Regulament de desfasurare a procesului de selectare a investitorilor
pentru continuarea proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda

Data: [27.08.2014]

Acest document are rolul de a prezenta informatii si instructiuni referitoare la modalitatea
concreta de desfasurare a procesului competitiv de calificare si selectare a investitorilor
(„Procesul”) in Societatea de Proiect care va dezvolta proiectul „Unitatile 3 si 4 din cadrul
Centralei Nuclearo-Electrice (CNE) Cernavoda” („Proiectul”).
Prezentul Regulament de desfasurare a Procesului („Procedura”), impreuna cu
documentatia referitoare la Proces publicata pe site-ul www.nuclearelectrica.ro nu trebuie
considerate o recomandare de a investi in Proiect facuta de S.N. Nuclearelectrica SA,
Energonuclear S.A., Comisia de Negociere sau autoritatile romane.
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Introducere

1.1

Aspecte generale
SNN isi rezerva dreptul de a modifica structura si etapele Procesului, precum si de
a-l anula sau suspenda, oricand pe parcursul sau. In aceasta situatie, toti investitorii
care au efectuat demersuri referitoare la Proces si care sunt inca participanti la
Proces la data formularii deciziei de modificare a calendarului vor fi notificati in
scris la adresa de corespondenta relevanta. De asemenea, SNN isi rezerva dreptul
de a modifica continutul acestui regulament oricand pe parcursul Procesului,
urmand sa notifice in acest sens investitorii care participa la Proces la momentul
respectiv.
Nicio informatie furnizata in legatura cu Proiectul nu trebuie considerata vreo
forma de angajament sau oferta in sensul legii romane din partea Societatii
Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN”), Energonuclear S.A. („Energonuclear”),
Ministerului Economiei, Departamentului pentru Energie, consultantilor acestora
sau oricaror afiliati ai acestora (impreuna, „Echipa de Proiect”) de a continua
procesul de calificare si selectare a investitorilor. SNN isi rezerva dreptul de a
modifica calendarul propus si/sau procedura de calificare si selectare a
investitorilor, de a inceta procedura si de a inceta orice discutii si negocieri cu
oricare dintre investitori, in orice moment, cu o notificare prealabila si fara a
furniza o justificare. In plus, SNN nu are nicio obligatie de a accepta vreuna din
scrisorile sau documentele depuse in cadrul Procesului.
Niciunul dintre membrii Echipei de Proiect nu-si asuma vreo obligatie de a invita
destinatarul acestui document sa efectueze analize suplimentare asupra Proiectului
sau sa furnizeze destinatarului informatii suplimentare de orice natura.
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Prin semnarea si depunerea Scrisorii de Exprimare a Interesului, un Investitor
Potential dobandeste calitatea de Investitor Interesat si adera la conditiile prevazute
in aceasta Procedura si la celelalte documente atasate Scrisorii de Exprimare a
Interesului.
Toate costurile generate ca urmare a participarii la Proces sau a realizarii oricaror
analize asupra Proiectului intreprise de catre Investitori Potentiali nu cad in sarcina
membrilor Echipei de Proiect si vor fi suportate de catre investitori. Acestia vor
suporta singuri toate costurile ocazionate de eventuala participare la Proiect.
Membrii Echipei de Proiect (precum si reprezentantii, directorii, actionarii,
entitatile afiliate, angajatii, intermediarii sau consultantii acestora) nu vor avea
nicio obligatie sau raspundere pentru costurile sau cheltuielile realizate de
Investitori Potentiali in legatura cu Procesul si cu Proiectul, precum si pentru
eventualele pierderi sau daune directe sau indirecte suferite de orice persoana ca
urmare a intemeierii vreunei decizii pe orice informatie sau omisiune din acest
document, sau pe orice alte informatii sau comunicari in legatura cu Procesul si cu
Proiectul.
Procesul, aceasta Procedura precum si toate documentele aferente Procesului sunt
guvernate de legea romana.
1.2

Definitii
Cuvintele redactate cu majuscula in cadrul acestui document au semnificatia de mai
jos:
Anuntul International - anuntul international de intentie a declansarii procesului
de calificare si selectare a investitorilor in Proiect;
Actul Constitutiv – actul constitutiv al Societatii de Proiect;
Acordul Investitorilor – documentul contractual ce cuprinde ansamblul termenilor
si conditiilor care guverneaza relatia dintre SNN, Investitorul Selectat si alti
actionari ai Societatii de Proiect (dupa caz);
Angajamentul de Confidentialitate – document care face parte din Documentatia
de Calificare, care se refera la pastrarea caracterului confidential al informatiilor si
documentelor puse la dispozitie de SNN, si care acopera si confidentialitatea
informatiilor din Camera de Date, in situatia in care Investitorul Interesat devine
Investitor Calificat si primeste acces la aceasta. Angajamentul acopera intregul
Proces, incepand de la depunerea Scrisorilor de Exprimare a Interesului de catre
Investitorii Interesati si pana la semnarea Actului Constitutiv si a Acordului
Investitorilor, iar in cazul unui Investitor Calificat care nu a fost declarat Investitor
Selectat, Angajamentul acopera intregul Proces de la depunerea Scrisorilor de
Exprimare a Interesului de catre Investitorii Interesati si pana la expirarea unei
perioade de 5 ani de la notificarea cu privire la nedeclararea ca Investitor Selectat;
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Caiet de Sarcini – setul de documente adresat Investitorilor Calificati, care contine
instructiuni de redactare a Documentatiei de Intentie, si care este compus din
urmatoarele:
(i) Memorandumul de Implementare a Proiectului, ce cuprinde (intre altele):

•

cerintele generale privind Proiectul;

•

prezentarea generala a participatiei SNN;

•

prezentarea generala a participatiei potentiale a altor actionari (exemplu:
Statul Roman);

•

modul de aportare a capitalului la Societatea de Proiect;

(ii) Procedura (eventual actualizata in urma desfasurarii procesului de calificare),

ce cuprinde (intre altele):
•

modul si perioada de raspuns la intrebarile Investitorilor Calificati si
Investitorului Selectat;

•

regulamentul de desfasurare a procedurii de selectare a Investitorului
Selectat (selectia ofertantilor, in sensul Procedurii IPP);

(iii) Instructiunile cu privire la procesul de evaluare a Investitorilor Calificati, ce

cuprind (intre altele):
•

Instructiunile privind redactarea Scrisorii de Intentie, care contin
criteriile de selectare a Documentatiei de Intentie depuse de Investitorii
Calificati (selectie a ofertei, in sensul Procedurii IPP), respectiv de
determinare a Investitorului Selectat;

•

grila de punctaj sau criterii/principii de evaluare conform careia/carora
vor fi evaluate Documentatiile de Intentie depuse de Investitorii
Calificati (ofertele, in sensul Procedurii IPP).

Calendar Estimativ - Datele indicative la care se vor desfasura etapele Procesului,
mentionate in Anexa 1.
Camera de Date – Baza de date in forma electronica pusa la dispozitia
Investitorilor Calificati pentru desfasurarea unei analize diagnostic limitate in
vederea formularii Scrisorilor de Intentie si redactarii observatiilor la
Memorandum-ul privind Implementarea Proiectului. Ulterior, dupa stabilirea
Investitorului Selectat, Camera de Date va fi redeschisa pentru accesul
Investitorului Selectat si completata cu informatii suplimentare pentru analiza
diagnostic detaliata, pe parcursul negocierilor pe marginea Memorandumului de
Intelegere;
Comisia de Negociere – Comisie constituita prin ordin al Ministrului Delegat
pentru Energie formata din reprezentanti SNN, reprezentanti ai Departamentului
pentru Energie, Ministerului Economiei si Ministerului Dezvoltarii Regionale si
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Administratiei Publice pentru desfasurarea intregului Proces de calificare, evaluare
si selectare, care are inclusiv atributia negocierii termenilor de asociere cu
Investitorul Selectat;
Consultantii – Consultantul financiar si consultantul juridic ai SNN pentru Proiect;
Contract IPC – Contract de Inginerie, Procurare si Construire pentru
implementarea Proiectului;
Documentatie de Calificare – Set de documente pus la dispozitia Investitorilor
Potentiali pentru descarcare de pe web-site-ul SNN, si care cuprinde modele ce
trebuie completate conform Instructiunilor cu privire la procesul de calificare a
investitorilor pentru Proiect. Documentatia de Calificare, completata conform
instructiunilor, trebuie depusa in vederea calificarii, pana la data limita indicata in
prezenta Procedura;
Documentatia de Intentie – Set de documente depus de fiecare Investitor Calificat
(oferta, in sensul Procedurii IPP) in vederea evaluarii de catre Comisia de
Negociere si a nominalizarii Investitorului Selectat. Aceasta trebuie depusa pana la
data limita indicata in prezenta Procedura. Documentatia de Intentie depusa de
fiecare Investitor Calificat este folosita de Comisia de Negociere pentru stabilirea
Investitorului Selectat;
EUR sau EURO – Moneda unica a Uniunii economice si monetare europene;
Garantia de Participare – Scrisoarea de garantie bancara emisa in favoarea SNN,
in valoare de 100.000 EURO, care va fi depusa de catre Investitorii Calificati;
Garantia de Participare Extinsa – Scrisoare de garantie bancara emisa in
favoarea SNN, in valoare de 500.000 EURO, care va fi depusa de catre Investitorul
Selectat;
Instructiunile privind Accesul in Camera de Date – Setul de reguli care
guverneaza accesul Investitorilor Calificati in Camera de Date, precum si folosirea
acesteia;
Investitor Calificat – Un Investitor Interesat care a depus Documentatia de
Calificare completata conform instructiunilor SNN si care a demonstrat prin
respectiva documentatie indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, acest fapt fiind
consemnat prin notificarea transmisa de catre SNN, dupa analiza de catre Comisia
de Negociere a respectivei Documentatii de Calificare;
Investitor Interesat – Un Investitor Potential care a depus o Scrisoare de
Exprimare a Interesului semnata impreuna cu Documentatia de Calificare
completata;
Investitor Potential – O entitate ce descarca de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro
prezenta Procedura si modelul Documentatiei de Calificare, in vederea analizarii
acestora si transmiterii unei Scrisori de Exprimare a Interesului in scopul
participarii la Proces;
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Investitor Selectat – Un Investitor Calificat care depune o Scrisoare de Intentie
insotita de Comentariile la Memorandum-ul privind Implementarea Proiectului, si
care, in urma evaluarii, este declarat castigator, urmand a fi notificat in acest sens
de catre SNN in vederea demararii negocierilor pentru semnarea unui
Memorandum de Intelegere privind implementarea in comun a Proiectului;
IPP – Producator independent de energie;
Memorandum de Intelegere – Document negociat de catre Comisia de Negociere
si Investitorul Selectat si semnat de catre SNN si Investitorul Selectat, in calitate de
parti, prin care acestea convin principiile colaborarii pentru realizarea in comun a
Proiectului;
Memorandum privind Implementarea Proiectului – Document, parte a
Caietului de Sarcini, ce contine informatii relevante despre Proiect si Proces,
inclusiv descrierea si istoricul Proiectului si intentiile autoritatilor romane privind
reducerea perceptiei de risc a investitorilor si cresterea atractivitatii Proiectului;
Partea romana – SNN si institutiile si / sau autoritatile publice mandatate;
Procedura – Prezentul Regulament de desfasurare a procesului de selectare a
investitorilor pentru continuarea proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda;
Proiect - Unitatile 3 si 4 din cadrul Centralei Nuclearo-Electrice (CNE)
Cernavoda;
Procedura IPP – Procedura privind realizarea Proiectelor de tip "Green/Brown
Field" prin constituirea de societatea comerciale de tip IPP, avand ca aport in natura
bunuri ale societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor
autonome din portofoliul MECMA si aport in numerar al unui potential investitor,
aprobata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr.
1646/28.08.2012, modificata si completata prin Ordinul ministrului economiei,
comertului si mediului de afaceri nr. 2518∕19.11.2012, respectiv prin Ordinul
ministrului delegat pentru energie nr. 1105/16.05.2013;
Proces – Procesul competitiv, transparent si nediscriminatoriu prin care Investitorii
Interesati sunt calificati si selectati in vederea demararii negocierilor pentru crearea
in comun a Societatii de Proiect care sa dezvolte, sa finanteze si sa construiasca
Proiectul;
Scrisoare de Exprimare a Interesului – Documentul prin care un Investitor
Potential isi exprima interesul de a participa la procedura de calificare in cadrul
Procesului, si care presupune, intre altele, acceptarea prevederilor Procedurii;
Scrisoare Comuna privind Intentia de Realizare a Proiectului – Documentul
care marcheaza finalul etapei de nominalizare a Investitorului Selectat si inceperea
negocierilor privind Memorandumul de Intelegere, si care indica intentia comuna a
Investitorului Selectat si a Partii romane de a continua realizarea Proiectului;
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SNN – Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., societatea romana ce detine si
opereaza Centrala Nuclearo-Electrica de la Cernavoda, proprietar sau titular al
activelor, autorizatiilor si documentatiei aferente stadiului actual al construirii
Unitatilor 3 si 4 din CNE Cernavoda, atat direct cat si prin intermediul
Energonuclear. Energonuclear – Energonuclear S.A., filiala detinuta integral de
catre SNN;
Societatea de Proiect – Societatea de proiect de tip "Green/Brown Field” ce va fi
infiintata in vederea realizarii Proiectului si la care vor fi actionari initiali SNN si
Investitorul Selectat, ca urmare a semnarii Acordului Investitorilor si Actului
Constitutiv;
Solicitare de Acces in Camera de Date – Solicitare formulata de Investitorul
Calificat de a primi acces in Camera de Date, care cuprinde adeziunea la
Instructiunile privind Accesul in Camera de Date;
Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda –
Strategia privind Proiectul aprobata prin Memorandum de catre Guvernul
Romaniei la data de 31 iulie 2014 si de catre Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor SNN din data de 22 august 2014.
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Structura Procesului
Structura procesului de calificare si selectare a investitorilor in Proiect este
urmatoarea (Calendarul Estimativ se regaseste in Anexa 1):
•

Publicarea Anuntului International si a Documentelor de Calificare;

•

Depunerea Documentatiei de Calificare completate de catre Investitorii
Interesati;

•

Calificarea Investitorilor Interesati si comunicarea calificarii catre acestia,
impreuna cu transmiterea Instructiunilor privind Accesul in Camera de Date
(inclusiv a modelului de Solicitare de Acces in Camera de Date);

•

Transmiterea Caietului de Sarcini catre Investitorii Calificati care au achitat
contravaloarea Caietului de Sarcini, au prezentat Garantia de Participare si
Angajamentul de Confidentialitate semnate;

•

Desfasurarea unei analize diagnostic de catre Investitorii Calificati, pe baza
accesului in Camera de Date;

•

Depunerea de catre Investitori Calificati a Documentatiei de Intentie;

•

Clarificarea si evaluarea Documentatiilor de Intentie si stabilirea Investitorului
Selectat;

•

Redactarea si semnarea de catre Investitorul Selectat si Partea romana a
Scrisorii Comune privind Intentia de Realizare a Proiectului
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•

Negocierea Memorandumului de Intelegere cu privire la implementarea in
comun a Proiectului intre SNN si Investitorul Selectat;

•

Semnarea Memorandum-ului de Intelegere si declansarea unor activitati
precum negocierea Actului Constitutiv si a Acordului Investitorilor, si derularea
de actiuni in comun pentru clarificarea modului de implementare a Proiectului
cu autoritatile romane si institutiile europene.

Etapele Procesului (pana la faza stabilirii Investitorului Selectat) sunt descrise mai
jos. Calendarul estimativ al implementarii acestor etape este prezentat in Anexa 1 –
Calendarul Estimativ.
2.1

Etapa 1: Publicarea Documentatiei de Calificare
2.1.1

2.1.2

Publicarea Anuntului International intr-o publicatie
internationala si intr-o publicatie de circulatie nationala:

de

circulatie

(i)

Publicarea Anuntului International semnifica declansarea procesului
de atragere si selectare a investitorilor in Proiect.

(ii)

Anuntul International poate fi retras in orice moment ulterior
publicarii sale, fara o informare prealabila.

(iii)

Informatiile incluse in Anuntul International sunt indicative.

(iv)

Anuntul International cuprinde referinte la modalitatea de obtinere a
formularelor care compun Documentatia de Calificare – adresa de
web-site de unde se pot descarca documentele necesare

Publicarea pe website-ul SNN a modelului de Documentatie de Calificare
(i)

Investitorii Potentiali vor putea accesa Documentatia de Calificare pe
website-ul www.nuclearelectrica.ro in versiune MS Word (doc) si
pdf, cu incepere din ziua publicarii Anuntului International.

(ii)

Documentatia de Calificare cuprinde:
(a)

O prezentare succinta a Proiectului, continand informatii din
domeniul public despre Proiect;

(b)

Prezenta Procedura;

(c)

Modelul de Scrisoare de Exprimare a Interesului;

(d)

Modelul de Angajament de Confidentialitate privind
participarea Investitorilor Interesati la Proces (care acopera si
confidentialitatea informatiilor din Camera de Date, in situatia
in care Investitorul Interesat devine Investitor Calificat si
primeste acces la aceasta);

(e)

Modelul de Garantie de Participare;
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(f)

2.2

Instructiuni cu privire la procesul de calificare a investitorilor
pentru Proiect;

(iii)

Utilizarea modelelor de documente descrise mai sus pentru
exprimarea interesului in participarea la Proces este obligatorie.

(iv)

Depunerea Documentatiei de Calificare va avea loc in forma fizica,
in original, pana la ora 16 (ora Bucurestiului) a datei indicate in
Anexa 1 la prezentul document, la urmatoarea adresa: SNN, Str.
Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti (in atentia Comisiei de Negociere).
Plicurile vor contine documentele in forma fizica (hartie), precum si
CD-uri / DVD-uri cu varianta electronica a tuturor documentelor
(scanate in format .pdf).

Etapa a 2-a: Calificarea Investitorilor Interesati, stabilirea listei Investitorilor
Calificati si transmiterea catre acestia a Caietului de Sarcini
2.2.1

2.2.2

Transmiterea Scrisorii de Exprimare a Interesului si a Documentatiei de
Calificare completate de catre Investitorii Interesati
(i)

Prezentarea de catre fiecare Investitor Interesat a unei Scrisori de
Exprimare a Interesului care sa respecte in intregime modelul pus la
dispozitie in cadrul Etapei 1 este obligatorie.

(ii)

Toate elementele Scrisorii de Exprimare a Interesului trebuie sa fie
tratate cu diligenta si trebuie sa includa informatii relevante.

(iii)

Documentatia de Calificare trebuie sa fie completa din punct de
vedere al numarului de documente depuse si al listei Documentelor
de Calificare.

(iv)

Completarea Documentatiei de Calificare trebuie sa urmareasca
indeaproape scopul si cerintele formulate in instructiunile de
completare, puse la dispozitia Investitorilor Interesati in cadrul
Etapei 1.

Analiza Documentatiei de Calificare
(i)

Scrisorile de Exprimare a Interesului care nu urmaresc indeaproape
modelul propus in Etapa 1 nu vor fi luate in considerare in cadrul
procesului de selectare a Investitorilor Calificati.

(ii)

Lipsa unuia sau mai multor documente din Documentatia de
Calificare, cat si alterarea tipului de informatie ceruta prin
instructiunile de completare pot atrage descalificarea Investitorului
Interesat. Nerespectarea cu strictete a instructiunilor privind
completarea Documentatiei de Calificare poate duce la neacceptarea
Documentatiei de Calificare si la necalificarea Investitorului Interesat
in etapa urmatoare.
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2.2.3

2.2.4

(iii)

Comisia de Negociere isi rezerva dreptul de a solicita clarificari in
legatura cu Documentatia de Calificare depusa de un Investitor
Interesat, urmand a decide in mod discretionar asupra acestui lucru.

(iv)

Stabilirea listei Investitorilor Calificati si notificarea acestora de catre
SNN. Notificarea va avea ca anexa Instructiunile privind Accesul in
Camera de Date, inclusiv modelul de Solicitare de Acces in Camera
de Date.

(v)

Ulterior notificarii Investitorilor Calificati, acestia vor achita
contravaloarea Caietului de Sarcini in cuantum de 10.000 EUR
(zecemiieuro), in contul IBAN RO45 RNCB 0072 0497 1852 0010
deschis pe numele SNN la Banca Comerciala Romana SA, Sucursala
Sector 1, Cod SWIFT: RNCBROBU, Cod BIC: RNCB;

(vi)

Investitorii Interesati care nu vor fi calificati vor fi notificati oficial,
prin email si notificare scrisa, in original la adresa indicata in
Scrisoarea de Exprimare a Interesului;

(vii)

SNN estimeaza ca data la care va avea loc calificarea investitorilor si
notificarea rezultatelor procedurii de calificare este cea descrisa in
Anexa 1 – Calendarul Estimativ al Procesului.

Transmiterea Caietului de Sarcini catre Investitorii Calificati
(i)

Caietul de Sarcini este transmis doar catre Investitorii Calificati (prin
reprezentantul autorizat al acestora) in forma fizica si electronica, la
momentul depunerii la sediul SNN a urmatoarelor documente, in
mod cumulativ: (a) originalului Garantiei de Participare; (b)
Solicitarii de Acces in Camera de Date; si (c) dovezii de plata a
contravalorii Caietului de Sarcini.

(ii)

Caietul de Sarcini cuprinde urmatoarele:
(a)

Instructiuni cu privire la procesul de selectare a investitorilor
pentru proiectul CNE Cernavoda 3&4 - Instructiuni privind
redactarea Scrisorii de Intentie.

(b)

Memorandum privind Implementarea Proiectului (dosarul de
prezentare, in sensul Procedurii IPP).

(c)

Model de Garantie de Participare Extinsa.

Depunerea Garantiei de Participare de catre Investitorii Calificati care sunt
interesati de accesul in Camera de Date
(i)

Principiile de executare a Garantiei de Participare sunt descrise mai
jos.

(ii)

Accesul Investitorilor Calificati in aceasta etapa a Procesului,
inclusiv accesul in Camera de Date, este conditionat de emiterea in
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favoarea SNN a Garantiei de Participare, in valoare de 100.000 EUR,
in forma indicata in Documentatia de Calificare. Garantia de
Participare va fi deschisa la o institutie de credit din Romania sau din
afara Romaniei, urmand sa fie confirmata pe canale bancare de catre
o banca la care SNN are deschise conturi.

2.2.5

2.3

(iii)

Garantia de Participare va fi depusa in original la urmatoarea adresa:
SNN, Str. Polona 65, Sector 1, Bucuresti (in atentia Comisei de
Negociere) in termen de doua zile lucratoare de la data la care
Investitorul Interesat a fost informat de SNN privind calitatea sa de
Investitor Calificat si accesul sau in etapa de selectare.

(iv)

Garantia de Participare va fi emisa potrivit publicatiei nr. 758 a CCI
Paris si va fi neconditionata si irevocabila, executabila la prima
cerere a SNN;

(v)

In cazul in care suma din Garantia de Participare este mai mica de
100.000 EUR sau clauzele acesteia nu corespund cerintelor din
aceste instructiuni, Investitorul Calificat nu va primi acces in Camera
de Date si Comisia de Negociere poate decide incetarea participarii
sale la Proces, cu returnarea scrisorii de garantie neconforme.

(vi)

Garantia de Participare va putea fi executata in cazul nerespectarii
Angajamentului de Confidentialitate si/ sau Instructiunilor privind
Accesul in Camera de Date.

Investitorii Calificati vor depune in termen de 10 zile calendaristice de la
momentul notificarii privind calificarea, traduceri legalizate in limba
romana ale Documentatiei de Calificare depuse.

Etapa a 3-a: Analiza diagnostic desfasurata de Investitorii Calificati
2.3.1

Accesul in Camera de Date pentru Investitorii Calificati
(i)

SNN va pune la dispozitia Investitorilor Calificati o Camera de Date
virtuala care va cuprinde informatii despre Proiect.

(ii)

Documentatia inclusa in Camera de Date va fi adaptata perioadei de
analiza oferite Investitorilor Calificati. Ulterior, Investitorul Selectat
va primi acces la o Camera de Date care va include informatii ce
permit o analiza mai detaliata a Proiectului.

(iii)

Este posibil ca anumite informatii din Camera de Date sa fie puse la
dispozitia Investitorilor Calificati numai dupa semnarea unor scrisori
de descarcare de raspundere.

(iv)

Regulile de utilizare a Camerei de Date sunt cele din Instructiunile
privind Accesul in Camerei de Date.
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2.3.2

2.4

(v)

In perioada functionarii Camerei de Date, utilizatorii acesteia
(incluzand reprezentantii Investitorilor Calificati, Investitorului
Selectat si consultantii acestora) vor putea adresa intrebari referitoare
la documentele incluse in Camera de Date.

(vi)

SNN si consultantii sai pot monitoriza accesul la documente si
respectarea regulilor de confidentialitate definite in Etapa 1.

(vii)

SNN va depune toate eforturile pentru a raspunde intrebarilor
adresate in legatura cu Procesul si continutul Camerei de Date, intr-o
perioada de timp rezonabila si care ia in considerare calendarul
implementarii Procesului. Raspunsul la o intrebare adresata de un
Investitor Calificat va fi adresat tuturor Investitorilor Calificati, fara a
indica cine a formulat intrebarea.

Prezentarea Proiectului, sustinuta de catre managementul SNN
(i)

Managementul SNN va sustine, la cererea scrisa a cel putin unui
Investitor Calificat, o prezentare asupra Proiectului. Aceasta va fi
sustinuta de membrii echipei de management SNN implicate in
Proiect.

(ii)

La prezentare vor participa reprezentantii si consultantii Investitorilor
Calificati, stabilindu-se o limita de numar de participanti.

(iii)

Pe parcursul desfasurarii prezentarii, Investitorii Calificati si
consultantii acestora pot adresa intrebari referitoare la aspectele
incluse in prezentare. SNN va depune toate eforturile pentru a
raspunde la intrebarile primite in timpul cel mai scurt.

(iv)

La sfarsitul prezentarii, se poate desfasura o sesiune de clarificari
asupra Caietului de Sarcini, la cererea prealabila si formulata in scris
a Investitorilor Calificati.

(v)

Prezentarea Managementului va avea loc in perioada desfasurarii
Analizei Diagnostic de catre Investitorii Calificati, conform Anexei
1.

Etapa a 4-a: Evaluarea si stabilirea Investitorului Selectat
2.4.1

Depunerea Documentatiei de Intentie
(i)

Dupa analizarea informatiilor puse la dispozitie in Camera de Date si
a celorlalte documente furnizate de SNN, fiecare Investitor Calificat
va decide asupra oportunitatii depunerii Documentatiei de Intentie.

(ii)

Documentatia de Intentie cuprinde:
(a)

Scrisoarea de Intentie; si
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(b)

2.4.2

2.4.3

Un document cu propunerea de modificari aduse
Memorandumului de Implementare a Proiectului („mark-up” –
sub forma de “track changes” la versiunea Ms Word a acestui
document).

(iii)

Documentatia de Intentie depusa de Investitorii Calificati va fi
redactata cu respectarea instructiunilor privind completarea acesteia,
care vor fi parte din Caietul de Sarcini transmis Investitorilor
Calificati.

(iv)

Comisia de Negociere va deschide plicurile ce contin Documentatia
de Intentie a Investitorilor Calificati in prezenta reprezentantilor
acestora, in cazul in care Investitorii Calificati asigura prezenta unui
reprezentant la data si ora indicata pentru deschiderea plicurilor.

(v)

Depunerea Documentatiei de Intentie va avea loc in forma fizica, in
original, pana la ora 16 (ora Bucurestiului) a datei indicate in Anexa
1, la urmatoarea adresa: SNN, Str. Polona 65, Sector 1, Bucuresti (In
atentia Comisiei de Negociere).

(vi)

Deschiderea Plicurilor continand Documentatia de Intentie va avea
loc a doua zi dupa data limita a depunerii, conform calendarului
estimativ din Anexa 1, la o ora care va fi comunicata Investitorilor
Calificati in scris.

Solicitarea de clarificari din partea Investitorilor Calificati care au depus
Documentatia de Intentie
(i)

Comisia de Negociere poate solicita Investitorilor Calificati
informatii privind Documentatia de Intentie depusa, in special in
ceea ce priveste continutul Scrisorii de Intentie si modificarile aduse
Memorandumului de Implementare a Proiectului.

(ii)

Aceste clarificari vor fi furnizate in scris, in termenul indicat prin
adresa de solicitare a clarificarilor.

(iii)

Comisia de Negociere poate solicita intalniri directe cu Investitorii
Calificati care au depus Scrisori de Intentie. Intalnirile vor fi
solicitate cu minim 48 ore inainte si vor avea loc la sediul SNN
(Bucuresti, Str. Polona nr. 65, Sector 1, Romania).

Evaluarea Documentatiei de Intentie si nominalizarea Investitorului Selectat
(i)

Pe baza Documentatiei de Intentie depuse de Investitorii Calificati,
Comisia de Negociere va analiza (folosind, intre altele, si traducerea
legalizata in limba romana a Documentatiei de Calificare, depuse
conform paragrafului 2.2.5):
(a)

capacitatea financiara a Investitorilor Calificati;
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(b)

experienta Investitorilor Calificati in proiecte similare;

si va evalua:
(c)

gradul de aderare al Investitorilor Calificati la Memorandumul
privind Implementarea Proiectului propus de SNN; si

(d)

elementele caracteristice privind implementarea Proiectului
propuse de Investitorul Calificat,

conform criteriilor ce vor fi descrise in Instructiunile cu privire la
procesul de selectare a investitorilor pentru proiectul CNE
Cernavoda 3&4 - Instructiuni privind redactarea Scrisorii de Intentie.

2.5

(ii)

In urma procesului de evaluare, Comisia de Negociere va nominaliza
un Investitor Selectat;

(iii)

Fiecare Investitor Calificat va fi informat in scris cu privire la
rezultatului procesului de evaluare;

(iv)

Rezultatul procesului de nominalizare a Investitorului Selectat va fi
de asemenea publicat pe site-ul SNN;

(v)

Garantiile de Participare ale Investitorilor Calificati neselectati vor fi
returnate de catre SNN in maxim 14 zile calendaristice de la
notificarea privind neselectarea;

Etapa a 5-a: Redactarea si semnarea Scrisorii Comune privind Intentia de Realizare
a Proiectului
Partea romana si Investitorul Selectat vor redacta si semna o Scrisoare Comuna
privind Intentia de Realizare a Proiectului.

2.6

Etapa a 6-a: Negocierea si semnarea Memorandumului de Intelegere
2.6.1

Depunerea Garantiei de Participare Extinse de catre Investitorul Selectat
(i)

Investitorul Selectat va avea obligatia de a pune la dispozitia SNN
Garantia de Participare Extinsa emisa in favoarea SNN sub forma
unei scrisoare de garantie bancara in suma de 500.000 EUR,
deschisa la o institutie de credit din Romania sau din afara Romaniei,
urmand sa fie confirmata pe canale bancare de catre o banca la care
SNN are deschise conturi.

(ii)

Garantia de Participare Extinsa va fi depusa in original la sediul
SNN, Str. Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti (in atentia Comisei de
Negociere) in termen de doua zile lucratoare de la data la care
Investitorul Selectat este informat in acest sens de catre SNN.

(iii)

Garantia de Participare Extinsa va fi emisa potrivit publicatiei nr. 758
a CCI Paris si va fi neconditionata si irevocabila, executabila la
prima cerere a SNN.
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2.6.2

2.6.3

(iv)

In cazul in care suma din Garantia de Participare Extinsa este mai
mica de 500.000 EUR sau clauzele acesteia nu corespund cerintelor
din aceste instructiuni, Comisia de Negociere va trimite o notificare
de informare in acest sens Investitorului Selectat, avand dreptul de al exclude din Proces, cu returnarea scrisorii de garantie neconforme.
SNN va putea incepe negocieri cu Investitorul Calificat care a depus
Documentatia de Intentie cu punctajul imediat urmator.

(v)

SNN va putea solicita executarea Garantiei de Participare Extinsa in
cazul in care Investitorul Selectat paraseste sau intarzie in mod
nejustificat procesul de negociere a Memorandumului de Intelegere,
Actului Constitutiv sau Acordului Investitorilor.

(vi)

SNN nu va demara negocierile cu Investitorul Selectat inainte de
depunerea Garantiei de Participare Extinse.

(vii)

Originalul Garantiei de Participare Extinse va fi eliberat
Investitorului Selectat in termen de 14 zile calendaristice de la data
semnarii Actul Constitutiv si a Acordului Investitorilor, in masura in
care nu se prevede altfel in aceste documente.

Redeschiderea Camerei de Date
(i)

Ulterior depunerii originalului Garantie de Participare Extinse la
sediul SNN, Investitorul Selectat va primi acces in Camera de Date
pentru continuarea procesului de analiza-diagnostic, in paralel cu
negocierile privind Memorandumul de Intelegere.

(ii)

Garantia de Participare depusa de Investitorul Selectat ramane in
vigoare si va fi restituita de SNN la aceeasi data ca si Garantia de
Participare Extinsa depusa de acesta.

(iii)

In aceasta faza, Camera de Date va cuprinde informatii suplimentare
fata de cele puse la dispozitie in etapa a 2-a a Procesului.

(iv)

Angajamentul de Confidentialitate va ramane in vigoare pana la
semnarea Actului Constitutiv si a Acordului Investitorilor.

(v)

Instructiunile privind Accesul in Camera de Date vor putea fi
modificate, inclusiv in cazul in care este necesar accesul
Investitorului Selectat la informatii cu un anumit caracter de
confidentialitate sau secret comercial.

Formularea de solicitari de clarificare privind documentatia pusa la
dispozitia Investitorului Selectat
(i)

Investitorul Selectat va putea solicita clarificari privind informatiile
si documentatia puse la dispozitia sa.
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(ii)

2.6.4

2.7

Aceste solicitari vor fi formulate potrivit instructiunilor elaborate de
SNN.

Negocierea si semnarea Memorandumului de Intelegere
implementarea in comun a Proiectului cu Investitorul Selectat
(i)

SNN va pune la dispozitia Investitorului Selectat un proiect al
Memorandumului de Intelegere privind Implementarea in comun a
Proiectului;

(ii)

Memorandumul de Intelegere privind implementarea in comun a
Proiectului va avea caracter angajant. Prevederile de principiu ale
acestuia vor fi dezvoltate in cadrul Actului Constitutiv si al Acordului
Investitorilor;

(iii)

SNN si Investitorul Selectat vor negocia continutul Memorandumul
de Intelegere si vor proceda la semnarea variantei finale a acestuia.

Etapa a 7-a: Negocierea Actului Constitutiv si a Acordului Investitorilor
2.7.1

Negocierea Actului Constitutiv si a Acordului Investitorilor
(i)

SNN va pune la dispozitia Investitorului Selectat proiecte ale Actului
Constitutiv si al Acordului Investitorilor, avand ca fundament
clauzele Memorandumului de Intelegere;

(ii)

SNN si Investitorul Selectat vor negocia continutul Actului
Constitutiv si al Acordului Investitorilor si vor proceda la semnarea
variantei finale a acestora.

3

Diverse

3.1

Vizita la locul Proiectului

3.2

privind

3.1.1

In urma unei cereri scrise a unui Investitor Calificat, SNN poate organiza o
vizita la Cernavoda, la locul Proiectului, in intervalul in care Camera de
Date este deschisa.

3.1.2

SNN intentioneaza sa raspunda acestei solicitari in timpul cel mai scurt
posibil.

3.1.3

In urma primirii cererii scrise a unui Investitor Calificat, SNN va pune la
dispozitia acestuia instructiuni detaliate privind formalitatile necesare pentru
accesul la locul Proiectului.

3.1.4

Cu toate acestea, avand in vedere caracterul strategic al Proiectului si
procedurile de securitate specifice industriei nucleare, obtinerea aprobarilor
pentru aceasta vizita poate dura cateva zile.

Confidentialitate
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Continutul Caietului de Sarcini face obiectul prevederilor Angajamentului de
Confidentialitate.
3.3

3.4

Alte aspecte
3.3.1

Informatiile prezentate in acest document nu constituie fundamentul
niciunui contract si Investitorii Potentiali nu trebuie sa se bazeze pe acesta
in legatura cu niciun contract sau obligatie juridica;

3.3.2

Aceste instructiuni nu au rolul de a constitui baza unei decizii de a investi si
nu trebuie considerate o recomandare de a investi facuta de membrii Echipei
de Proiect;

3.3.3

Prezentul document nu va conduce sub nicio forma la crearea vreunui raport
juridic intre oricare dintre membrii Echipei de Proiect si orice alta parte;

3.3.4

Distribuirea prezentului document in sau din anumite jurisdictii poate fi
restrictionata sau interzisa prin lege. Comisia de Negociere poate solicita
destinatarilor acestuia informari in legatura cu respectarea tuturor acestor
restrictii sau interdictii. Membrii Echipei de Proiect nu isi asuma nicio
raspundere fata de nicio persoana in legatura cu distribuirea sau posesia
documentului in sau din orice jurisdictie.

3.3.5

Corespondenta intre SNN si Investitori se va purta in limbile romana si / sau
engleza.

3.3.6

Toate referirile la ore vor fi considerate referiri la ora Romaniei.

Contact
Pentru orice nelamuriri legate de desfasurarea acestui proces, precum si pentru
depunerea documentelor solicitate de Comisia de Negociere, adresa de
corespondenta este:
In atentia: Secretariatului Comisiei de Negociere
SN Nuclearelectrica SA
Str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, cod postal 010494, Romania
Email: u3u4@nuclearelectrica.ro
Tel: +40 21 203 82 58
Fax:+40 21 316.29.97
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Anexa 1 – Calendarul Estimativ al implementarii Procesului
Datele indicative la care se vor desfasura etapele Procesului sunt mentionate mai jos.
SNN isi rezerva dreptul de a modifica aceasta planificare indicativa, urmand a notifica
eventualele modificari ale Calendarului Estimativ participantilor la Proces.
Se noteaza cu T0 data calendaristica la care va demara Procesul, prin publicarea Anuntului
International. Celelalte date calendaristice vor fi calculate prin raportare la T0, cu
adaugarea numarului de zile calendaristice corespunzatoare.

T0

27 aug

Publicarea Anuntului International

0

27 aug

Postarea pe web-site-ul SNN a Documentatiei de Calificare

12

8 sep

Depunerea de catre Investitorii Interesati a Documentatiei de
Calificare completate

13

9 sep

Calificarea Investitorilor Interesati si notificarea acestora

13

9 sep

Depunerea de catre Investitorii Calificati a unei Garantii de
Participare

13

9 sep

Achizitionarea Caietului de Sarcini de catre Investitorii Calificati si
transmiterea acestuia

13

9 sep

Deschiderea Camerei de Date pentru analiza diagnostic limitata
desfasurata de Investitorii Calificati

16

12 sep

Prezentarea managementului SNN, adresata Investitorii Calificati

27

23 sep

Inchiderea temporara a Camerei de Date

28

24 sep

Depunerea de catre Investitorii Calificati a Documentatiei de
Intentie

29

25 sep

Intalniri de clarificare ale Comisiei de Negociere cu Investitorii
Calificati care au depus Documentatia de Intentie

32

28 sep

Stabilirea Investitorului Selectat si notificarea Investitorilor
Calificati cu privire la rezultatul procedurii de evaluare/selectare

34

30 sep

Semnarea cu Investitorul Selectat a unei Scrisori Comune privind
Intentia de Realizare a Proiectului

34

30 sep

Depunerea de catre Investitorul Selectat a unei Garantii de
Participare Extinse

34

30 sep

Redeschiderea Camerei de Date pentru accesul Investitorului
Selectat care a depus Garantia de Participare Extinsa, pentru
continuarea analizei diagnostic pe parcursul negocierilor privind
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Memorandumul de Intelegere privind implementarea Proiectului

36

2 oct

Demararea negocierilor dintre Comisia de Negociere si Investitorul
Selectat cu privire la Memorandumul de Intelegere privind
Implementarea Proiectului

52

18 oct

Inchiderea temporara a Camerei de Date

53

19 oct

Incheierea negocierilor asupra Memorandumului de Intelegere

54

20 oct

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a SNN pentru
aprobarea Memorandumului de Intelegere si Semnarea
Memorandumului de Intelegere

55

24 noi

Aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a SNN a
Memorandumului de Intelegere

56

25noi

Semnarea Memorandumului de Intelegere

26 noi

Demararea negocierilor dintre Comisia de Negociere si Investitorul
Selectat cu privire la Actul Constitutiv si Acordul Investitorilor
pentru Societatea de Proiect

57
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