B.N.R. din ziua emiterii scrisorii de garantie bancara, conform precizărilor din Caietul de 

sarcini. Forma scrisorii de garanţie bancară pentru participarea la procedura de selcţie este 

prevăzută în Caietul de sarcini. 
 

Ofertele vor putea fi depuse până la data limită de 27.09.2012 ora 1100, dată care constituie 

termen de decădere, la sediul ELECTRICA S.A. din Romania, Bucuresti, Str. Grigore 

Alexandrescu nr. 9, Sector 1, cod postal 010621 (Registratura Generala - parter), in atentia     

D-lui Ioan Rosca, Director General. 
 

Data şi locul deschiderii ofertelor: 01.10.2012, ora 1100, la sediul ELECTRICA S.A. 
 

Valabilitatea ofertelor depuse de participanţii la procedura de selecţie va fi de cel putin 90 de zile de 

la data deschiderii ofertelor. 
 

Prin depunerea ofertelor, orice parte interesată ia cunoştinţă de, si accepta, termenii prezentului 

Anunţ si ai Caietului de sarcini. 
 

Orice modificare a termenilor şi condiţiilor din prezentul Anunţ se va face doar pe website-ul 

ELECTRICA S.A.: http://www.electrica.ro/www.electrica.ro/anunturi-electrica/ . 

 

http://www.electrica.ro/www.electrica.ro/anunturi-electrica/

