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SECŢIUNEA I – DOCUMENTAŢIE DESCRIPTIVĂ 

Achiziţia publică a unui contract de inginerie, procurare, construcţie şi punere în funcţiune 
pentru finalizarea Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclear Electrice Cernavodă 

A AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

S.C. EnergoNuclear S.A. 

Sediu: România, Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, etajul 1, sector 1; 

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/3999/2009;  

Cod Unic de Identificare (CUI) 25344972; 

Telefon: +40 372 050 501; 

Fax: +40 372 050 505; 

Persoană de contact: Irina Cocris; 

Telefon: +40 372 050 524 / +40 735 001 011. 

B CODUL COMUN INTERNAŢIONAL PRIVIND ACHIZIŢIILE DE PRODUSE ŞI 
SERVICII 

Cod CPV: 45251110-5: Lucrări de construcţii de centrale nucleare;  

Cod CPV: 42000000-6: Echipamente industriale;  

Cod CPV : 71300000-1: Servicii de inginerie. 

C DEFINIŢII ŞI INTERPRETARE 

Termenii cu majusculă din prezenta documentaţie de atribuire vor avea înţelesul atribuit 
acestora mai jos, cu excepţia cazurilor în care este prevăzut în mod expres sau dacă contextul 
impune altfel: 

„AECL” desemnează Atomic Energy of Canada Ltd., o societate înfiinţată şi 
înregistrată în Canada, având sediul în Speakman Drive, Mississauga, 
Ontario L5K 1B2, Canada, înregistrată la Registrul Comerţului din 
Canada sub numărul de înregistrare 031135-9; 

„CMBOF” desemnează „Cea Mai Bună Ofertă Finală”, ex., oferta tehnică şi 
financiară finală; 

„Ofertant” desemnează orice Candidat invitat să participe la etapa de negocieri a 
acestei proceduri de achiziţie publică şi care este aşteptat să depună 
ofertă în cadrul procedurii de achiziţie publică în baza termenilor 
prezentei documentaţii de atribuire; 

„Candidat” desemnează orice societate comercială care a depus o solicitare de a 
participa la această procedură de achiziţie publică; 

„CANDU 6” desemnează tehnologia tipului de reactor CANadian Deuterium 
Uranium 6, proiectat şi deţinut de AECL; 

„Contractul IPC” desemnează contractul de inginerie, procurare, construcţie şi punere în 
funcţiune în vederea finalizării Proiectului; 
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„CNCAN” desemnează „Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare”, ex. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare din România; 

„CNE” desemnează Centrala Nuclear Electrică; 

„EnergoNuclear” desemnează S.C. EnergoNuclear S.A., o societate pe acţiuni 
organizată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, 
având sediul în România, Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, 
etajul 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub 
numărul de înregistrare J40/3999/2009, având cod unic de înregistrare 
(CUI) 25344972; 

„IN” desemnează Insula Nucleară; 

„Proiectul” desemnează construirea şi punerea în funcţiune a Unităţilor 3 şi 4 ale 
CNE Cernavodă; 

„Unităţile 3 şi 4 
ale CNE 
Cernavodă” 

desemnează Unităţile 3 şi 4 ale Centralei Nuclear Electrice de la 
Cernavodă. 

Cu excepţia cazurilor în care contextul impune altfel: 

(a) titlurile şi paragrafele sunt utilizate numai în scopul organizării şi nu vor fi folosite 
pentru interpretarea acestei documentaţii de atribuire; 

(b) referirile la Preambul, Secţiuni, Sub-secţiuni, Articole, Clauze, Sub-clauze şi Anexe 
reprezintă trimiteri la preambulul, expunerea de fapte, secţiunile, sub-secţiunile, 
articolele, clauzele şi sub-clauzele ale, precum şi la anexele prezentei documentaţii de 
atribuire; 

(c) referirile la orice statut, normă, regulament, hotărâre, decret, ordin sau ordonanţă din 
prezenta documentaţie fac parte din legislaţia românească, astfel cum sunt acestea 
completate, aplicate, modificate sau repuse în vigoare, precum şi inclusiv orice 
legislaţie secundară; şi 

(d) referirile la reperele orare se fac în conformitate cu ora oraşului Bucureşti, România. 

D INTRODUCERE 

1 Prezentare generală 

Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, astfel cum a fost aprobată prin 
Hotărârea de Guvern nr. 1069 din data de 5 septembrie 2007, recomandă continuarea 
programului nuclear prin finalizarea Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, cu participarea de 
investitori privaţi. 

La data de 25 martie 2009, EnergoNuclear a fost constituită ca o companie de proiect, având 
ca acţionari societatea deţinută de stat, Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. (SNN) şi 
şase investitori privaţi, şi anume ArcelorMittal Galaţi S.A., ČEZ a.s, GDF SUEZ S.A., Enel 
Investment Holding B.V., Iberdrola Generation S.A.U. şi RWE Power Romania S.A. 

Scopul EnergoNuclear este de a dezvolta şi implementa Proiectul precum şi a opera Unităţile 3 
şi 4 ale CNE Cernavodă. În acest sens, EnergoNuclear intenţionează să achiziţioneze un 
Contract IPC care să includă IN CANDU 6. 
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Proiectul va fi dezvoltat în conformitate cu reglementările din domeniul nuclear din România 
pentru a îndeplini cerinţele de securitate din domeniul nuclear stabilite pentru protecţia 
personalului, populaţiei, mediului înconjurător şi a proprietăţii şi, de asemenea, cu respectarea 
acordurilor şi convenţiilor internaţionale din domeniul nuclear la care România este parte. 

EnergoNuclear intenţionează să demareze o procedură de achiziţii publice, constând în 
negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cu scopul: (i) de a determina 
numărul de potenţiali Candidaţi care să demonstreze capacitatea de a furniza un program 
nuclear nou construit; (ii) de a identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic care să asigure cea mai bună calitate, întrunind, cu cel mai înalt grad de siguranţă, 
cerinţele EnergoNuclear; şi (iii) de a atribui Contractul IPC aferent Proiectului. 

2 Tehnologia selectată 

Containerele existente ale reactorului pentru Unităţile 3 şi 4 ale CNE Cernavodă au fost 
construite în urmă cu 30 de ani, în legătură cu proiectul de mai mare anvergură, respectiv 
proiectul privind construirea unităţilor 1-5 ale CNE Cernavodă, dintre care unităţile 1 şi 2 au 
fost de mult finalizate. Unităţile 3 şi 4 ale CNE Cernavodă sunt adecvate doar pentru 
utilizarea tipului de reactor CANDU 6. 

În baza actelor normative emise în scopul Proiectului, precum şi din considerente tehnice, 
containerele existente ale reactoarelor, aferente Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, trebuie 
folosite şi, prin urmare, CANDU 6 va fi inclus în obiectul Contractului IPC. 

E PROCEDURA DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1 Informaţii generale 

1.1 Tipul procedurii 

Negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, în baza prevederilor articolului 
250 alineatul (1) litera (c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, astfel cum a fost modificată ulterior. 

1.2 Sursa de finanţare 

Pachet de finanţare din mai multe surse (bănci comerciale şi instituţii financiare, Agenţii 
Multilaterale, Agenţii de Creditare a Exporturilor, alte surse precum, dar fără a se limita la, 
împrumuturi societare, aporturi la capital etc.). 

1.3 Durata şi valoarea estimată a Contractului IPC 

Valoarea Contractului IPC nu poate fi estimată la data iniţierii procedurii de achiziţie publică. 
Valoarea menţionată în anunţul de participare reprezintă valoarea costurilor estimate pentru 
investiţii prevăzută în Hotărârea de Guvern nr. 1565/2008 privind aprobarea raportului de 
negociere a condiţiilor pentru înfiinţarea societăţii comerciale care va realiza Unităţile 3 şi 4 
de la CNE Cernavodă. 

Următoarele etape cheie în derularea Contractului IPC sunt estimate la data iniţierii procedurii 
de achiziţie publică: 

(a) semnarea Contractului IPC să aibă loc pe parcursul anului 2012; şi 

(b) Unităţile 3 şi 4 ale CNE Cernavodă să fie date în exploatare comercială în 2017. 
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1.4 Legislaţia aplicabilă 

(a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările ulterioare („OUG nr. 34/2006”) 

(b) Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările ulterioare („HG nr. 925/2006”) 

(c) Directiva 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu 
modificările ulterioare; 

(d) Directiva 2004/18/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, cu modificările ulterioare; şi  

(e) Alte prevederi legale; pentru detalii vă rugăm să consultaţi pagina de internet 
www.anrmap.ro. 

1.5 Obiectul achiziţiei publice 

1.5.1 Scopul contractului 

Scopul Contractului IPC ce urmează să fie atribuit prin procedura de achiziţie publică 
îl reprezintă finalizarea a două unităţi nucleare (Unităţile 3 şi 4 ale CNE Cernavodă). 
Ambele unităţi vor fi proiectate identic şi vor folosi tehnologia CANDU 6, cu scopul 
de a maximiza capacitatea netă de producţie de energie electrică. 

1.5.2 Obiectul lucrărilor 

Obiectul lucrărilor contractorului IPC constă în lucrări de inginerie, procurare, 
construire şi punere în funcţiune pentru realizarea Unităţilor 3 şi 4 ale CNE 
Cernavodă. 

Specificaţiile detaliate şi cerinţele aferente obiectului livrării, cerinţele tehnice, 
termenele limită, termenii şi condiţiile comerciale, regulile aplicabile depunerii 
ofertei şi procedurii de selecţie vor fi furnizate pe parcursul etapei de negocieri. 

Obiectul exact al lucrărilor în baza Contractului IPC va fi definit şi detaliat într-o 
etapă ulterioară, după ce au loc discuţii şi negocieri cu Ofertanţii. 

1.6 Comunicări 

Comunicările, solicitările şi notificările vor fi efectuate în scris şi vor fi considerate primite, în 
mod valabil, în cazul transmiterii personale, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată sau 
în cazul transmiterii prin fax. Comunicările transmise prin medii electronice (e-mail) sunt de 
asemenea permise sub condiţia confirmării primirii acestora prin semnarea şi returnarea 
respectivei comunicări prin poştă sau prin fax. 

Comunicările, solicitările şi notificările vor fi transmise la adresa şi în atenţia persoanei de 
contact indicate în Sub-secţiunea A (Autoritatea Contractantă) de mai sus, astfel cum acestea 
pot fi modificate, prin transmiterea unei notificări corespunzătoare în acest sens. 
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1.7 Asociere/Sub-contractare 

Orice societate poate participa la procedura de atribuire, fie individual fie ca parte a unei 
asocieri. 

În cazul participării ca asociere, societăţilor care alcătuiesc asocierea li se va solicita să 
depună o declaraţie pe proprie răspundere suplimentară prin care să declare că, în cazul în 
care oferta acestora este declarată oferta câştigătoare, se obligă să legalizeze asocierea şi să 
furnizeze o dovadă în acest sens înaintea semnării Contractului IPC. 

Asocierea trebuie să desemneze un lider care să acţioneze în numele acesteia în scopul 
procedurii de achiziţie publică. Liderul va fi confirmat prin intermediul procurilor acordate de 
reprezentanţii legali ai fiecărui membru al asocierii. 

În cazul participării ca asociere, oferta trebuie să conţină o adresă din care să reiasă că: (i) toţi 
membrii asocierii îşi asumă răspunderea individuală şi solidară pentru respectarea ofertei şi 
îndeplinirea Contractului IPC; (ii) liderul asocierii este autorizat să se oblige şi să primească 
instrucţiuni, precum şi să negocieze în numele tuturor membrilor, în mod individual şi în mod 
colectiv; şi (iii) liderul asocierii este în principal răspunzător pentru executarea şi îndeplinirea 
Contractului IPC. 

Orice Candidat are dreptul de a include în propunerea tehnică opţiunea de a sub-contracta o 
parte din lucrările conţinute în Contractul IPC. Cu toate acestea, Candidaţii nu pot (i) depune 
două sau mai multe oferte individuale/comune, sub sancţiunea excluderii din procedura de 
achiziţie publică a tuturor ofertelor în cauză; sau (ii) depune ofertă individuală/comună şi, în 
acelaşi timp, să fie nominalizat sub-contractor în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie publică a ofertei individuale/comune. 

Societăţile afiliate pot participa la procedura de achiziţie publică atâta timp cât participarea 
acestora nu afectează competiţia. O societate afiliată este orice entitate: (i) care se poate afla, 
direct sau indirect, sub influenţa dominantă a unei alte entităţi; (ii) care poate exercita o 
influenţă dominantă asupra unei alte entităţi; sau (iii) care, ca o consecinţă a asocierii cu o altă 
entitate, se află sub influenţa dominantă a unei alte entităţi. În acest scop, dacă este cazul, 
fiecare Candidat va depune o listă a afiliaţilor săi, dacă există. 

În cazul participării ca asociere, cerinţele privind situaţia personală a Candidatului şi 
capacitatea de exercitare a activităţii profesionale menţionate mai jos la Clauza 2.1.1(i) şi (ii) 
trebuie să fie îndeplinite de fiecare membru al asocierii, în timp ce celelalte cerinţe privind 
capacitatea tehnică şi/sau profesională, precum şi capacitatea economică şi financiară 
menţionate mai jos la Clauza 2.1.1(iii) şi (iv) pot fi îndeplinite prin considerarea 
capabilităţilor tuturor membrilor asocierii, în mod cumulativ. 

1.8 Anularea procedurii de achiziţie publică 

EnergoNuclear poate decide să anuleze procedura de achiziţie publică pentru oricare dintre 
motive prevăzute în OUG nr. 34/2006, inclusiv, printre altele, dacă semnarea Contractului 
IPC devine imposibilă din cauza unei decizii negative de investiţie din partea acţionarilor 
EnergoNuclear. 

1.9 Confidenţialitate 

Candidaţii recunosc natura confidenţială şi privilegiată a informaţiilor furnizate în legătură cu 
această procedură de achiziţie publică şi sunt de acord să menţină aceste informaţii 
confidenţiale. Toţi Candidaţii vor semna şi depune, împreună cu documentaţia pentru etapa de 
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calificare, un angajament de confidenţialitate în forma anexată la prezenta documentaţie ca 
Formularul A. 

1.10 Informaţii 

Informaţiile furnizate în această documentaţie de atribuire au scopul de a furniza Candidaţilor 
o prezentare generală a Proiectului şi a Contractului IPC preconizat. EnergoNuclear nu acordă 
nicio declaraţie sau garanţie (expresă, implicită sau de altă natură) şi nici nu îşi asumă nicio 
obligaţie de diligenţă în ceea ce priveşte corectitudinea, caracterul adecvat sau complet al 
vreunei informaţii sau al oricăror expuneri de fapte , scrise sau verbale, ori al altor informaţii 
furnizate Candidaţilor în legătură cu această procedură de achiziţie publică. 

EnergoNuclear nu va fi ţinută răspunzătoare faţă de niciun Candidat pentru nicio eroare sau 
omisiune conţinută în orice declaraţie sau informaţie. 

1.11 Renunţare şi eliberare de obligaţii 

Cu excepţia drepturilor acordate în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, 
fiecare Candidat (în nume propriu şi în numele fiecăruia dintre sub-contractorii săi) renunţă şi 
se angajează în mod irevocabil să nu ridice nicio pretenţie, de nicio natură, faţă de 
EnergoNuclear în legătură cu orice pierderi, cheltuieli, costuri sau obligaţii suferite sau 
suportate ori rezultând din sau în legătură cu participarea la această procedură de achiziţie 
publică. 

Fiecare Candidat va asigura şi îţi va asuma răspunderea pentru respectarea termenilor 
prezentei renunţări şi a prezentului angajament de către toţi sub-contractorii săi. 

2 Etapele procedurii de achiziţie publică 

Procedura de achiziţie publică se va desfăşura în următoarele trei etape: 

(i) Etapa de calificare; 

(ii) Etapa de negocieri; şi  

(iii) Etapa de evaluare şi atribuire. 

2.1 Etapa de calificare  

Orice societate are dreptul de a-şi exprima interesul şi de a participa la această procedură de 
achiziţie publică şi, în acest sens, aceasta are obligaţia de a depune documentele menţionate 
mai jos. 

În cadrul etapei de calificare, se va verifica îndeplinirea condiţiilor de calificare. 

Pentru a fi declaraţi calificaţi în cadrul procedurii de achiziţie publică, Candidaţii trebuie, în 
mod cumulativ: 

(i) să depună toate documentele menţionate ca fiind obligatorii pentru prima etapă a 
procedurii de achiziţie publică (Etapa de calificare) în cadrul Clauzei 2.1.1 de mai jos 
referitoare la situaţia personală a candidatului, capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale, capacitatea economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau 
profesională, până la data şi ora şi la locul indicat în prezenta documentaţie de 
atribuire; şi  
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(ii) să îndeplinească cerinţele minime obligatorii prevăzute în mod expres în cadrul 
Clauzei 2.1.1. 

EnergoNuclear va invita la etapa de negocieri toţi Candidaţii care au îndeplinit condiţiile de 
calificare şi care au fost declaraţi calificaţi în cadrul procedurii de achiziţie publică. 

2.1.1 Documentele de calificare  

(i) Situaţia personală a Candidatului: obligatoriu 

Candidaţii vor depune următoarele documente şi formulare, completate, 
semnate şi ştampilate în mod corespunzător: 

(a) Declaraţie privind eligibilitatea – Formularul C (original); 

(b) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de articolul 181 al 
OUG nr. 34/2006 – Formularul D (original); 

(c) Declaraţie privind calitatea de participant – Formularul E (original); 

(d) Declaraţie privind inexistenţa conflictelor de interese – Formularul F 
(original); şi 

(e) Declaraţie prin care Candidatul declarăcă va avea capacitatea de a 
furniza şi include CANDU 6 în oferta sa – Formularul G (original). 

(ii) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: obligatoriu 

Candidaţii vor depune următoarele documente şi formulare, completate, 
semnate şi ştampilate în mod corespunzător: 

(a) Certificat de înmatriculare eliberat de registrul comerţului competent, 
precum şi decizia judecătorului delegat prin care s-a aprobat 
înmatricularea (copie legalizată); pentru entităţile străine, documente 
echivalente care atestă o formă de înmatriculare/certificare sau 
calitatea de membru al unei asocieri profesionale, în vigoare la data 
la care sunt deschise cererile de participare (copie certificată şi 
traducere legalizată); 

(b) Extras de la registrul comerţului, eliberat cu nu mai mult de treizeci 
(30) de zile înaintea depunerii cererile de participare (original); 
pentru entităţile străine, un document oficial echivalent eliberat de 
autoritatea competentă din ţara în care acestea sunt înregistrate, care 
să ateste înmatriculare şi funcţionarea valabilă a persoanei juridice 
respective, precum şi detalii referitoare la sediu, acţionari şi obiectul 
de activitate al societăţii (document original şi traducere legalizată); 
Candidatul va avea incluse în cadrul obiectului său de activitate 
activităţi relevante pentru obiectul Contractului IPC; şi 

(c) Certificat de atestare fiscală eliberat de către Agenţia Naţională de 
Administraţie Fiscală din subordinea Ministerului Finanţelor Publice 
din România, autoritatea română competentă, eliberat cu nu mai mult 
de treizeci (30) de zile înaintea depunerii cererile de participare, care 
să ateste achitarea obligaţiilor la bugetul de stat consolidat (impozite 
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şi contribuţii de asigurări sociale) sau un document echivalent 
eliberat de autorităţile competente din ţara de înregistrare sau din ţara 
în care Candidatul îşi are sediul central. Acest certificat trebuie să fie 
valabil la data deschiderii cererilor de participare (document în 
original sau copie certificată şi traducere legalizată). 

(iii) Capacitatea Economică şi Financiară: obligatoriu 

Candidaţii vor depune următoarele documente şi formulare, completate, 
semnate şi ştampilate în mod corespunzător: 

(a) Declaraţie privind cifra de afaceri globală pentru ultimii trei (3) ani: 

Cerinţa minimă obligatorie: media anuală a cifrei de afaceri pentru 
ultimii trei (3) ani trebuie să fie de cel puţin un miliard euro 
(1.000.000.000 €); şi 

(b) Bilanţul contabil anual pentru ultimii trei (3) ani, astfel cum a fost 
publicat acesta în conformitate cu legislaţia ţării de înmatriculare a 
Candidatului (copie certificatăşi traducere legalizată). 

(iv) Capacitatea tehnică şi profesională: obligatoriu  

Candidaţii vor depune următoarele documente şi formulare, completate, 
semnate şi ştampilate în mod corespunzător: 

(a) Disponibilitatea resurselor tehnice, materiale, de producţie şi de 
personal calificat suficiente pentru îndeplinirea Contractului IPC 

Documentul solicitat: 

Declaraţie prin care Candidatul declară că dispune de suficiente 
resurse pentru finalizarea unităţilor centralei nucleare conform 
contractului IPC, îndeosebi de resursele aferente ingineriei, 
proiectării, procurării, producerii, construirii şi punerii în funcţiune a 
acestora. Declaraţia va include o listă a tuturor echipamentelor şi 
utilajelor disponibile pentru realizarea Contractului IPC şi un rezumat 
al structurii actuale proprii de personal şi a celei a personalului sub-
contractat al Candidatului, pe fiecare domeniu de activitate: 
proiectare/inginerie, procurare (procurare de echipamente), 
construcţie/ ridicare, management de proiect şi control, securitate & 
autorizare nucleară, punere în funcţiune şi asigurarea calităţii – 
Formularul H (original). 

(b) Capacitatea de execuţie: Capacitatea de execuţie a Candidatului 
rezultând din participarea acestuia la proiecte de construcţii 
energetice nucleare sau convenţionale 

Cerinţa minimă obligatorie: Implicarea în cel puţin un proiect 
nuclear având o valoare care depăşeşte cinci sute milioane euro 
(500.000.000 €) şi o participare a Candidatului cu bunuri şi servicii 
având o valoare ce depăşeşte două sute cincizeci milioane euro 
(250.000.000 €). Lista proiectelor de referinţă poate include contracte 
în curs de desfăşurare, cu condiţia ca un astfel de contract să fi fost 
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atribuit respectivului Candidat cu cel puţin optsprezece (18) luni 
înainte de data la care va fi depusă cererea de participare. 

Documentele solicitate: 

(1) Declaraţie privind proiectele de referinţă care va include lista 
detaliilor referitoare la contractele implementate sau care sunt în 
curs de implementare cu participarea Candidatului pe parcursul 
ultimilor zece (10) ani – Formularul I (original). 

(2) Certificat de bună execuţie în legătură cu cele mai importante 
contracte enumerate în cadrul declaraţiei menţionate la punctul 
(1) de mai sus, care va include valoarea contractului, perioada şi 
locul executării lucrărilor şi va preciza dacă lucrările au fost 
executate şi finalizate în conformitate cu normele profesionale 
aplicabile. 

(c) Standardele de asigurare a calităţii: Candidatul a stabilit şi a 
menţinut un sistem de management aplicabil activităţilor nucleare 
certificat/autorizat de către un organism/o autoritate competent/ă. 

Documentul solicitat: 

Certificat care să ateste faptul că respectivul Candidat are 
implementat un sistem de management pentru activităţi nucleare 
certificat/autorizat de către un organism/o autoritate competent/ă. 

2.1.2 Procedura de depunere a documentelor de calificare  

(i) Scrisoarea de intenţie/Împuternicirea 

Cererea de participare trebuie să fie însoţită de o un exemplar original al 
scrisorii de intenţie, care va avea un număr de înregistrare (ieşire) şi va fi 
completată conform Formularului B. 

Cererea de participare trebuie să fie însoţită de o un exemplar original al 
împuternicirii, prin care partea semnatară a cererii de participare este 
autorizată să participe în calitate de Candidat la negocierea cu publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea Contractului IPC, 
acordându-i-se în mod expres mandatul de a negocia şi a semna Contractul 
IPC. 

(ii) Limba 

Toate documentele vor fi atât în limba română cât şi în limba engleză sau vor 
fi însoţite de o traducere legalizată şi certificată în engleză sau în română. În 
cazul în care apar divergenţe între versiunea engleză şi cea română, versiunea 
în limba română va prevala.  

(iii) Perioada de valabilitate 

Documentele de calificare vor fi valabile pe o perioadă de cel puţin 720 de 
zile, după cum e cazul, de la termenul de depunere prevăzut în cadrul Clauzei 
2.1.3(iv)(b) de mai jos. 
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(iv) Modul de prezentare (la depunere) 

(a) Locul 

Cererea de participare va fi depusă la: sediul central al S.C. 
EnergoNuclear S.A., Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 
1A, etaj 2, cod poştal 011736. 

(b) Termenul limită pentru depunere 

Cererea de participare nu se va depune mai târziu de data de 15 
Decembrie 2010, ora 10:00 a.m. (ora României).  

Conţinutul 

Pachetul sigilat care conţine cererea de participare va fi alcătuit din 
documentele de calificare prevăzute ca fiind obligatorii în cadrul 
Clauzei 2.1.1 de mai sus, însoţite de scrisoarea de intenţie şi de 
împuternicirea prevăzută în cadrul Clauzei 2.1.2(i) de mai sus. 

Candidaţii vor depune documentele de calificare într-un (1) exemplar 
original, o (1) copie în format tipărit şi o (1) copie în format 
electronic. 

Candidaţii trebuie să sigileze exemplarul original şi copiile în plicuri 
separate, marcând plicurile respective cu menţiunea „ORIGINAL” 
sau „COPIE”. Copia în format electronic va fi introdusă de asemenea 
într-un plic închis, marcat cu menţiunea „COPIE ELECTRONICĂ”. 

Candidatul trebuie să numeroteze şi să semneze fiecare pagină în 
parte a documentelor incluse în oferta sa şi să anexeze un opis al 
documentelor de calificare transmise. Documentele vor fi semnate de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi, mandatat/mandataţi 
să angajeze Candidatul în procedura de achiziţie publică. 

Plicurile vor fi introduse într-un plic exterior corespunzător, 
netransparent, marcat cu menţiunea “A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE DATA DE 15 Decembrie 2010, 12:00 a.m., ora 
României”. 

Pe plicurile interioare trebuie să fie inscripţionată denumirea şi 
adresa Candidatului, astfel încât să-i poată fi retransmisă oferta fără a 
o deschide, în cazul în care aceasta soseşte cu întârziere. 

(v) Opţiunea de retragere sau de modificare a documentelor de calificare  

Orice Candidat are posibilitatea de a-şi modifica sau retrage cererea de 
participare, însă numai înaintea termenului stabilit pentru depunerea 
documentelor şi numai printr-o cerere scrisă în acest sens. 

În cazul în care Candidatul doreşte să modifice documentaţia deja depusă, 
acesta are obligaţia de a se asigura că EnergoNuclear primeşte şi înregistrează 
respectivele schimbări până la termenul de depunere stabilit. Pentru a putea fi 
considerate parte din ofertă, modificările trebuie depuse în conformitate cu 
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prevederile de la litera (iv) de mai sus, iar menţiunea „MODIFICĂRI” trebuie 
inscripţionată pe plicul exterior. 

Candidatul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica documentaţia de 
calificare după termenul stabilit pentru depunere. 

Cererea de participare se va considera întârziată în cazul în care: (i) a fost 
depusă la o adresă diferită de adresa menţionată în anunţul de participare sau 
în prezenta documentaţie de atribuire sau (ii) EnergoNuclear primeşte 
documentaţia după termenul pentru depunere. 

(vi) Costurile pentru pregătirea documentelor 

Costurile suportat de către o societate în legătură cu pregătirea şi depunerea 
documentaţiei de calificare nu vor fi rambursate. Toate aceste costuri vor fi 
suportate integral de către Candidatul respectiv. 

(vii) Deschiderea documentaţiei de calificare 

Documentaţia pentru etapa de calificare va fi deschisă la sediul central al S.C. 
EnergoNuclear S.A., Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, etaj 2, 
pe data de 15 Decembrie 2010, ora 12:00 a.m. (ora României). 

Documentaţia de calificare nu va fi deschisă înainte de confirmarea 
împuternicirii acordate reprezentanţilor Candidaţilor care iau parte la 
procedura de achiziţie publică. 

(viii) Dreptul Candidaţilor de a solicita clarificări 

Candidaţii au dreptul de a solicita clarificări în scris cu privire la 
documentaţia de atribuire precum şi la documentele şi criteriile minime 
referitoare la etapa de calificare până la data de 3 Decembrie 2010, ora 12:00 
(ora României). EnergoNuclear va răspunde la aceste clarificări în termen de 
trei (3) zile de la data primirii acestora, iar întrebările şi răspunsurile vor fi 
comunicate tuturor Candidaţilor. Identitatea Candidatului care a solicitat 
clarificarea va rămâne confidenţială. 

(ix) Informarea Candidaţilor 

EnergoNuclear va informa Candidaţii cu privire la rezultatele etapei de 
calificare. 

Comunicarea se va face în scris şi se va considera primită în mod valabil în 
momentul în care a fost înmânată personal sau expediată prin scrisoare 
recomandată. 

Candidaţii respinşi vor fi informaţi cu privire la motivele pentru care cererea 
lor de participare a fost respinsă. 

Pentru Candidaţii calificaţi, EnergoNuclear va transmite în mod simultan, 
prin poştă şi prin fax sau prin alt mijloc de comunicare electronic, invitaţia de 
a participa la etapa de negocieri din cadrul procedurii de achiziţie publică. 
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Invitaţia de participare la etapa de negocieri va cuprinde următoarele 
informaţii: 

(a) numărul de referinţă al anunţului de participare publicat; 

(b) termenul (data şi ora) pentru depunerea ofertei preliminare; 

(c) adresa unde va fi depusă oferta; 

(d) limba de întocmire a ofertelor şi de desfăşurare a negocierilor; 

(e) documentele suplimentare solicitate a fi depuse; şi 

(f) orice informaţii suplimentare referitoare la documentaţia de atribuire, 
criteriile de atribuire şi factorii de evaluare. 

Invitaţia de participare la etapa de negocieri va include informaţii şi detalii 
suplimentare referitoare la etapa de negocieri, specificaţiile tehnice 
disponibile, precum şi criteriul de atribuire şi factorii de evaluare, printre care 
se numără cerinţe privind securitatea nucleară, managementul calităţii şi 
standardele industriei nucleare, după cum sunt detaliate în cadrul Clauzei 2.2 
(Etapa de negocieri) de mai jos. Printre documentele ce vor fi cerute, dar fără 
a se limita la acestea, Ofertantului/Ofertanţilor i/li se va cere să depună un 
sumar şi o organigramă, evidenţiind faptul că organizarea respectivă ţine 
seama de cele mai înalte standarde ale industriei nucleare, îndeosebi în ceea 
ce priveşte aspectele de securitate, dovada sistemului de management al 
acestuia, care va consta în planuri de asigurare a calităţii în conformitate cu 
cerinţele prevăzute de reglementările din domeniul nuclear din România şi 
standardele de securitate GS-R-3 ale IAEA (Sistemul de Management pentru 
Facilităţi şi Activităţi) şi o descriere a sistemului de management care va fi 
elaborat pentru a permite o urmărire eficientă a Proiectului şi care va permite 
autorităţii contractante să se conformeze obligaţiilor ce-i revin. 

2.2 Etapa de negocieri 

2.2.1 Procedura 

Etapa de negocieri se va desfăşura în două faze principale: (1) runde de discuţii şi 
oferte preliminare; şi (2) runde de negocieri şi depunerea CMBOF.  

(i) Runde de discuţii cu Ofertanţii şi oferte preliminare 

Prima fază a etapei de negocieri va consta din: 

(a) discuţii referitoare la specificaţiile tehnice; şi 

(b) depunerea ofertelor preliminare angajante. 

În conformitate cu actele normative emise în scopul Proiectului precum şi din 
considerente tehnice, este nevoie să se folosească containerele existente ale 
reactoarelor pentru Unităţile 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, care au fost edificate 
în legătură cu construirea Unităţilor 1 şi 2 operaţionale ale Centralei Nuclear 
Electrice Cernavodă. Unităţile 3 şi 4 ale CNE Cernavodă sunt adecvate doar 
pentru utilizarea CANDU 6 NSP. 
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Ofertanţilor li se va solicita să iniţieze discuţii individuale directe cu 
proprietarul tehnologiei reactorului, pentru a stabili scop şi interfaţa şi pentru 
a conveni asupra unei forme adecvate de cooperare conformă cu 
reglementările privind achiziţiile publice, precum şi de a integra acest scop în 
cadrul ofertelor preliminare ale acestora. 

EnergoNuclear îşi rezervă dreptul de a desemna un observator independent 
care să monitorizeze şi să supravegheze procesul şi discuţiile dintre 
proprietarul tehnologiei reactorului şi Ofertanţi. Detaliile şi informaţiile 
relevante vor fi funizate în invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

În continuare, vor fi organizate sesiuni de discuţii de către EnergoNuclear cu 
Ofertanţii selectaţi să participe la etapa de negocieri, în vederea clarificării şi 
stabilirii specificaţiilor din invitaţia de depunere a ofertelor, modelul de 
predare şi anumite aspecte privind Contractul IPC, cum ar fi alocarea 
riscurilor şi garanţii. Aceste sesiuni de discuţii se vor desfăşura în 
conformitate cu principiile aplicabile achiziţiilor publice (nediscriminare, 
tratament egal şi transparenţă) şi vor avea ca punct de pornire specificaţiile 
tehnice existente puse la dispoziţia Ofertanţilor de către EnergoNuclear. 

Scopul acestor sesiuni de discuţii tehnice este acela de a stabili forma finală a 
specificaţiilor din cadrul invitaţiei de depunere a ofertelor. 

Detalii suplimentare în legătură cu aceste sesiuni de discuţii vor fi furnizate în 
invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

În urma sesiunilor de discuţii menţionate mai sus şi în baza specificaţiilor 
pentru invitaţia de depunere a ofertelor emisă de către EnergoNuclear, 
fiecărui Ofertant i se va solicita să depună o ofertă preliminară angajantă, 
care este va cuprinde oferta tehnică şi financiară preliminară. Oferta tehnică 
preliminară va include de asemenea modificările propus a fi aduse 
Contractului IPC, care va fi pus la dispoziţia fiecărui Ofertant de către 
EnergoNuclear. 

Oferta tehnică şi financiară preliminară va fi însoţită de o garanţie de 
participare obligatorie, după cum se detaliază în Clauza 2.2.2 (Garanţia de 
participare) de mai jos. 

Detalii suplimentare în legătură cu oferta preliminară vor fi furnizate în 
invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

(ii) Rundele de negocieri 

Pe parcursul etapei de negocieri, EnergoNuclear va purta negocieri cu fiecare 
dintre Ofertanţi, în mod individual, cu privire la oferta tehnică, oferta 
financiară şi modificările propus a fi aduse Contractului IPC. 

Vor fi cel puţin două (2) runde de negocieri însă EnergoNuclear poate solicita 
runde suplimentare de negocieri în cazul în care aceasta consideră necesar. 
Fiecare rundă de negocieri se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal al 
şedinţei de negociere, în care se vor înregistra toate aspectele dezbătute şi 
convenite. 
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Pe parcursul etapei de negocieri, nici societăţii EnergoNuclear nici 
Ofertanţilor nu li se va permite să dezvăluie informaţii comunicate în cadrul 
negocierilor. 

Pe parcursul etapei de negocieri, EnergoNuclear poate reduce numărul 
Ofertanţilor prin aplicarea factorilor de evaluare la elementele ofertelor 
financiare şi tehnice care rezultă din negocieri. Detalii suplimentare în 
legătură cu procedura de reducere a numărului Ofertanţilor vor fi furnizate în 
invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

Rundele de negocieri menţionate mai sus au scopul de a duce la depunerea 
CMBOF de către Ofertanţii selectaţi, care vor include oferta tehnică şi 
financiară îmbunătăţită, precum şi modificările îmbunătăţite referitoare la 
Contractul IPC, şi care vor fi depuse în cadrul ultimei runde de negocieri. 

În orice moment pe parcursul negocierilor, un Ofertant are dreptul de a 
declara că oferta sa nu mai poate fi îmbunătăţită. 

Detalii suplimentare în legătură cu rundele de negocieri vor fi furnizate în 
invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

2.2.2 Garanţia de participare 

Oferta preliminară trebuie să fie însoţită de o garanţie de participare obligatorie. 
Garanţia de participare va fi depusă sub forma unei scrisori de garanţie bancară 
irevocabilă, necondiţionată, la prima cerere, în favoarea EnergoNuclear – 
Formularul J (original). 

Garanţia de participare va fi în valoare de patru milioane euro (4 milioane €) şi va 
avea un termen de valabilitate iniţial de trei sute şaizeci (360) de zile de la data 
depunerii ofertei preliminare. 

În cazul în care durata etapei de negocieri depăşeşte perioada de valabilitate de trei 
sute şaizeci (360) de zile a garanţiei de participare, Ofertanţii au obligaţia de a 
prelungi perioada de valabilitate a garanţiei de participare, în scopul acoperirii întregii 
durate a etapei de negocieri. 

În cazul în care garanţia de participare nu se va depune în termenul stabilit pentru 
depunerea ofertelor, respectivul Ofertant va fi descalificat (oferta va fi considerată 
inacceptabilă, în conformitate cu prevederile articolului 36, alineat (1), litera (a) al 
HG nr. 925/2006). 

Garanţia de participare depusă de către Ofertantul câştigător va fi restituită după 
semnarea Contractului IPC, în termenul prevăzut de legislaţia privind achiziţiile 
publice. 

Garanţia de participare depusă de către Ofertanţii necâştigători va fi restituită după 
semnarea Contractului IPC cu Ofertantul câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia 
privind achiziţiile publice. 

În cazul în care EnergoNuclear anulează procedura de achiziţie publică, în 
conformitate cu prevederile articolului 209 al OUG nr. 34/2006, garanţia de 
participare se va restitui după expirarea termenului stabilit pentru depunerea 
contestaţiilor în legătură cu această decizie. 
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EnergoNuclear poate solicita executarea oricărei garanţii de participare iar Ofertantul 
respectiv va pierde dreptul asupra sumei garanţiei în cazul în care: 

(i) Ofertantul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

(ii) Perioada de valabilitate a garanţiei de participare nu este prelungită în 
momentul în care durata etapei de negocieri depăşeşte această perioadă de 
valabilitate; sau 

(iii) Oferta este declarată câştigătoare iar Ofertantul refuză să semneze forma 
agreată a Contractului IPC, în perioada de valabilitate a ofertei. 

2.2.3 Reguli privind depunerea ofertelor 

(i) Limba 

Toate documentele vor fi atât în limba română cât şi în limba engleză sau vor 
fi însoţite de o traducere legalizată şi certificată în engleză sau română. În 
cazul în care apar divergenţe între versiunea engleză şi cea română, versiunea 
în limba română va prevala. 

(ii) Perioada de valabilitate 

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de cel puţin 360 de zile începând de 
la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor preliminare, după cum se 
prevede în Clauza 2.2.3(iii)(b) de mai jos. 

(iii) Prezentarea ofertelor 

(a) Locaţia 

Atât ofertele preliminare cât şi CMBOF se vor depune la: sediul 
central al S.C. EnergoNuclear S.A., Bucureşti, sector 1, Şos. Ştefan 
cel Mare, nr. 1A, etaj 2, cod poştal 011736. 

(b) Termenul pentru depunerea ofertelor 

Ofertele preliminare nu se vor depune mai târziu de termenul 
specificat în invitaţia de participare la etapa de negocieri. CMBOF se 
vor depune la data şi ora comunicate pe parcursul etapei de negocieri, 
dată şi oră care va fi aceeaşi pentru toţi Ofertanţii. 

(c) Conţinutul ofertei 

Pachetul sigilat care conţine oferta va cuprinde oferta financiară şi 
tehnică, însoţite de garanţia de participare, fiecare în plic sigilat 
separat. 

Ofertanţii vor depune documentaţia într-un (1) exemplar original, o 
(1) copie în format tipărit şi o (1) copie în format electronic. 

Ofertanţii trebuie să sigileze exemplarul original şi copiile în plicuri 
separate, marcând plicurile respective cu menţiunea „ORIGINAL” 
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sau „COPIE”. Copia în format electronic va fi introdusă de asemenea 
într-un plic închis, marcat cu menţiunea „COPIE ELECTRONICĂ”. 

Ofertantul trebuie să numeroteze şi să semneze fiecare pagină a 
documentelor incluse în oferta sa şi să anexeze un opis al 
documentelor transmise. Documentele vor fi semnate de 
reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi mandatat/mandataţi 
să angajeze Ofertantul în Contractul IPC. 

Plicurile vor fi introduse într-un plic exterior corespunzător, 
netransparent, marcat cu menţiunea “A NU SE DESCHIDE 
ÎNAINTE DE DATA DE [termenul], (ora României)”. 

Pe plicurile interioare trebuie să fie inscripţionată denumirea şi 
adresa Ofertantului, astfel încât să-i poată fi returnată oferta fără a o 
deschide, în cazul în care aceasta soseşte cu întârziere. 

(iv) Opţiunea de retragere sau modificare a ofertei 

Orice Ofertant are posibilitatea de a-şi modifica sau retrage oferta, însă numai 
înaintea termenului stabilit pentru depunerea ofertelor şi numai printr-o 
cerere scrisă în acest sens. 

În cazul în care Ofertantul doreşte să modifice oferta deja depusă, acesta are 
obligaţia de a se asigura că EnergoNuclear primeşte şi înregistrează 
respectivele modificări până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. 
Pentru a putea fi considerate parte din ofertă, modificările trebuie depuse în 
conformitate cu prevederile Clauzei 2.2.3(iii) de mai sus, iar menţiunea 
„MODIFICĂRI” trebuie inscripţionată pe plicul exterior. 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta după termenul de 
depunere stabilit. 

Oferta se va considera întârziată în cazul în care: (i) a fost depusă la o adresă 
diferită de adresa menţionată în anunţul de participare sau în prezenta 
documentaţie de atribuire sau (ii) EnergoNuclear primeşte oferta după 
termenul stabilit pentru depunere. 

(v) Costurile pentru pregătirea ofertei 

O parte din costurile suportate de Ofertanţi pentru pregătirea şi depunerea 
ofertelor ar putea fi rambursate. Detalii şi condiţiile de rambursare a acestor 
costuri vor fi furnizate în invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

(vi) Dreptul Ofertanţilor de a solicita clarificări 

Ofertanţii au dreptul de a solicita clarificări în scris cu privire la prezenta 
documentaţie de atribuire, precum şi cu privire la informaţiile suplimentare 
furnizate în invitaţia de participare la etapa de negocieri. 

(vii) Absenţa modificărilot materiale în ceea ce priveşte situaţia Ofertantului 

O condiţie a acestei proceduri de achiziţie publică este aceea ca 
EnergoNuclear să fie informată cu privire la orice modificare materială în 
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ceea ce priveşte situaţia Ofertantului pe parcursul procedurii de achiziţie 
publică, inclusiv, dar fără a se limita la: 

(a) o modificare care afectează orice declaraţie, acreditare, licenţă sau 
aprobare; 

(b) o reorganizare majoră, restructurarea, preluarea, achiziţionarea 
societăţii sau alt eveniment similar care afectează funcţionarea şi/sau 
finanţarea Ofertantului sau a sub-contractorilor majori ai acestuia; 
sau 

(c) modificarea oricărei informaţii pe care s-ar putea baza 
EnergoNuclear la evaluarea ofertelor. 

Neinformarea EnergoNuclear în legătură cu acestea ar putea duce la 
descalificarea Ofertantului. 

2.3 Etapa de evaluare şi atribuire 

2.3.1 Criteriu de atribuire: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic 

În cadrul etapei de evaluare, EnergoNuclear va evalua ofertele depuse de Ofertanţi, va 
stabili oferta câştigătoare pe baza criteriilor de atribuire (şi a importanţei relative a 
acestora) şi va semna Contractul IPC cu Ofertantul câştigător. 

Detaliile cu privire la factorii de evaluare precum şi la metodologia de punctare vor fi 
comunicate Ofertanţilor prin intermediul invitaţiei de participare la etapa de 
negocieri. 

2.3.2 Informarea Ofertanţilor 

EnergoNuclear va informa Ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie 
publică şi cu privire la contractul atribuit în conformitate cu prevederile legislaţiei 
privind achiziţiile publice. 

Comunicarea se va face în scris şi se va considera primită în mod valabil în momentul 
în care a fost înmânată personal sau expediată prin scrisoare recomandată. 

2.3.3 Contestaţii 

Posibilele contestaţii pot fi formulate în conformitate cu prevederile capitolului IX al 
OUG nr. 34/2006, la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, str. Stavropoleos, nr. 6, sector 
3, Bucureşti, România, e-mail: office@cnsc.ro, telefon: +40 21 310 46 41, fax: +40 
21 310 46 42; 

sau 

Tribunalul Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 37, sector 3, Bucureşti, România, e-
mail tribunalul-bucuresti@just.ro, telefon nr. + 40 21 408 36 00; +40 21 408 37 00. 

Termenul de depunere a contestaţiilor este de zece (10) zile începând de la data la 
care persoana vătămată a luat cunoştinţă de acţiunea autorităţii contractante pe care 
aceasta o consideră ilegală. 
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2.3.4 Confidenţialitate, fraudă şi corupţie 

EnergoNuclear şi toţi Ofertanţii au obligaţia de a păstra confidenţialitatea pe tot 
parcursul procedurii de achiziţie publică. 

Comisia de evaluare nu are dreptul de a face publice informaţii referitoare la 
activitatea de evaluare Ofertanţilor sau oricăror terţe persoane. 

Ofertanţii nu au dreptul de a influenţa comisia de evaluare, sub rezerva descalificării 
acestora din procedura de achiziţie publică. 

EnergoNuclear respectă regulile iniţiativei Forumului Economic Mondial şi urmează 
principiile Iniţiativei Parteneriatului Împotriva Corupţiei şi, prin urmare, 
EnergoNuclear le solicită Ofertanţilor să respecte cele mai înalte principii etice, 
inclusiv practicile anticorupţie, pe parcursul întregii desfăşurări a procedurii de 
achiziţie publică şi de executare a Contractului IPC. 

EnergoNuclear va respinge o ofertă în cazul în care Ofertantul comite o faptă de 
corupţie pe parcursul procedurii de achiziţie publică, fie în mod direct, fie prin 
reprezentantul său. EnergoNuclear poate de asemenea să respingă o ofertă în cazul în 
care Ofertantul încalcă obligaţia de confidenţialitate pe parcursul procedurii de 
achiziţie publică, fie în mod direct, fie prin reprezentantul său. 

2.3.5 Încheierea Contractului IPC 

EnergoNuclear va încheia Contractul IPC cu Ofertantul câştigător în baza termenilor, 
preţului şi condiţiilor convenite pe parcursul etapei de negocieri şi confirmate în 
conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice. 

EnergoNuclear va încheia Contractul IPC numai după expirarea termenului de 
unsprezece (11) zile de la data comunicării rezultatului procedurii de achiziţie 
publică. 

Preţul prevăzut în CMBOF este irevocabil şi nu poate fi modificat. Ofertantului nu îi 
este permis să modifice sau să ajusteze oferta după ce s-au încheiat negocierile şi a 
fost depusă CMBOF. 

În cazul în care o parte sau mai multe părţi din Contractul IPC urmează a fi executate 
de unul sau mai mulţi sub-contractori, Ofertantul câştigător va depune copii ale 
contractelor semnate cu sub-contractorii nominalizaţi în ofertă, după cum prevede 
legislaţia privind achiziţiile publice. 
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SECŢIUNEA II - FORMULARE 

1 Angajament de confidenţialitate – Formularul A 

2 Scrisoare de înaintare – Formularul B 

3 Declaraţie privind eligibilitatea – Formularul C 

4 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de articolul 181 – Formularul D 

5 Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – Formularul E 

6 Declaraţie privind inexistenţa conflictelor de interese – Formularul F 

7 Declaraţie privind tehnologia – Formularul G 

8 Declaraţie privind disponibilitatea resurselor suficiente pentru îndeplinirea contractului – 
Formularul H 

9 Declaraţie privind lista proiectelor de referinţă – Formularul I 

10 Garanţia de participare – Scrisoare de Garanţie Bancară – Formularul J 
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FORMULARUL A – Angajament de confidenţialitate 

De la:  [a se insera denumirea] 
 [a se insera adresa] 

Către: S.C. EnergoNuclear S.A. 
 Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, etaj 1 
 Sector 1, Bucureşti, România 

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE 

Subscrisa [a se insera denumirea şi datele complete de identificare] confirmă prin prezenta faptul că, 
în legătură cu procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de inginerie, procurare, 
construcţie şi punere în funcţiune pentru finalizarea unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclear Electrice 
Cernavodă („Contractul IPC”), al cărui obiect constă în executarea de lucrări de construcţii de 
centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, în conformitate cu anunţul de participare publicat în SEAP 
nr. [a se insera numărul] din data de [a se insera data], organizată de către EnergoNuclear S.A. 
(„Licitaţia IPC”), noi şi/sau reprezentanţii şi sub-contractanţii noştri vom primi informaţii tehnice, 
financiare, juridice şi de altă natură pe parcursul Licitaţiei IPC, în vederea depunerii ofertei. 

Prin prezenta confirmăm caracterul confidenţial şi privilegiat al Informaţiilor Confidenţiale (după cum 
sunt definite mai jos), ne obligăm să păstrăm confidenţialitatea acestora, conform celor prevăzute în 
prezentul angajament de confidenţialitate („Angajamentul de Confidenţialitate”), şi de asemenea 
suntem de acord cu fiecare dintre şi toate restricţiile şi obligaţiile din prezentul Angajament de 
Confidenţialitate. 

1 Informaţii Confidenţiale 

Aşa cum se foloseşte în şi pentru scopul prezentului Angajament de Confidenţialitate, 
termenul „Informaţii Confidenţiale” înseamnă şi include toate şi oricare dintre documentele, 
contractele, datele, materialele, produsele şi alte informaţii referitoare la (i) Unităţile 3 şi 4 ale 
Centralei Nuclear Electrice Cernavodă; (ii) Contractul IPC; (iii) Licitaţia IPC, inclusiv, dar 
fără a se limita la, negocierile, discuţiile şi alte comunicări în legătură cu aceasta; (iv) 
discuţiile, negocierile şi alte comunicări cu proprietarul tehnologiei reactorului CANadian 
Deuterium Uranium 6; (v) activităţile comerciale, operaţiile, activele, pasivele şi fondurile 
financiare ale societăţii EnergoNuclear S.A.; comunicate nouă sau puse la dispoziţia noastră 
verbal, în scris sau prin orice alte mijloace. 

2 Obligaţii 

2.1 Suntem de acord să utilizăm Informaţiile Confidenţiale în conformitate cu prevederile 
stipulate în prezentul Angajament de Confidenţialitate, exclusiv în legătură cu şi în scopul 
depunerii ofertei în cadrul Licitaţiei IPC („Utilizarea Permisă”). Informaţiile Confidenţiale 
nu vor fi utilizate, parţial sau total, în mod direct sau indirect, în alte scopuri în afara Utilizării 
Permise. 

2.2 Suntem de acord să păstrăm caracterul confidenţial al Informaţiilor Confidenţiale şi să nu 
divulgăm astfel de Informaţii Confidenţiale niciunei terţe persoane în afară de angajaţii, 
administratorii, personalul de conducere, consultanţii sau sub-contractanţii noştri 
(„Reprezentanţii”) şi exclusiv în situaţiile în care cunoaşterea acestor informaţii este strict 
necesară. Prin prezenta ne obligăm să asigurăm ca toţi Reprezentanţii noştri să fie supuşi 
termenilor prezentului Angajament de Confidenţialitate şi vom purta răspunderea pentru orice 
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încălcare a obligaţiilor şi restricţiilor de confidenţialitate prevăzute în prezentul de către 
oricare dintre Reprezentanţii noştri. Nu va fi folosită nicio Informaţie Confidenţială în scopul 
obţinerii de avantaje, beneficii sau în alt mod ori în scopul determinării obţinerii unor astfel 
beneficii de către alte persoane. 

2.3 Ne obligăm să nu divulgăm, publicăm sau să dezvăluim în alt mod nicio Informaţie 
Confidenţială primită de la EnergoNuclear S.A. niciunei alte părţi, indiferent cine ar fi 
aceasta, decât pe baza unei autorizaţii prealabile în scris din partea EnergoNuclear S.A. 

2.4 Informaţiile Confidenţiale furnizate în formă materială vor fi păstrate în locuri 
corespunzătoare şi sigure, astfel încât să se prevină accesul neautorizat al oricărei terţe 
persoane, şi nu vor fi multiplicate decât în scopul participării la Licitaţia IPC. 

3 Restituirea Informaţiilor Confidenţiale 

3.1 La solicitarea EnergoNuclear S.A., vom restitui Informaţiile Confidenţiale primite în scris sau 
în formă materială, inclusiv copiile, reproducerile sau alte materiale care conţin astfel de 
Informaţii Confidenţiale, în termen de cinci (5) Zile Lucrătoare de la solicitare. 

3.2 În continuare, ne obligăm că, la restituirea materialelor menţionate mai sus, vom distruge de 
asemenea oricare dintre şi toate documentele, suporturile de date şi/sau înregistrările din 
memoria mijloacelor electronice care conţin Informaţii Confidenţiale (acest lucru va include 
ştergerea oricăror copii temporare ale Informaţiilor Confidenţiale create sau arhivate pe orice 
mijloc de înregistrare). Ne obligăm să confirmăm societăţii EnergoNuclear S.A. în scris faptul 
că toate Informaţiile Confidenţiale au fost distruse şi/sau şterse fără niciun fel de costuri 
pentru EnergoNuclear S.A. 

4 Durata 

Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute în prezentul angajament vor rămâne în vigoare 
pentru o perioadă nelimitată de timp, în cazul în care EnergoNuclear S.A. nu decide şi nu ne 
informează în mod contrar, în scris. 

5 Alte Informaţii 

5.1 Obligaţiile de confidenţialitate prevăzute în prezentul Angajament de Confidenţialitate nu se 
vor aplica Informaţiilor Confidenţiale care sunt făcute sau devin publice fără încălcarea 
prezentului Angajament de Confidenţialitate sau celor care ne-au fost puse la dispoziţie 
înainte de prezentul Angajament de Confidenţialitate, fără obligaţii de confidenţialitate. 

5.2 În cazul în care divulgarea este impusă de lege, de un ordin judecătoresc sau de o autoritate 
competentă, ne obligăm prin prezenta să notificăm cu promptitudine societatea 
EnergoNuclear S.A. cu privire la o astfel de solicitare şi, în continuare, ne obligăm să 
depunem diligenţe rezonabile pentru a furniza numai acele Informaţii Confidenţiale pe care, 
în opinia noastră rezonabilă, suntem obligaţi în mod legal să divulgăm. 

6 Lipsa declaraţiilor şi garanţiilor 

6.1 Confirmăm că Informaţiile Confidenţiale ne sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, însă fără 
nicio declaraţie sau garanţie, expresă sau implicită, cu privire la utilitatea, valabilitatea, 
încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială a terţilor, corectitudinea sau 
caracterul complet al acestora. 
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6.2 Confirmăm şi suntem de acord cu faptul că EnergoNuclear S.A. îşi rezervă dreptul de a 
stabili, la latitudinea exclusivă a acesteia, care sunt informaţiile pe care aceasta doreşte să le 
pună la dispoziţia noastră sau a Reprezentanţilor noştri, şi că EnergoNuclear S.A. nu are nicio 
obligaţie de a furniza vreo altă informaţie suplimentară şi/sau de a actualiza Informaţiile 
Confidenţiale şi/sau de a corecta orice posibile erori. 

6.3 Confirmăm faptul că EnergoNuclear S.A. (sau angajaţii, administratorul, personalul de 
conducere, consultanţii sau reprezentanţii acesteia) nu vor purta nicio răspundere care ar putea 
decurge din utilizarea Informaţiilor Confidenţiale şi/sau a oricăror alte informaţii furnizate. 

7 Lipsa licenţei 

Nicio licenţă sau transfer în virtutea oricărui brevet, drept de autor, marcă comercială, marcă 
de servicii sau orice alt drept de proprietate intelectuală nu ni se acordă prin şi nici nu rezultă 
în mod implicit din prezentul angajament prin furnizarea de Informaţii Confidenţiale. 

8 Succesorii 

Prevederile prezentului Angajament de Confidenţialitate vor fi opozabile succesorilor noştri. 

9 Despăgubiri 

Ne obligăm să despăgubim şi să protejăm societatea EnergoNuclear S.A. pentru şi faţă de 
orice daune, pierderi, costuri sau obligaţii (inclusiv taxe legale şi de executare silită) directe 
sau indirecte provenind sau rezultând din orice utilizare sau divulgare neautorizată de către 
noi sau de către Reprezentanţii noştri a Informaţiilor Confidenţiale sau din alte încălcări ale 
prezentului Angajament de Confidenţialitate. 

10 Legea aplicabilă 

Prezentul Angajament de Confidenţialitate va fi interpretat în conformitate cu legislaţia din 
România. 

PENTRU CONFIRMAREA CELOR DE MAI SUS, prezentul Angajament de Confidenţialitate a 
fost semnat la data de [__]. 

[a se insera numele] 

 
 
De către: _______________________________ 
Numele: [numele reprezentantului autorizat] 
Funcţia: [funcţia reprezentantului autorizat] 
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FORMULARUL B – Scrisoare de înaintare 

______________________ 
(denumire / sediu) 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către: EnergoNuclear S.A. 
 Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, etaj 1 
 Sector 1, Bucureşti, România 

Ca urmare a anunţului de participare publicat pe SEAP nr. ______ din data de ___________ 
(ziua/luna/anul) cu privire la aplicarea procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea Contractului 
IPC (după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire), 

Subscrisa ______________________________________ (datele complete de identificare, inclusiv, 
dar fără limitare, denumirea şi sediul) îşi exprimă interesul de a participa la procedura de achiziţie 
publică în vederea atribuirii Contractului IPC pentru finalizarea unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclear 
Electrice Cernavodă. 

Vă transmitem alăturat plicul, sigilat şi marcat, conţinând un exemplar original, o copie în format 
tipărit şi o copie în format electronic a documentelor de participare. 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL C – Declaraţie privind eligibilitatea 

______________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), prin prezenta, declar pe proprie 
răspundere‚ sub sancţiunea excluderii din cadrul procedurii de achiziţie publică şi a sancţiunii aplicate 
infracţiunii de fals în acte publice, că ____________________ (denumirea societăţii) nu se află în 
niciuna dintre situaţiile prevăzute de articolul 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, şi anume, că în ultimii cinci ani, ____________________ 
(denumirea societăţii) nu a fost condamnată prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru acte de corupţie, fraudă şi/sau 
pentru spălare de bani. 

În afară de aceasta, declar prin prezenta că, în cadrul acestei proceduri de achiziţie publică, nu 
participăm în cadrul a două sau mai multe asociaţii, nu depunem o ofertă individuală şi o alta comună, 
şi nu depunem o ofertă individuală/comună în timp ce, concomitent, suntem nominalizaţi în calitate 
de sub-contractant pentru o altă ofertă.  

Subsemnatul declar prin prezenta că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente justificative de care dispunem. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ (data expirării 
perioadei de valabilitate a ofertei, după cum este specificată aceasta). 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL D – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute de articolul 181  

______________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE DE 
ARTICOLUL 181 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), în calitate de ofertant/candidat în cadrul 
negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire), al cărui obiect constă în executarea 
lucrărilor de construcţii de centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, potrivit anunţului de participare 
publicat în SEAP nr. _______ din data de ________ (ziua/luna/anul), organizată de către 
EnergoNuclear S.A.,  

prin prezenta declar pe proprie răspundere că: 

a) ____________________ (denumirea societăţii) nu a intrat în faliment ca urmare a unei hotărâri 
judecătoreşti pronunţată de un judecător sindic; 

b) ____________________ (denumirea societăţii) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a oricărora dintre 
şi tuturor impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii, în conformitate cu 
legislaţia din România sau din ţara în care aceasta este stabilită; 

c) ____________________ (denumirea societăţii) şi-a îndeplinit sau nu şi-a îndeplinit în mod 
defectuos niciuna dintre obligaţiile contractuale în ultimii doi ani, din motive imputabile 
____________________ (denumirea societăţii), fapt care nu a produs sau nu este de natură să 
producă grave prejudicii altei părţi la contract; 

d) ____________________ (denumirea societăţii) nu a fost condamnată în ultimii trei ani, printr-o 
hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale 
sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; 

e) ____________________ (denumirea societăţii) nu a furnizat şi nu va furniza nicio informaţie 
falsă şi va pune la dispoziţie orice informaţie solicitată de către autoritatea contractantă în scopul 
verificării îndeplinirii criteriilor de calificare. 

Subsemnatul declar prin prezenta că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente justificative de care dispunem. 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL E – Declaraţie privind calitatea de participant 

_________________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), prin prezenta declar pe proprie 
răspundere că ____________________ (denumirea societăţii) participă şi depune o ofertă în cadrul 
negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare privind atribuirea Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire), al cărui obiect constă în executarea 
lucrărilor de construcţii de centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, potrivit anunţului de participare 
publicat în SEAP nr. _______ din data de ________ (ziua/luna/anul), organizată de către 
EnergoNuclear S.A., după cum urmează: 

 în nume/pe cont propriu 

 în calitate de asociat în cadrul ___________________________. 

(Trebuie indicată opţiunea corespunzătoare). 

Subsemnatul, prin prezenta declar că: 

 ____________________ (denumirea societăţii) nu este membră a niciunui grup sau reţele de 
entităţi; 

 ____________________ (denumirea societăţii) este membră a grupului sau reţelei ale cărei 
coordonate/date de identificare sunt specificate în prezenta declaraţie. 

(Trebuie indicată opţiunea corespunzătoare). 

Subsemnatul, prin prezenta declar că voi informa autoritatea contractantă fără întârziere în cazul în 
care apar schimbări legate de prezenta declaraţie în orice moment pe parcursul procedurii de achiziţie 
publică sau, în cazul în care vom fi declaraţi câştigători, pe parcursul îndeplinirii Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire). 

De asemenea, declar prin prezenta că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente justificative de care dispunem. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau altă persoană juridică să 
pună la dispoziţia reprezentanţilor autorizaţi ai EnergoNuclear SA informaţii referitoare la orice 
aspecte tehnice şi financiare cu privire la activitatea noastră. 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL F – Declaraţie privind inexistenţa conflictelor de interese 

____________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND INEXISTENŢA CONFLICTELOR DE INTERESE 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), în calitate de ofertant/candidat în cadrul 
negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire), al cărui obiect constă în executarea 
lucrărilor de construcţii de centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, organizată de către 
EnergoNuclear S.A., potrivit anunţului de participare publicat în SEAP nr. _______ din data de 
________ (ziua/luna/anul), prin prezenta declar pe proprie răspundere, în baza informaţiilor 
disponibile la această etapă, că _________________________________ (denumirea societăţi) nu se 
află în conflict de interese în cazul în care acţionează în calitate de contractant pentru EnergoNuclear 
SA şi desfăşoară lucrări de construcţie de centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, în eventualitatea în 
care oferta_____________________ (denumirea entităţii) este declarată câştigătoare în cadrul 
procedurii de achiziţie publică. 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL G – Declaraţie privind tehnologia 

____________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND TEHNOLOGIA 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), în calitate de ofertant/candidat în cadrul 
procedurii de achiziţie publică pentru atribuirea Contractului IPC (după cum este definit acesta în 
documentaţia de atribuire), al cărui obiect constă în executarea lucrărilor de construcţie de centrale 
nucleare, cod CPV 45251110-5, potrivit anunţului de participare publicat în SEAP nr. _______ din 
data de ________ (ziua/luna/anul), organizată de către EnergoNuclear S.A., 

prin prezenta declar pe proprie răspundere că: 

____________________ (denumirea societăţi) a iniţiat şi, la momentul relevant în cadrul procedurii 
de achiziţie publică, va continua discuţiile cu proprietarul tehnologiei reactorului CANadian 
Deuterium Uranium 6, pentru a stabili scopul şi interfaţa şi pentru a conveni asupra unei forme 
adecvate de cooperare conformă cu reglementările privind achiziţiile publice, precum şi de a integra 
acest scop în cadrul ofertei noastre. 

Subsemnatul înţeleg faptul că EnergoNuclear S.A. are dreptul de a solicita orice informaţii 
suplimentare necesare pentru verificarea declaraţiei de mai sus. 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 

 

Confirmată de către: 

_____________________________ 
(proprietarul tehnologiei, 
reprezentantul autorizat) 



    EnergoNuclear 
 

 
 

 

 32  

 

 
 

FORMULARUL H – Declaraţie privind disponibilitatea resurselor suficiente pentru 
îndeplinirea contractului 

______________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND DISPONIBILITATEA RESURSELOR SUFICIENTE PENTRU 
ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), în calitate de ofertant/candidat în cadrul 
negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire), al cărui obiect constă în executarea 
lucrărilor de construcţie de centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, potrivit anunţului de participare 
publicat în SEAP nr. _______ din data de ________ (ziua/luna/anul), organizată de către 
EnergoNuclear S.A., 

prin prezenta declar pe proprie răspundere că: 

(i) Dispun de suficiente resurse tehnice, materiale de producţie şi de personal calificat pentru a 
finaliza Unităţile 3 şi 4 ale Centralei Nuclear-Electrice Cernavodă, îndeosebi în ceea ce 
priveşte proiectarea/ingineria, procurarea (procurarea de echipamente), construirea/ridicarea 
şi punerea în funcţiune; şi 

(ii) Informaţiile din tabelele anexate sunt complete şi corecte sub toate aspectele. 

Subsemnatul înţeleg faptul că EnergoNuclear S.A. are dreptul de a solicita oricare dintre şi toate 
informaţiile suplimentare necesare pentru verificarea informaţiilor furnizate în tabelele anexate. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau altă persoană juridică să 
pună la dispoziţia reprezentanţilor autorizaţi ai EnergoNuclear SA informaţii referitoare la orice 
aspecte tehnice şi financiare cu privire la activitatea noastră. 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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ANEXA 1 
LA DECLARAŢIA PRIVIND DISPONIBILITATEA RESURSELOR SUFICIENTE PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

Lista principalelor echipamente şi utilaje disponibile pentru executarea Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire) 

 
Nr. 
crt. 

Echipament /utilaj Cantitate Comentarii 

    

    

    

    

    
 

 
__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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ANEXA 2 
LA DECLARAŢIA PRIVIND DISPONIBILITATEA RESURSELOR SUFICIENTE PENTRU 

ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
Rezumat al structurii actuale de personal a candidatului pe fiecare domeniu de activitate: 

proiectare/inginerie, procurarea (procurarea de echipamente), construcţie/ ridicare, management de 
proiect şi control, securitate & autorizare nucleară, punere în funcţiune şi asigurarea calităţii 

 

 

 

 

 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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FORMULARUL I – Lista proiectelor de referinţă 

______________________ 
(denumire / sediu) 

DECLARAŢIE PRIVIND PROIECTELE DE REFERINŢĂ 

Subsemnatul, reprezentant autorizat al _________________________ (datele complete de 
identificare, inclusiv, dar fără limitare, denumirea şi sediul), în calitate de ofertant/candidat în cadrul 
negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea Contractului IPC 
(după cum este definit acesta în documentaţia de atribuire), al cărui obiect constă în executarea 
lucrărilor de construcţii de centrale nucleare, cod CPV 45251110-5, potrivit anunţului de participare 
publicat în SEAP nr. _______ din data de ________ (ziua/luna/anul), organizată de către 
EnergoNuclear S.A., prin prezenta declar pe proprie răspundere că informaţiile din tabelul anexat sunt 
complete şi corecte sub toate aspectele. 

Subsemnatul înţeleg faptul că EnergoNuclear S.A. are dreptul de a solicita oricare dintre şi toate 
informaţiile suplimentare necesare pentru verificarea informaţiilor furnizate în tabelele anexate. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate, bancă sau altă persoană juridică să 
pună la dispoziţia reprezentanţilor autorizaţi ai EnergoNuclear SA informaţii referitoare la orice 
aspecte tehnice şi financiare cu privire la activitatea noastră. 

Înţeleg faptul că, în cazul în care prezenta declaraţie se dovedeşte neconformă cu realitatea, sunt 
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării: ______________________ 

__________________________ 
(semnătura autorizată) 
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ANEXĂ 
LA DECLARAŢIE PRIVIND PROIECTELE DE REFERINŢĂ 

Lista proiectelor de referinţă 

Obiectul proiectului 

# Proiectul / Denumirea şi locaţia 
clientului 

Anul 
finalizării 

Perioada de 
execuţie 

Valoarea 
totală 
[mil. €]1 

Capacitatea 
proiectului 
[MWe] 

Tipul 
contractului 

Contractantul 
general 

A fost 
respectat 
graficul de 
livrare? 
[da/nu] 
Dacă nu, vă 
rugăm să 
comentaţi 

Proiectul s-a 
încadrat în 
buget? [da/nu] 
Dacă nu, vă 
rugăm să 
comentaţi 

Comentarii 

1           

2           

3           

4           

5           

                                                   
1 Pentru a determina şi indica valoarea în euro a proiectului, se va utiliza cursul de schimb valutar INFOEURO (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) de la data scrisorii de intenţie. 
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Participarea candidatului în cadrul proiectelor 

# Proiectul / Denumirea 
şi locaţia clientului 

Anul 
finalizării 

Perioada de 
execuţie 

Valoarea 
totală 
[mil.€]2 

Capacitatea 
proiectului 
 [MWe] 

Tipul 
contractului 

Contractantul 
general 

Contribuţia 
candidatului 

Valoarea 
Contribuţiei 
[%] 

A fost 
respectat 
graficul de 
livrare? 
[da/nu] 
Dacă nu, 
vă rugăm 
să 
comentaţi 

Proiectul s-a 
încadrat în 
buget? 
[da/nu] Dacă 
nu, vă rugăm 
să comentaţi 

Comentarii 

1             

2             

3             

4             

5             

                                                   
2 Pentru a determina şi indica valoarea în euro a proiectului, se va utiliza cursul de schimb valutar INFOEURO (http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) de la data scrisorii de intenţie. 
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FORMULARUL J – Scrisoare de Garanţie Bancară 

[pe hârtie cu antetul instituţiei financiare care emite garanţia] 

BANCA 

_____________________________________ 
(denumire /sediu) 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ 

Către: EnergoNuclear S.A. 
Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, etaj 1 
Sector 1, Bucureşti, România 

Referitor la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea Contractului IPC (după cum este definit 
acesta în documentaţia de atribuire) 

Noi,________________________________________(denumirea societăţii), având sediul în 
__________________________________ (sediul), ne obligăm să plătim societăţii EnergoNuclear SA 
suma de ____________ Euro (_______________________euro (în litere)), la prima cerere scrisă a 
acesteia şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, dacă în cererea sa 
EnergoNuclear SA specifică că suma solicitată este datorată şi plătibilă acesteia datorită existenţei 
uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare: 

a) ofertantul ______________________________ (denumirea ofertantului) şi-a retras oferta pe 
parcursul perioadei de valabilitate a acesteia; 

b) ofertantul ______________________________ (denumirea ofertantului) nu a prelungit perioada 
de valabilitate a garanţiei de participare (în formă de garanţie bancară) în momentul în care etapa 
negocierilor a depăşit perioada de valabilitate a acesteia; sau 

c) oferta sa fiind declarată câştigătoare, ofertantul ______________________________ (denumirea 
ofertantului) a refuzat să semneze forma agreată a Contractului IPC (după cum este definit acesta în 
documentaţia de atribuire) pe parcursul perioadei de valabilitate a ofertei. 

Prezenta garanţie intră în vigoare şi are efect începând cu data de ________________ (ziua/luna/anul) 
şi este valabilă până la data de ________________ (ziua/luna/anul). 

În cazul în care părţile agreează să prelungească perioada de valabilitate a prezentei garanţii sau să 
modifice orice prevedere care are efect asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru 
prealabil. 

Orice dispută cu privire la prezenta garanţie va fi guvernată de legislaţia română.  

Ştampilată de Banca _____________ , ziua_____ luna ________ anul ________. 

(semnătura autorizată) 

 


