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I.

DESCRIEREA CREANȚEI

Procedura descrisă în prezentul Caiet de sarcini are ca obiectiv înstrăinarea creantei detinute de
catre S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. („Societatea”) impotriva Î.S. Moldtranselectro Moldova
(denumita în continuare „Creanta”).
Creanţa supusă valorificării este în cuantum de 17.040.400,38 USD şi reprezintă parte din
datoria pe care Moldtranselectro o are faţă de Societate.
II.

ORGANIZATOR

Licitația care face obiectul prezentului Caiet de sarcini este organizată de către Mușat & Asociații
– Restructuring\Insolvency S.P.R.L., cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 43, et. 1,
cam. 2, Sector 1, în calitate de lichidator judiciar al Societății, în dosarul de insolvență nr.
9562/3/2016, înregistrat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă („Lichidatorul
judiciar”).
III.

TEMEIUL LEGAL

În data de 22.03.2016, judecătorul sindic a dispus trecerea la faliment a Societății, în baza art. 145
alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
(„Legea 85/2014”).
Prin urmare, prezenta procedură de valorificare se întemeiaza pe dispozițiile art. 154 - 158 din
Legea nr. 85/2014 și pe celelalte prevederi legale relevante.
IV.

DESCRIEREA CREANȚEI

4.1.

Scurt istoric asupra originii Creanţei

În baza H.G. nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate – S.A.
(CONEL) şi a Protocolului încheiat ulterior, Termoelectrica S.A. a preluat datoria în suma de
31.689.221,48 USD pe care CONEL o avea faţă de Î.S. Moldtranselectro Moldova
(“Moldtranselectro”).
Datoria este aferentă contravalorii energiei electrice livrate de CONEL în perioada 23 iunie 1998
- 31 martie 1999 către Moldtranselectro potrivit Contractului nr. 4/1999 de furnizare energie
încheiat între părţi.
Întrucât Moldtranselectro nu a achitat debitul, Societatea a promovat o cerere de arbitraj la
Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
României, prin care a solicitat obligarea pârâtei Moldtranselectro la plata sumei de 31.689.221,48
USD (contravaloare energie electrică furnizate şi neachitate) la care se adăugau penalităţi de
întârziere în valoare de 4.292.208,81 USD, calculate conform Addendum-ului nr. 3 la contractul
de furnizare energie încheiat între părţi.
Prin Sentinţa arbitrală nr.73/23.03.2004 („Sentinţa Arbitrală”) Curtea de Arbitraj
Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României a admis cererea
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Termoelectrica S.A. şi a obligat Moldtranselectro la plata sumei de 31.183.599,72 USD 1 ,
reprezentând contravaloarea energiei electrice furnizate şi neachitate, la care s-au adăugat
dobânzi legale în cuantum de 2.943.641,07 USD, acordate pentru întarzierea în efectuarea plăţilor
şi cheltuieli de judecată în cuantum de 188.533,22 USD.
La data de 01.11.2005, Curtea de Apel Economică de la Chişinău a dispus recunoaşterea şi
încuviinţarea executării silite a Sentinţei arbitrale pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât a
fost emis titlul executoriu nr. 2e-3176/05 împotriva Moldtranselectro, pentru următoarele sume:
(i) 29.743.375,09 USD debit2, (ii) 2.943.641,07 USD dobânda legală şi (iii) 188.533,22 USD
cheltuieli arbitrale. Prin Încheierea nr. 11-493/07 din data de 02.05.2007, executorul
judecătoresc învestit cu efectuarea actelor de executare a încuviinţat executarea silită.
Ulterior, în urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că debitoarea Moldtranselectro nu dispunea
de bunuri care puteau fi valorificate în contul creanţei şi nici de resurse financiare disponibile în
conturi. În aceste condiţii, executorul judecătoresc a constatat imposibilitatea continuării
executării (potrivit Procesului verbal din 11.12.2007).
La data de 12.12.2007, Şeful Oficiului de Executare Centru al Departamentului de Executare de
pe lângă Ministerul Justiţiei a confirmat rezoluţia executorului de caz şi, pe cale de consecinţă a
dispus restituirea documentului executoriu creditoarei Termoelectrica explicând că ,,restituirea
documentului executoriu nu împiedică prezentarea lui repetată spre executare în limitele
stabilite de lege în cazul ameliorării situaţiei financiar-materiale a debitorului”.
Împotriva acestei încheieri, Societatea a declarat recurs (care a fost respins) iar procedura de
executare silită a încetat.
4.2.

Demersuri privind încasarea creanţei

4.2.1.

Acordul de cesiune cu Titan Total Group S.R.L.

La data de 01.04.2008, Termoelectrica a semnat cu Titan Group S.R.L. („Titan Total”) Acordul
nr. 3916 privind cesiunea unei creanţe în cuantum de 15.000.000 USD din suma totală datorată
de Moldtranselectro („Acordul de cesiune”).
Potrivit dispoziţiilor art. 1.2. cuprinse în Acordul de cesiune, cesionarul s-a obligat să livreze către
Termoelectrica, anumite produse, cu titlu de preţ al cesiunii, în termen de 2 (doi) ani de la data
semnării Acordului de cesiune, după cum urmează:
,,Obligaţiile de plată aferente creanţei cedate ale Cesionarului (n.n. Titan Total Group) faţă de
Creditorul Cedent (n.n. Termoelectrica S.A. ) vor fi stinse prin următoarele modalităţi, în termen
de maximum 2 ani de la încheierea prezentului acord:

diferenţa de 505.621,76 USD pana la suma de 31.689.221,48 USD solicitată prin cererea introductivă a fost achitată
in cursul soluţionării litigiului
2
Diferenţa de 1.440.224,63 USD până la debitul de 31.183.599,72 USD obţinut prin Sentinţa Arbitrală a fost stinsă prin
încasarea în perioada cuprinsă între momppentul pronunţării Sentinţei Arbitrale şi data eliberării titlului executoriu, a
preţului unor cesiuni de creanţă încheiate de Termoelectrica cu societăţile Romelectro şi Inteltra
1
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- prin livrarea DDU de combustibil către sucursalele indicate de Creditorul cedent;
- prin livrarea unor produse în temeiul unor contracte, către filialele Termoserv indicate de
Creditorul cedent;
- prin livrarea de produse către Creditorul cedent achiziţionate de către acesta prin licitaţie
publică şi achitate printr-un credit furnizor care va fi achitat cu banii recuperaţi din creanţa
IS Moldtranselectro prevăzută la art. 1.1.
Produsele livrate şi accesoriile acestora trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:
- corespund cerinţelor şi specificaţiilor tehnice ale Creditorului cedent;
- sunt cuprinse în Programul aprobat anual de achiziţii ale Creditorului cedent;
- sunt livrate la preţul pieţei”.
Totodată, potrivit prevederilor art. 1.3 din Acordul de cesiune: ,,Condiţiile efective ale
operaţiunilor de mai sus vor fi convenite prin acte adiţionale la prezentul acord. În cazul în care
nu se vor încheia aceste acte adiţionale pentru întregul debit cedat, în termenul de valabilitate
de 2 ani, prezentul acord devine nul”.
Ulterior, la data de 20.05.2008, Consiliul de Administraţie al Termoelectrica a adoptat Hotărârea
nr. 6, potrivit căreia a fost aprobată încheierea Acordului de cesiune de creanţă anterior amintit,
sub condiţia modificării şi completării acestui document, după cum urmează:
,, - în art. 1.1 se va modifica în sensul că creditorul cedent ( Termoelectrica SA) intenţionează să
cesioneze către cesionar (Titan Total Group SRL) o creanţă în valoare de 15 milioane USD;
- se va introduce un nou art. 1.2. «În vederea punerii în aplicare, părţile convin să încheie
contracte de cesiune pentru fiecare sumă cedată, până la incidenţa sumei prevăzute în art.
1.1».
- Restul articolelor se renumerotează;
- Art. 1.3 liniuţa a 3-a se va completa după achiziţia publică cu sintagma «cu respectarea
OUG nr. 34/2006»;
- Art. 1.4. se va completa dupa banca cu sintagma «emis de o bancă agreată de creditorul
cedent».
Amendamentele propuse de Consiliul de Administraţie al Societăţii nu au mai fost incluse ulterior
în cuprinsul unui act de modificare a Acordului de cesiune.
Mai mult decât atât, conform informaţiilor furnizate de Termoelectrica S.A., Titan Total nu şi-a
respectat niciodată obligaţiile asumate prin Acordul de cesiune, situaţie care a generat o serie de
litigii între cele două părţi, după cum urmează:
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(i)

Acţiune în constatarea inexistenţei dreptului Termoelectrica S.A. de a desfiinţa unilateral
Acordul de cesiune

Acţiunea a fost promovată de Titan Total şi a format obiectul dosarului nr. 13406/3/2009,
înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI-a civilă. Potrivit informaţiilor preluate de
pe portalul instanţelor de judecată, la data de 24.11.2009, instanţa de fond a admis cererea de
chemare în judecată introdusă de Titan Total şi a respins ca netimbrată cererea reconvenţională
formulată de Termoelectrica.
Împotriva acestei hotărâri nu a fost formulată cale de atac.
(ii)

Acţiune în constatarea încetării efectelor Acordului de cesiune

Acţiunea a fost înregistrată de către Societate, pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI-a Civilă
sub numărul 22828/3/2011 şi a urmărit ,,constatarea încetării efectelor Acordului de cesiune nr.
3916/01.04.2008, modificat prin Hotărârea nr. 6/20.05.2008 a Consiliului de Administraţie al
Termoelectrica SA Bucureşti, ca urmare a ajungerii la termen şi a inexistenţei Actelor adiţionale
la Acordul de cesiune privind cuantificarea obligaţiilor executate până la data introducerii
acţiunii de către pârâtă.”
Prin întâmpinarea depusă la data de 01.09.2011, Titan Total a susţinut că şi-a îndeplinit obligaţiile
asumate prin Acordul de cesiune, Termoelectrica S.A. primind ca preţ al cesiunii bunuri în
valoare totală de 19.121.923,57 USD. Prin Hotărârea nr. 6621/18.11.2013, Tribunalul Bucureşti a
respins excepţia lipsei de interes invocată de Titan Total, respingând totodată ca nefondată şi
cererea de chemare în judecată formulată de Termoelectrica.
Hotărârea instanţei de fond a fost atacată cu recurs de către Termoelectrica, iar prin Hotărârea
din data de 01.10.2012, Curtea de Apel Bucureşti a admis recursul şi a trimis cauza la prima
instanţă pentru continuarea judecăţii.
Ca urmare a deciziei Curţii de Apel Bucureşti a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe dosarul nr.
1956/2/2014 având ca obiect constatarea încetarii efectelor Acordului de cesiune nr.
3916/01.04.2008, modificat prin Hotărârea nr. 6/20.05.2008 a Consiliului de Administraţie al
Termoelectrica, ca urmare a ajungerii la termen şi a inexistenţei Actelor adiţionale la Acordul de
cesiune privind cuantificarea obligatiilor executate până la data introducerii acţiunii de către
pârâtă.
Prin încheierea de şedinţă pronunţată în data de 19.02.2016, Curtea de Apel Bucureşti a dispus
suspendarea judecăţii cauzei în temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei, raportat la împrejurarea ca împotriva Titan Total a fost deschisă procedura
insolvenţei.
Împotriva acestei decizii Termoelectrica a formulat recurs, respins de catre Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie prin Decizia nr. 403 din data de 08.03.2017 pronuntata in dosarul anterubricat.
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4.2.2. Actul adiţional nr. 1 la Acordul de cesiune
În luna februarie 2009, Termoelectrica a fost informată de Moldtranselectro că în data de
13.02.2009, Titan Total a prezentat la sediul acesteia un act adiţional la Contractul de cesiune,
prin care se modifică valoarea şi obiectul Acordului de cesiune, în sensul preluării de către Titan
Total Group a întregii creanţe deţinute de Termoelectrica împotriva debitoarei Moldtranselectro.
Reprezentanţii Termoelectrica au contestat valabilitatea respectivului act şi au formulat plângere
penală împotriva reprezentantului firmei Titan Total, d-nul Adrian Duman pentru săvârşirea
infracţiunilor de falsificare şi folosire a instrumentelor oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură
privată, uz de fals şi înşelăciune. Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sectorului 6 sub nr. 14105/P/2009.
În prezent relaţiile contractuale existente între Termoelectrica şi Titan Total formează obiectul
investigaţiei Direcţiei Naţionale Anticorupţie (D.P. nr. 149/P/2008 – aflat pe rolul DNA Slobozia
şi D.P. nr. 217/P/2011, aflat pe rolul DNA Bucureşti).
La data de 30 decembrie 2013, pe rolul biroului executorului judecatoresc Banarescu Anatolie din
Republica Moldova, in temeiul titlului executoriu nr. 2e-639/2010, emis de Judecatoria
Economica de Circumscriptie la 22 iunie 2010 a fost intentata procedura de executare privind
incasarea de la I.S. „Moldtranselectro" in beneficiul „Titan Total Group" S.R.L. Romania, a sumei
de 15 000 000 dolari SUA.
Prin incheierea executorului judecatoresc Banarescu Anatolie nr. 056-182r/2017 din 02 martie
2017 s-a dispus restituirea acestui titlu executoriu catre Titan Total.
La 27 aprilie 2017, debitorul I.S. „Moldtranselectro" a depus cerere impotriva Titan Total Group
S.R.L., cu privire la contestarea incheierii executorului judecatoresc Banarescu Anatolie nr. 056182r/2017 din 02 martie 2017 privind restituirea documentului executoriu.
Prin incheierea Judecatoriei Centru (sediul Centru) din 30 martie 2018, s-a admis cererea I.S.
„Moldtranselectro" si s-a anulat incheierea executorului judecatoresc Banarescu Anatolie nr. 056182r/2017 din 02 martie 2017 privind restituirea documentului executoriu.
La data de 13 aprilie 2018, executorul judecatoresc Banarescu Anatolie a depus cerere de recurs
impotriva incheierii instantei de fond, solicitand admiterea recursului, casarea incheierii din 30
martie 2018, cu pronuntarea unei noi incheieri prin care sa fie respinsa cererea I.S.
„Moldtranselectro".
La data de 13 aprilie 2018, avocatul Andrei Chiriac, ce reprezinta interesele creditorului „Titan
Total Group" S.R.L. Romania, a depus cerere de recurs impotriva incheierii instantei de fond,
solicitand admiterea recursului, casarea incheierii din 30 martie 2018, cu pronuntarea unei noi
incheieri prin care sa fie respinsa cererea I.S. „Moldtranselectro".
Prin Decizia pronunțată în data de 30 octombrie 2018, Colegiul civil și de contencios
administrativ al Curtii de Apel Chișinău a admis recursurile declarate de executorul judecatoresc
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Anatolie Banarescu si avocatul Andrei Chiriac in interesele „Titan Total Grup" S.R.L. si a casat
integral incheierea Judecatoriei Chisinau (sediul Centru) din 16 martie 2018, adoptata in pricina
civila intentata la cererea I.S. „Moldtranselectro" impotriva „Titan Total Group" S.R.L. cu
participarea executorului judecatoresc Banarescu Anatolie cu privire la contestarea incheierii
executorului judecatoresc Banarescu Anatolie nr. 056-182r/2017 din 02 martie 2017 cu
restituirea cauzei la rejudecare la Judecatoria Chisinau (sediul Centru).
4.3.

Stadiul actual al procedurii de recuperare a Creanţei

După cum am arătat, Creanţa ce face obiectul prezentului Caiet de sarcini este în cuantum de
17.040.400,38 USD şi reprezintă diferenţa dintre întreaga creanţă deţinută de Termoelectrica
împotriva Moldtranselectro (32.040.400,38 USD) şi creanţa în cuantum de 15.000.000 USD ce
a făcut obiectul Acordului de cesiune nr. 3916/01.04.2008 încheiat de Termoelectrica cu Titan
Total.
Prin hotărârile nr. 22/10.11.2010, nr. 4/15.02.2011 şi nr. 2/31.01.2012, Consiliul de Administraţie
al Termoelectrica a aprobat reluarea acţiunilor legale în faţa organelor de executare/instanţelor
de judecată pentru protejarea intereselor Societatii în relaţia cu Titan Total Group şi
Moldtranselectro.
La data de 06.12.2010, Termoelectrica, reprezentată de SPRL Boştină şi Asociaţii, pe fondul
contestării în instanţă a efectelor contractului de cesiune, a reluat procedura execuţională, în faţa
executorului judecătoresc Stanciu Victoria din Chişinău, în vederea recuperării creanţei totale de
32.040.400,38 USD deţinute faţă de Moldtranselectro, în care este inclusă şi creanţa ce face
obiectul prezentului Caiet de sarcini.
Executorul judecătoresc a dispus măsurile legale care se impun într-o astfel de fază a procesului
civil, respectiv: poprire pe conturile debitoarei, interdicţie de a deschide alte conturi, interzicerea
efectuării unor operaţiuni de înstrăinare şi gajare a eventualelor acţiuni deţinute de către
debitoare la alte societăţi, identificarea unor bunuri mobile şi imobile aparţinând
Moldtranselectro şi instituirea interdicţiei oricăror tranzacţii privind mijloacele de transport ale
debitoarei, procedura executarii silite fiind in curs de derulare, conform documentelor prezentate
in Anexa A1.
În data de 16.01.2018, executorului judecătoresc Stanciu Victoria din Chişinau a comunicat
lichidatorului judiciar al Termoelectrica o încheiere de restituire a titlului executoriu, invocând
dispozițiile art. 44 alin. (5), art. 115 alin. (6), art. 66, art. 86 alin. (1) lit b. Cod de executare
Republica Moldova. Conform incheierii comunicate de executorul judecatoresc, „restituirea
documentului executoriu catre creditor nu impiedica prezentarea repetata spre executare, in
conditiile Codului de executare RM”.
In data de 21.02.2018, Lichidatorul judiciar a semnat cu Biroul Asociat de Avocati „POPA &
ASOCIATII”, cu sediul juridic in mun. Chisinau, str. Vlaicu Parcalab, 77, MD-2012, Cod Unic de
Inregistrare 427030171, Contractul de asistenta juridica avand ca obiect acordarea serviciilor de
asistenta juridica in cadrul procedurii de executare silita indreptate de Termoelectrica impotriva
I.S. Moldtranselectro din Republica Moldova in baza sentintei arbitrale nr. 73/23.03.2004 a
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Curtii de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si
reprezentarea Termoelectrica pe parcursul intregii proceduri executionale.
Prin incheierea nr. 067-1010/05.03.2018 emisa de executor judecatoresc Nelea Saratura din
Chisinau a fost reluata procedura de executare a I.S. Moldtranselectro, in baza titlului executoriu
predat in original executorului judecatoresc.
Prin procesul – verbal de conciliere nr. 067-1010/18 din 21 martie 2018, intocmit de catre
executorul judecatoresc Nelea Saratura, s-a dispus:
o

continuarea procedurii de executare silita a Titlului executoriu nr. 2e-3176/15 din
01.11.2005;

o

aplicarea masurilor asiguratorii a executarii documentului executoriu mentionat supra.,
efectuarea investigatiilor in vederea depistarii mijloacelor banesti si a bunurilor
debitorului;

o

obligarea debitorul de a prezenta executorului judecatoresc Nelea Saratura copia
procesului-verbal de sechestru aplicat de catre executorul judecatoresc A. Banarescu in
cadrul procedurii executorii intentate la cererea Societatii Titan Group SRL.

Prin Procesul verbal nr. 067-1010/2018 din data de 04.06.2018, executorul judecatoresc Nelea
Saratura a dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor mentionate expres in cuprinsul
procesului-verbal.
Prin adresa nr. 067-1010/18 din data de 28.09.2018, executorul judecatoresc Nelea Saratura a
solicitat Agentiei Proprietatii Publice din Republica Moldova desfășurarea procesului de
comercializare al bunurilor sechestrate apartinand intreprinderii LS. ”Moldtranselectro”, IDNO:
1002600027099, indicate in Procesul- verbal de sechestru nr. 067-1010/18 din 04.06.2018 si care
se afla pe adresa: mun. Chisinau, str. Vadul lui Voda, 5, fiind transmise la pastrare Directorului
intreprinderii - D-na Angela Morarescu.
Prin adresa nr. 05-02-1795 din data de 30.10.2018, Agentia Proprietatii Publice din Republica
Moldova a comunicat că, ținând cont că bunurile solicitate spre comercializare constituie obiectul
unei alte proceduri executorii și a faptului că procedura de executare silită nr. 056-571/2014 a
executorului judecătoresc Anatolie Banarescu constituie obiectul unui litigiu în instanta de
judecată, până la definitivarea acestuia, Agentia Proprietatii Publice este în imposibilitate de a
întreprinde acțiunile solicitate.
4.4.

ELEMENTE SUPLIMENTARE DESPRE CREANŢĂ

Creanţa se valorifică în starea în care se află la data organizării şedinţei de licitaţie.
Ofertanţii au posibilitatea ca, până la data stabilită pentru depunerea documentelor de
participare, să solicite informaţii privind Creanţa şi documente care dovedesc existenţa,
întinderea şi stadiul demersurilor de recuperare a sa, cu îndeplinirea condiţiilor menţionate în
cuprinsul prezentului Caiet de sarcini.
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Persoanele interesate vor avea acces la datele şi informaţiile privind Creanţa cu îndeplinirea
prealabilă şi cumulativă a următoarelor condiţii:


depunerea unei intentii scrise pentru cumpărarea Creanţei;



semnarea unui angajament de confidenţialitate;



dovada plăţii contravalorii Caietului de sarcini.

În toate cazurile, accesul la datele şi informaţiile privind Creanţa se va putea realiza sub condiţia
semnării în prealabil de către potenţialul cesionar a unui angajament de confidenţialitate,
conform modelului inclus în Anexa A la acest Caiet de sarcini. Neacceptarea şi nesemnarea
angajamentului de confidenţialitate atrage imposibilitatea accesului persoanei interesate la datele
şi informaţiile privind Creanţa.
Caietul de sarcini poate fi actualizat/modificat de către Lichidatorul judiciar în orice moment,
până în cea de-a cincea zi anterioară expirării termenului de depunere a documentelor de
participare la licitaţie. În această situaţie, Lichidatorul judiciar va informa toate persoanele care
au achiziţionat Caietul de sarcini cu privire la conţinutul respectivelor actualizări/modificări.
V.

PROCEDURA DE VALORIFICARE

5.1.

Modalitatea de vânzare

Valorificarea Creanței se va face prin licitație publică, cu respectarea prevederilor art. 154 - 158
din Legea nr. 85/2014.
Ședința de licitație privind vânzarea Creantei se va ține la data si ora stabilite prin Publicatia
de vanzare, la sediul Lichidatorului judiciar din București, Bulevardul Aviatorilor nr. 43, et. 1,
cam. 2, Sector 1.
Prețul de pornire a licitației pentru Creanță, pentru ședința de licitație mentionată mai sus, va fi
egal cu cel mai mare preț cuprins în ofertele scrise transmise de către participanții la licitație, dar
nu mai mic decât 20% din valoarea de evaluare a Creanţei, respectiv 340.808 USD
(treisutepatruzecidolari), aşa cum aceasta a fost stabilită de către evaluatorul Darian DRS,
conform Anexei nr. 185/21.02.2017 la Raportul de evaluare întocmit în dosarul de insolvenţă
(„Raportul de evaluare”).
5.2.

Modalitatea de comunicare pe parcursul procedurii

Adresele, procesele-verbale, precum și orice alte documente emise de către Lichidatorul judiciar
vor putea fi comunicate către ofertanți prin fax, e-mail sau prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
Oferta şi documentele solicitate la Secțiunea C de mai jos se vor depune personal la sediul
Lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1, printr-un reprezentant cu
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mandat legal din partea ofertantului.
Orice alte documente emise de către potenţialii cumpărători/ofertanţi/adjudecatari vor putea fi
transmise Lichidatorului judiciar personal la sediul acestuia din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 43,
sector 1 sau prin următoarele modalităţi: prin e-mail, la adresa office@musatinsolv.ro, prin fax,
la numerele 021/223.04.95 sau 021/223.39.57, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire la adresa sediului acestuia, indicate mai sus.
Întreaga procedură prevăzută de prezentul Caiet de sarcini se va desfășura în limba română.
Documentele comunicate în altă limbă vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.
5.3.

Condiții de participare la licitație

Cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data fixată pentru ședința de licitație,
potențialii cumpărători vor transmite Lichidatorului judiciar o ofertă scrisă, care trebuie să indice
prețul minim oferit, care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire a licitației, menționat în
Publicația de vânzare.
Oferta şi documentele solicitate mai jos se vor depune personal la sediul Lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1, printr-un reprezentant cu mandat legal din partea
ofertantului.
Lichidatorul judiciar va inventaria şi va consemna printr-un proces-verbal de predare-primire,
toate documentele depuse, menţionând denumirea generică a acestora, natura lor (original sau
copie), precum şi numărul total de pagini depuse. Procesul-verbal de predare-primire documente
va fi semnat de către reprezentantul ofertantului şi de către Lichidatorul judiciar, indicând
totodată eventualele documente lipsă sau neconforme cu prevederile prezentului Caiet de sarcini.
Toate documentele de participare menţionate şi detaliate în cele ce urmează, vor fi depuse
după cum urmează:
(i)

documentele se vor prezenta în copie conformă cu originalul, semnată de titularul ofertei
sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz;

Documentele întocmite în altă limbă vor fi însoţite de o traducere legalizată.
(ii)

scrisoarea de garanţie bancară se va prezenta în original sau swift şi însoţită de
originalul scrisorii de confirmare emise de EXIMBANK S.A.;

(iii) scrisoarea de garanţie bancară trebuie transmisă de banca emitentă la EXIMBANK S.A.
Bucureşti pentru a se verifica autenticitatea documentului şi dacă semnăturile băncii
emitente a scrisorii de garanţie sunt legale şi angajează banca;
(iv)

toate spezele şi comisioanele legate de orice operaţiune bancară, inclusiv verificarea
semnăturilor şi autenticitatea scrisorilor de garanţie bancară, vor fi suportate de către
ofertant;

(v)

în cazul în care garanţia de participare se constituie prin virament bancar, ordinul de plată
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se va prezenta în copie conformă cu originalul;
(vi)

cu titlu general, documentele care reprezintă «acte oficiale» în înţelesul Convenţiei cu
privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga, la
05 octombrie 1961, şi care sunt întocmite pe teritoriul unui stat care nu a încheiat cu România
un tratat sau convenţie bilaterală privind scutirea de supralegalizare vor fi apostilate de
autorităţile competente ale statului pe al cărei teritoriu au fost întocmite (în cazul în care
sunt întocmite pe teritoriul unui stat care este semnatar al Convenţiei de la Haga din 05
octombrie 1961) sau, după caz, vor fi supralegalizate (în cazul în care sunt întocmite pe
teritoriul unui stat care nu este semnatar al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961).

(vii) declaraţiile pe propria răspundere (Anexele A, C și D la prezentul Caiet de sarcini) ale
ofertanţilor vor fi date sub sancţiunile prevăzute în Codul Penal pentru falsul în declaraţii.
Informaţiile cuprinse în respectivele declaraţii trebuie să fie corecte, complete şi furnizate
conform principiului bunei-credinţe atât la data depunerii documentelor de participare la
licitaţie, cât şi ulterior până la încheierea licitaţiei sau, în cazul adjudecatarului, până la data
încheierii valabile a contractului de cesiune a Creanţei.
Neprezentarea de către potenţialii ofertanţi a oricăruia dintre documentele prevăzute conform
celor de mai sus conduce la eliminarea acestora. În cazul în care din conţinutul documentelor
prezentate de potenţialii ofertanţi nu rezultă îndeplinirea cerinţelor menţionate în cuprinsul
Caietului de sarcini, potenţialii ofertanţi vor fi eliminaţi.
În cazul în care, ulterior declarării ca adjudecatar a unui ofertant sau ulterior semnării
contractului de cesiune cu ofertantul declarat adjudecatar, se constată că oricare dintre
documentele şi/sau informaţiile transmise conform celor specificate mai sus nu sunt reale,
corecte sau înregistrează omisiuni care, dacă ar fi fost dezvăluite, ar fi avut ca efect imposibilitatea
ofertantului de a participa la licitaţie, acesta va fi eliminat sau, după caz, contractul de cesiune va
înceta de drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei judecătoreşti şi fără orice altă
formalitate prealabilă, ci doar în urma unei notificări transmise în scris de către cedent, în care
acesta va prezenta motivul şi data încetării contractului.
În cazul unui asocieri de potenţiali cesionari, se va proceda astfel:

 cu excepţia dovezilor privind depunerea garanţiei de participare şi a preţului de cumpărare a
Caietului de sarcini, fiecare persoană juridică care face parte din asociere trebuie să depună
documentele corespunzătoare tipului de ofertant din care face parte;

 dovezile privind depunerea garanţiei de participare şi a preţului de cumpărare a Caietului de
sarcini vor trebui depuse de către asociaţie (sau de oricare dintre membrii asociaţiei, în numele
acesteia);

 în plus asocierea trebuie să prezinte următoarele:
 Contractul de asociere şi documentele adiţionale acestuia, în cazul unor modificări, în copie
conformă cu originalul, semnată de titularii ofertei sau de reprezentanții legali ai acestora,
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după caz;

 împuternicirea (procura) acordată persoanei/persoanelor care reprezintă asocierea la licitaţie,
semnată de toţi membrii asocierii, în formă notarizată, în original;

 contractul de cesiune a Creanţei va fi semnat, prin împuterniciţii lor, de către toţi membrii
asocierii, care vor răspunde solidar pentru toate obligaţiile asumate prin contract. Procura
dată în acest sens împuterniciţilor va fi autentificată la notariat.
Împreună cu Oferta, potențialii cumpărători vor transmite Lichidatorului judiciar următoarele
documente:
În cazul persoanelor juridice romane:
Ofertanţii constituiţi ca persoane juridice române vor depune următoarele documente în vederea
participării la licitaţia pentru vânzarea Creanţei:
(i) lista documentelor de participare depuse de ofertant;
(ii) dovada privind depunerea garanţiei de participare, în una din următoarele forme:
(a) ordin de plată avalizat de bancă, în cazul plăţii prin virament bancar;
(b) scrisoare de garanţie bancară în original sau în format swift, emisă în favoarea
Termoelectrica S.A., de o bancă română cu care EXIMBANK S.A. are relaţii de
corespondenţă;
Scrisoarea de garanţie bancară va fi însoţită de o scrisoare de confirmare în original,
privind verificarea semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a
autenticităţii mesajului swift, primite de EXIMBANK S.A., pe canal bancar, de la banca
emitentă.
(iii) împuternicire (procură) emisă în formă notarizată conform modelului inclus în Anexa C la
acest Caiet de sarcini, acordată persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul la licitaţie;
(iv)

rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat;

(v)

documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului:
(a)

certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului competent;

(b)

actul constitutiv actualizat astfel cum a fost depus la Oficiul Registrului Comerţului
(în lipsa unui act constitutiv actualizat, ultima versiune a actului constitutiv astfel
cum a fost depusă la Oficiul Registrului Comerţului însoţită de actele modificatoare
ulterioare) sau actul de constituire prevăzut de lege;

(c)

certificatul de înregistrare fiscală;

(d)

certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului competent cu cel mult 5
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(cinci) zile lucrătoare anterior expirării termenului de depunere a documentelor de
participare sau, după caz, adeverinţă emisă de autoritatea/instituţia competentă la
care ofertantul este înregistrat în vederea confirmării actualităţii înregistrării;
(e)

(vi)

(vii)

declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul nu se află în insolvenţă şi că o
asemenea situaţie nu este iminentă (conform modelului inclus în Anexa C la acest
Caiet de sarcini), emisă de reprezentantul legal în formă notarizată;

declaraţie pe proprie răspundere, emisă de reprezentantul legal în formă notarizată,
(conform modelului inclus în Anexa D a acestui Caiet de sarcini), prin care ofertantul va
confirma că:
(a)

are deplină capacitate financiară şi juridică de a accepta şi de a îndeplini contractul
de cesiune;

(b)

nu are datorii faţă de Termoelectrica.

dovada achitării Caietului de sarcini;

(viii) cerere în care vor menţiona datele contului bancar în care urmează a se returna garanţia de
participare în cazul în care ofertantul nu este adjudecatar al Creanţei.
În cazul persoanelor juridice straine:
Ofertanţii constituiţi ca persoane juridice străine vor depune următoarele documente în vederea
participării la licitaţia pentru valorificarea Creanţei:
(i) lista documentelor de participare depuse de ofertant;
(ii) dovada privind depunerea garanţiei de participare, în una din următoarele forme:
(a)

ordin de plată avalizat de bancă, în cazul plăţii prin virament bancar;

(b)

scrisoare de garanţie bancară în original sau în format swift, emisă în favoarea
Termoelectrica, de o bancă română cu care EXIMBANK S.A. are relaţii de
corespondenţa;
Scrisoarea de garanţie bancară va fi însoţită de o scrisoare de confirmare în original,
privind verificarea semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a
autenticităţii mesajului swift, primite de EXIMBANK S.A., pe canal bancar, de la
banca emitentă.

(iii) împuternicire (procură) emisă de reprezentantul legal în formă notarizată conform
modelului inclus în Anexa B a acestui Caiet de sarcini, acordată persoanei/persoanelor care
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reprezintă ofertantul la licitaţie;
(iv)

rapoarte de activitate sau situaţii financiare pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat;

(v)

documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului:

(vi)

(a)

actul de înmatriculare eliberat de autoritatea naţională competentă;

(b)

certificat privind actualitatea înregistrării ofertantului, emis de autoritatea naţională
competentă echivalentă Oficiul Registrului Comerţului din România, cu cel mult 5
(cinci) zile lucrătoare anterior expirării termenului de depunere a documentelor de
participare;

(c)

declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul nu se află în insolvenţă sau într-o
situaţie echivalentă potrivit legii naţionale şi că o asemenea situaţie nu este iminentă
(conform modelului inclus în Anexa C la acest Caiet de sarcini), emisă de
reprezentantul legal în formă notarizată;

declaraţie pe proprie răspundere, emisă de reprezentantul legal în formă notarizată,
(conform modelului inclus în Anexa D a acestui Caiet de sarcini), prin care ofertantul va
confirma că:
(a)

are deplină capacitate financiară şi juridică de a accepta şi de a îndeplini contractul
de cesiune;

(b)

nu are datorii faţă de Termoelectrica.

(vii) dovada achitării Caietului de sarcini;
(viii) cerere în care vor menţiona datele contului bancar în care urmează a se returna garanţia de
participare în cazul în care ofertantul nu este adjudecatar al Creanţei
În cazul Profesionişti persoane fizice (Persoană Fizică Autorizată, Întreprindere
Individuală etc.):
Ofertanţii persoane fizice care sunt organizate ca profesionişti (în sensul art. 3 Cod civil) vor
depune următoarele documente în vederea participării la licitaţia pentru vânzarea Creanţei:
(i)

lista documentelor de participare depuse de ofertant;

(ii)

dovada privind depunerea garanţiei de participare, în una din următoarele forme:
(a)

ordin de plată avalizat de bancă, în cazul plăţii prin virament bancar;

(b)

scrisoare de garanţie bancară în original sau în format swift, emisă în favoarea
Termoelectrica, de o bancă română cu care o bancă română are relaţii de
corespondenţă cu EXIMBANK S.A.;
Scrisoarea de garanţie bancară va fi însoţită de o scrisoare de confirmare în original,
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privind verificarea semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a
autenticităţii mesajului swift, primite de EXIMBANK S.A., pe canal bancar, de la
banca emitentă.
(iii) împuternicire (procură) emisă în formă autentică conform modelului inclus în Anexa B la
acest Caiet de sarcini, acordată persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul la licitaţie;
(iv)

decizia de impunere anuală pentru anul fiscal anterior sau declaraţia ofertantului privind
veniturile realizate în cursul anului fiscal anterior, înregistrată la organul fiscal competent;

(v)

documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului:

(vi)

(a)

după caz, certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
competent sau actul emis de autoritatea/instituţia competentă în vederea
autorizării/înregistrării activităţii ofertantului;

(b)

actul de constituire prevăzut de lege pentru activitatea desfăşurată de ofertant, după
caz;

(c)

certificatul de înregistrare fiscală;

(d)

certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului competent cu cel mult 5
(cinci) zile lucrătoare anterior expirării termenului de depunere a documentelor de
participare sau adeverinţă emisă de autoritatea/instituţia competentă privind
actualitatea înregistrării ofertantului;

declaraţie pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal, ştampilată, legalizată
notarial (conform modelului inclus în Anexa D la acest Caiet de sarcini), prin care ofertantul
va confirma că:
(a)

are deplină capacitate financiară şi juridică de a accepta şi de a îndeplini contractul
de cesiune;

(b)

nu are datorii faţă de Termoelectrica;

(c)

a îndeplinit orice obligaţii contractuale faţă de Termoelectrica;

(vii) dovada achitării Caietului de sarcini;
(viii) cerere în care vor menţiona datele contului bancar în care urmează a se returna garanţia de
participare în cazul în care ofertantul nu este adjudecatar al Creanţei.
În cazul persoanelor fizice romane:
Ofertanţii persoane fizice române vor depune următoarele documente în vederea participării la
licitaţia pentru vânzarea Creanţei:
(i)

lista documentelor de participare depuse de ofertant;
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(ii)

dovada privind depunerea garanţiei de participare, în una din următoarele forme:
(a)

ordin de plată avalizat de bancă, în cazul plăţii prin virament bancar;

(b)

scrisoare de garanţie bancară în original sau în format swift, emisă în favoarea
Termoelectrica, de o bancă română care are relaţii de corespondenţă cu EXIMBANK
S.A.;
Scrisoarea de garanţie bancară va fi însoţită de o scrisoare de confirmare în original,
privind verificarea semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a
autenticităţii mesajului swift, primite de EXIMBANK S.A., pe canal bancar, de la
banca emitentă.

(iii) împuternicire (procură) emisă în formă autentică conform modelului inclus în Anexa B la
acest Caiet de sarcini, acordată persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul la licitaţie;
(iv)

decizia de impunere anuală pentru anul fiscal anterior sau declaraţia ofertantului privind
veniturile realizate în cursul anului fiscal anterior, înregistrată la organul fiscal competent;

(v)

documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului:

(vi)

(a)

actul de identitate;

(b)

certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, care să ateste lipsa
condamnărilor penale de orice fel, cu excepţia eventualelor condamnări pentru
infracţiuni rutiere;

declaraţie pe proprie răspundere, legalizată notarial, (conform modelului inclus în Anexa D
la acest Caiet de sarcini), prin care ofertantul va confirma că:
(a)

are deplină capacitate financiară şi juridică de a accepta şi de a îndeplini contractul
de cesiune;

(b)

nu are datorii faţă de Termoelectrica;

(c)

a îndeplinit orice obligaţii contractuale faţă de Termoelectrica;

(vii) dovada achitării Caietului de sarcini;
(viii) cerere în care vor menţiona datele contului bancar în care urmează a se returna garanţia de
participare în cazul în care ofertantul nu este adjudecatar al Creanţei.
În cazul persoanelor fizice straine:
Ofertanţii persoane fizice străine vor depune următoarele documente în vederea participării la
licitaţia pentru vânzarea Creantei:
(i)

lista documentelor de participare depuse de ofertant;
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(ii)

dovada privind depunerea garanţiei de participare, în una din următoarele forme:
(a)

ordin de plată avalizat de bancă, în cazul plăţii prin virament bancar;

(b)

scrisoare de garanţie bancară în original sau în format swift, emisă în favoarea
Termoelectrica, de o bancă română care are relaţii de corespondenţă EXIMBANK
S.A.;
Scrisoarea de garanţie bancară va fi însoţită de o scrisoare de confirmare în original,
privind verificarea semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a
autenticităţii mesajului swift, primite de EXIMBANK S.A., pe canal bancar, de la
banca emitentă.

(iii) împuternicire (procură) emisă în formă autentică conform modelului inclus în Anexa B la
acest Caiet de sarcini, acordată persoanei/persoanelor care reprezintă ofertantul la licitaţie;
(iv)

decizia de impunere anuală pentru anul fiscal anterior sau declaraţia ofertantului privind
veniturile realizate în cursul anului fiscal anterior, înregistrată la organul fiscal competent;

(v)

documente care certifică identitatea şi calitatea ofertantului:

(vi)

(a)

actul de identitate;

(b)

certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, care să ateste lipsa
condamnărilor penale de orice fel, cu excepţia eventualelor condamnări pentru
infracţiuni rutiere;

(c)

documente emise de organele abilitate din care să rezulte lipsa datoriilor fiscale;

declaraţie pe proprie răspundere, legalizată notarial, (conform modelului inclus în Anexa D
la acest Caiet de sarcini), prin care ofertantul va confirma că:
(a)

are deplină capacitate financiară şi juridică de a accepta şi de a îndeplini contractul
de cesiune;

(b)

nu are datorii faţă de Termoelectrica;

(c)

a îndeplinit orice obligaţii contractuale faţă de Termoelectrica;

(vii) dovada achitării Caietului de sarcini;
(viii) cerere în care vor menţiona datele contului bancar în care urmează a se returna garanţia de
participare în cazul în care ofertantul nu este adjudecatar al Creanţei.
5.4.

Ședința de licitație

Comisia de licitaţie („Comisia”) este formată din trei membri, reprezentanţi ai Lichidatorului
judiciar, şi îşi va desfăşura activitatea în mod valabil în prezenţa majorităţii membrilor numiţi.
Hotărârea Comisiei va fi valabilă dacă este luată cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în caz
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de paritate votul preşedintelui Comisiei fiind decisiv.
Şedinţa de licitaţie va avea loc la data, la ora şi în locul menţionate în Publicaţia de vânzare.
Înainte de începerea licitaţiei, preşedintele Comisiei va îndeplini următoarele formalităţi:
(i)

va verifica identitatea persoanelor care reprezintă participanţii la licitaţie şi
împuternicirile de reprezentare ale acestora;

(ii)

va înmâna participanţilor taloane cu numere de identificare, corespunzător numărului de
ordine de pe lista cuprinzând participanţii la licitaţie (ofertanţii acceptaţi);

(iii)

va anunţa denumirea vânzătorului, Creanţa supusă valorificării, preţul de pornire a
licitaţiei şi pasul de licitare (5% din prețul de pornire a licitației);

(iv)

va anunţa numele/denumirea participanţilor şi numărul de ordine al acestora, precum şi
numele ofertanţilor respinşi ca urmare a neprezentării la şedinţa de licitatie sau a unor
lipsuri sau neconformităţi faţă de prevederile documentaţiei licitaţiei;

(v)

se va asigura că fiecare participant a înţeles procedura de desfăşurare a licitaţiei.

Comisia îşi rezervă dreptul de a invita să asiste la desfăşurarea procesului de licitaţie publică cu
strigare, persoane care nu fac parte din Comisie, dar care asigură asistenţa necesară sau persoane
de specialitate din activitatea acesteia.
Preţul de pornire se anunţă de către preşedinte, iar confirmarea acestuia se face de către
participant prin ridicarea talonului care poartă numărul de identificare (de ordine). În cursul
şedinţei de licitaţie, participanţii au dreptul să anunţe, prin strigare şi/sau prin ridicarea talonului
de participare, un preţ egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele Comisiei.
Licitaţia propriu-zisă cu strigare se va desfăşura în prezenţa a cel puţin 2 (doi) participanţi. În
situaţia prezentării unui singur ofertant acceptat, acesta va fi declarat adjudecatar dacă oferă cel
puţin preţul de pornire a licitaţiei.
Dacă se oferă preţul de pornire a licitaţiei, preşedintele Comisiei va creşte preţul cu câte un pas
de licitare (5% din prețul de pornire a licitației). Între strigări se pot face pauze cuprinse
între 1 şi 5 minute, după caz. Neofertarea preţului corespunzător unui pas de licitaţie anterior nu
îngrădeşte dreptul ofertantului de a licita pentru un pas de licitaţie ulterior.
Dacă doi sau mai mulţi participanţi fac aceeaşi ofertă de preţ, dar niciunul nu acceptă preţul la
următorul pas de creştere, Comisia va declara adjudecatar participantul care a oferit primul
preţul respectiv.
Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a preţului, preşedintele comisiei de
licitaţie poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate,
în condiţiile stipulate la Cap. 5.5. de mai jos, în maxim 3 rate lunare. Valoarea unei rate lunare nu
poate fi mai mică decât 30% din prețul de pornire a licitației.
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În cazul achitării în rate a preţului Creanţei, la cuantumul fiecărei rate lunare, indiferent de suma
plătită de adjudecatar cu titlu de rată din preț, se va aplica o dobândă egală cu LIBOR 3M (afișată
de theice.com în ultima zi lucrătoare a lunii) plus două puncte procentuale.
La închiderea licitaţiei, preşedintele anunţă adjudecatarul, dacă a fost desemnat un adjudecatar
conform detaliilor de mai sus.
În cazul în care nu se înregistrează nicio ofertă de preţ cel puţin egală cu preţul de pornire,
preşedintele Comisiei va anunţa închiderea şedinţei de licitaţie fără niciun adjudecatar.
În toate cazurile, la închiderea şedinţei se va întocmi un proces-verbal de licitaţie, care va fi
semnat de fiecare membru al Comisiei, de adjudecatar (în cazul în care a fost desemnat unul) şi
de ceilalţi participanţi. Refuzul de a semna procesul-verbal de licitaţie se consemnează în
conţinutul acestuia şi nu afectează valabilitatea procesului-verbal de licitaţie.
Procesul-verbal al şedinţei va fi comunicat ofertanţilor prin afişare la sediul Lichidatorului
judiciar. La cerere, fiecare ofertant prezent la şedinţa de deschidere va primi şi o copie a
procesului-verbal al şedinţei.
În timpul desfăşurării şedinţei de licitaţie sunt interzise:
(i)

perturbarea, în orice mod, a şedinţei de licitaţie;

(ii)

acţiunile concertate ale participanţilor, în scopul influenţării rezultatelor;

(iii) răspândirea de informaţii false, de natură a influenţa rezultatul licitaţiei;
(iv)

orice alte acţiuni contrare scopului licitaţiei, de natură a afecta caracterul competitiv al
acesteia.

Participanţilor le este interzis să stabilească înţelegeri în timpul procedurii de licitaţie sau înainte
de începerea acesteia, în scopul eludării principiului liberei concurenţe privind preţul de
adjudecare al Creantei, să ofere lucruri de valoare sau sume de bani în scopul influenţării
activităţii persoanelor implicate în procesul de organizare şi desfăşurare a procedurii de licitaţie
sau să adjudece bunuri în numele altor persoane care nu ar îndeplini calitatea de ofertant calificat.
Pe parcursul desfăşurării licitaţiei, participanţii pot fi excluşi dacă se consultă sau încearcă să
negocieze preţul de adjudecare cu alţi ofertanţi în scopul de a stabili un anume câştigător prin
diferite metode.
În cazul perturbării şedinţei de licitaţie, prin orice mijloace, preşedintele Comisiei va atrage
atenţia respectivului participant. În cazul în care acesta din urmă perturbă din nou şedinţa de
licitaţie, preşedintele va dispune părăsirea sălii de licitaţie de către participantul în cauză. În
situaţia săvârşirii oricăreia dintre faptele prevăzute la punctele ii), iii) sau iv), preşedintele va
dispune direct părăsirea sălii de licitaţie de către participantul în cauză.
În cazul în care, în urma unor acţiuni ale potenţialilor cumpărători de natură să perturbe
desfăşurarea şedinţei de licitaţie, este imposibilă restabilirea condiţiilor propice de desfăşurare
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acesteia, preşedintele Comisiei poate dispune anularea şedinţei și reprogramarea acesteia, in
condițiile prezentului Caiet de sarcini.
Eventualele contestații referitoare la derularea licitaţiei vor putea fi depuse la sediul
Lichidatorului judiciar de către orice participant la ședința de licitație, personal şi/sau prin fax,
în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la închiderea şedinţei de licitaţie şi vor fi soluţionate de
Comisie în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primire. Comisia de licitație va analiza
contestația și va întocmi un proces-verbal în acest sens, ce va fi comunicat contestatorului în
termen de 1 (una) zi lucrătoare.
Licitaţia va putea fi anulată în următoarele situaţii:
(i)

documentele prezentate de către toți ofertanţii nu corespund cerinţelor din Caietul de
sarcini,

(ii)

se constată nereguli importante în derularea licitaţiei care afectează principiul concurenţei
loiale,

(iii) în cazul admiterii unor contestaţii întemeiate.
Anularea se face prin hotărârea Comisiei şi se va comunica în scris tuturor participanţilor,
arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.
Poate fi exclus din procedura de licitaţie, atât în timpul licitaţiei, cât şi ulterior până la semnarea
contractului de cesiune, ofertantul despre care se dovedeşte că a furnizat informaţii false în
documentele de calificare sau a omis să furnizeze informaţii care, dacă ar fi fost dezvăluite, ar fi
condus la imposibilitatea participării la licitaţie a ofertantului respectiv sau a declarării sale ca
adjudecatar. În acest caz, garanţia de participare la licitaţie urmează a fi executată.
Documentele, notificările, deciziile şi alte comunicări, care trebuie transmise între părţi se vor
face în forma scrisă sau altă formă care asigură înregistrarea actului, cu excepţia documentelor a
cărei formă a fost prevăzută prin documentele licitaţiei.
Toate documentele vor fi întocmite în limba română, iar fiecare filă va fi
numerotată.
Datele de contact ale Lichidatorului judiciar în scopul licitaţiei sunt următoarele:
MUŞAT & ASOCIAŢII - Restructuring\Insolvency S.P.R.L.
Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, 011853 Bucureşti
telefon: 021/202.59.00, fax: 021/223.39.57
e-mail: office@musatinsolv.ro
Persoane de contact: Cristinel Tudor
5.5.

Modalitatea de plata

Plata preţului pentru Creanţa adjudecată se va efectua integral, inclusiv în ipoteza adjudecării cu
plata preţului în rate, cel mai târziu la data semnării contractului de cesiune. Nerespectarea
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termenului de plată, astfel cum a fost stabilit de părţi, conduce la pierderea garanţiei de
participare.
În cazul în care adjudecatarul este persoană fizica/juridică străină, plata se poate efectua şi în
EURO, conform clauzelor relevante ale contractului de cesiune, astfel încât să se asigure achitarea
întregii valori a preţului de adjudecare. Eventualele corecţii ale cursului de schimb vor fi suportate
de adjudecatar.
Garanţia de participare va putea fi considerată plată parţială a preţului. Astfel, în cazul în care
garanţia de participare a fost constituită prin virament bancar, iar suma aferentă se află în contul
Termoelectrica, această sumă se va putea considera plată parţială a preţului vânzării Creanţei.
Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a preţului, in cadrul licitației se pot
formula oferte de cumpărare cu plata preţului în rate, în condiţiile prezentului Caiet de sarcini,
în maxim 3 rate lunare. Valoarea unei rate lunare nu poate fi mai mica decat 30% din pretul de
pornire a licitației.
În cazul achitării în rate a preţului Creanţei, la cuantumul fiecărei rate lunare, indiferent de suma
plătită de adjudecatar cu titlu de rată din preț, se va aplica o dobândă egală cu LIBOR 3M (afișată
de theice.com în ultima zi lucrătoare a lunii) plus două puncte procentuale.
Neplata la scadenţă a unei rate din preţ, inclusiv a dobânzii aferente, calculate conform
paragrafului anterior, atrage exigibilitatea imediată a tuturor ratelor cu termene de plată
ulterioare. În acest caz, în conformitate cu prevederile art. 2.321 Cod Civil, Termoelectrica va avea
dreptul să execute garanţia de participare şi garanţia constituită pentru plata preţului în rate, în
limitele sumei neachitate şi pentru dobânda datorată conform contractului de cesiune a Creanţei.
5.6.

Garanții și penalități

5.6.1.

Garanţia de participare la licitaţie

În vederea participării la procedura de vânzare a Creanţei, ofertanţii vor constitui o garanţie de
participare in valoare de 10% din pretul de pornire a licitatiei, în favoarea Debitoarei, în una din
următoarele forme:
(i)

virament bancar, prin ordin de plată avalizat de bancă;

Plata se va efectua în lei, în contul unic de insolvenţă al Termoelectrica având IBAN
RO52RNCB0082029229130038, deschis la Banca Comercială Română S.A.
Persoanele juridice străine pot achita garanţia de participare la licitaţie în EUR, la cursul de
schimb al Băncii Naţionale a României valabil în ziua plăţii. În acest caz, plata se face în contul
de devize convertibile al Termoelectrica, IBAN RO54RNCB0082029229130002, deschis la
Banca Comerciala Română S.A.
Suma aferentă garanţiei constituite în acest mod trebuie să fie creditată în conturile menţionate
mai sus cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare anterior datei stabilite în Publicaţia de vânzare pentru
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şedinţa de licitaţie.
(ii)

scrisoare de garanţie bancară, emisă în favoarea Termoelectrica S.A., de o bancă română
care are relaţii de corespondenţă cu EXIMBANK S.A., în condiţiile prevăzute în Secţiunea
C. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de valabilitate al scrisorii de garanţie bancară
va fi de cel puţin 120 (unasutadouazeci) de zile calculate de la data precizată în anunţul de
vânzare ca dată limită de depunere a documentelor de participare.

Scrisoarea de garanţie bancară va fi prezentată în original sau în format swift şi va fi însoţită de o
scrisoare de confirmare în original, privind verificarea semnăturilor băncii emitente a scrisorii de
garanţie bancară sau a autenticităţii mesajului swift, primite de EXIMBANK S.A., pe canal
bancar, de la banca emitentă. Scrisoarea de confirmare va fi obţinută de potenţialul ofertant,
contra cost, de la EXIMBANK S.A.
Oricare din următoarele situaţii conduce la pierderea garanţiei de participare:
(a)

ofertantul în cauză îşi retrage oferta pe parcursul perioadei în care aceasta produce efect
obligatoriu (revocă oferta în situaţia în care este declarat participant adjudecatar); pentru
evitarea oricărui dubiu, această situaţie include ipoteza depunerii unei oferte
valabile, urmată de retragerea acesteia până la data stabilită pentru ţinerea
şedinţei de licitaţie;

(b)

ofertantul este declarat adjudecatar, dar nu semnează contractul de cesiune a Creanţei;

(c)

contractul de cesiune a Creanţei este desfiinţat din culpa cesionarului;

(d)

neplata preţului conform termenilor şi condiţiilor convenite în contractul de cesiune;

(e)

în cazul furnizării de informaţii false sau omisiunii de furnizare a unor informaţii care, dacă
ar fi fost dezvăluite, ar fi condus la imposibilitatea participării la licitaţie a ofertantului
respectiv sau a declarării sale ca adjudecatar.

Garanţia de participare se restituie în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data încheierii
licitaţiei, tuturor participanţilor, cu excepţia ofertantului adjudecatar, cu care se va încheia
contractul de cesiune.
Garanţia de participare va putea fi considerată plată parţială a preţului, în condiţiile menţionate
în Capitolul 5.5.
5.6.2.

Garanţii și condiții pentru plata preţului în rate

În cazul în care Creanța este adjudecată cu plata prețului în rate, adjudecatarul se obligă să
semneze o promisiune de cesiune de creanță, în formă autentică, în termen de 30 (treizeci) zile
calendaristice de la data licitației.
Termenul de încheiere a promisiunii de cesiune de creanță reprezintă termen de
decădere și nu poate fi prelungit cu acordul părților.
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Pentru evitarea oricărui dubiu, proprietatea asupra Creanței nu va fi transferată adjudecatarului
prin promisiunea de cesiune de creanță.
Semnarea promisiunii de cesiune de creanță este condiţionată de prezentarea de către
cumpărător a unei scrisori de garanţie bancară pentru diferența de 90% din prețul de adjudecare
emisă în favoarea Societăţii, de o bancă română care are relaţii de corespondenţă cu EXIMBANK
S.A., nu mai târziu de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data licitației.
Scrisoarea de garanţie bancară pentru plata prețului în rate va fi prezentată în original sau în
format swift şi va fi însoţită de o scrisoare de confirmare în original, privind verificarea
semnăturilor băncii emitente a scrisorii de garanţie bancară sau a autenticităţii mesajului swift,
primite de EXIMBANK SA, pe canal bancar, de la banca emitentă. Scrisoarea de confirmare va fi
obţinută de potenţialul ofertant, contra cost, de la EXIMBANK S.A.
Neprezentarea in termen de 30 (treizeci) de zile de data licitatiei a scrisorii de garantie bancara
pentru plata pretului in rate si/sau a scrisorii

de confirmare in original reprezinta refuz

nejustificat de incheiere a promisiunii de cesiune de creanta si conduce la pierderea garantiei de
participare la licitatie.
In cazul in care, ulterior semnarii promisiunii de cesiune cu Adjudecatarul, se constata ca oricare
dintre documentele si/sau informatiile transmise conform celor specificate mai sus nu sunt reale,
corecte sau inregistreaza omisiuni care, daca ar fi fost dezvaluite, ar fi avut ca efect imposibilitatea
Adjudecatarului de a participa la licitatie/de a semna promisiunea de cesiune, acesta va fi
eliminat sau, dupa caz, promisiunea de cesiune va inceta de drept, fara punere in intarziere, fara
interventia instantei judecatoresti si fara orice alta formalitate prealabila, ci doar in urma unei
notificari transmise in scris de catre promitentul - cedent, in care acesta va prezenta motivul si
data incetarii contractului
Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul de valabilitate al scrisorii de garanţie bancară pentru
plata prețului în rate va fi de cel puţin 120 (unasutădouăzeci) de zile calculate de la data
licitației.
Neplata la scadenţă a unei rate din preţ, inclusiv a dobânzii aferente, calculate conform art. 6.3.
de mai jos, atrage exigibilitatea imediată a tuturor ratelor cu termene de plată ulterioare. În acest
caz, în conformitate cu prevederile art. 2.321 Cod Civil, Termoelectrica va avea dreptul să execute
garanţia de participare şi Scrisoarea de garanţie bancară pentru plata prețului în rate, în limitele
sumei neachitate şi pentru dobânda datorată conform procesului-verbal de licitație/promisiunii
de cesiune de creanță/contractului de cesiune de creanță.
În termen de 10 (zece) zile de la încasarea efectiva în conturile Termoelectrica a întregului preț,
Lichidatorul judiciar si adjudecatarul vor încheia contractul de cesiune de creanță, în forma
autentică, prin care se transferă proprietatea Creanței catre adjudecatar, dacă nu s-a stipulat altfel
în cuprinsul procesului-verbal de licitație/promisiunii de cesiune de creanță.
5.6.3.

Dobânzi în cazul plății prețului în rate
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În cazul achitării în rate a preţului Creanței, la cuantumul fiecărei rate lunare, indiferent de suma
plătită de adjudecatar cu titlu de rată din preț, se va aplica o dobândă egală cu ROBOR 3M (afișată
de site-ul oficial bnr.ro în ultima zi lucrătoare a lunii) plus 2 (două) puncte procentuale.
5.7.

Încheierea contractului de cesiune

Termoelectrica S.A., prin Lichidator judiciar, şi adjudecatarul vor definitiva şi încheia contractul
de cesiune a Creanţei, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data licitației, numai
după incasarea integrală a prețului de către Termoelectrica și achitarea cheltuielilor conexe de
către adjudecatar (e.g. onorarii notariale).
În vederea încheierii în formă autentică a promisiunii cesiunii de creanță/contractului de cesiune
a Creanţei, Lichidatorul judiciar va selecta un notar public şi va comunica adjudecatarului numele
biroului notarial, precum şi data, ora şi locul unde va avea loc semnarea promisiunii cesiunii de
creanță/contractului de cesiune a Creanţei.
Toate cheltuielile ocazionate de perfectarea promisiunii cesiunii de creanță/cesiunii Creanţei,
asigurarea formelor de publicitate şi opozabilitate ale acestei operaţiuni sunt în sarcina
cesionarului, inclusiv onorariile notariale aferente.
Ofertantul are dreptul de a analiza şi investiga situaţia Creanţei ce urmează a fi cesionată.
Înscrierea ofertantului la licitaţie, prin depunerea documentaţiei de participare, reprezintă
acceptarea de către ofertant a Caietului de sarcini, precum şi faptul că a luat la cunoştinţă de
situaţia juridică a Creanţei şi înţelege să preia Creanţa în aceste condiţii. Cedentul nu îşi asumă
niciun fel de obligaţii şi garanţii în ceea ce priveste situaţia juridică a Creanţei, incluzând dar
nelimitându-se la existenţa şi întinderea Creanţei, valorificarea în tot sau în parte a Creanţei,
solvabilitatea debitorului cedat şi este exonerat de orice garanţie, inclusiv garanţia contra oricărei
evicţiuni.
Prin înscrierea şi participarea la licitaţie, ofertantul sau, respectiv, cesionarul este de acord că a
avut deplina posibilitate de a se informa în privinţa situaţiei juridice a Creanţei pentru care s-a
înscris la licitaţie.
Cesionarul îşi asumă în mod expres, exclusiv, integral şi irevocabil oricare şi toate riscurile cu
privire la Creanţă, declarând că renunţă la orice fel de acţiune judiciară sau extrajudiciară faţă de
Termoelectrica şi/sau Lichidatorul judiciar cu privire la dreptul de creanţă transferat, precum şi
faţă de orice altă persoană implicată în această operatiune juridică.
Cu condiţia îndeplinirii obligaţiei de plată a preţului cesiunii, cedentul va face toate demersurile
necesare pentru a preda cesionarului o copie legalizată a înscrisului constatator al Creanţei, cu
menţionarea cesiunii şi cu semnătura părţilor pe înscrisul original pe bază de proces-verbal.
Obligaţiile stabilite în prezentul Caiet de sarcini se transmit şi oricărei persoane care ar succeda
(cu titlu particular sau universal în privinţa Creanţei) Cesionarului.
Procesul-verbal de licitație/promisiunea de cesiune de creanță nu are ca efect transferul dreptului
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de proprietate asupra Creanţei. Transferul dreptului de proprietate asupra Creanţei valorificate
va avea loc exclusiv prin încheierea contractului de cesiune, cu îndeplinirea obligaţiilor privind
plata preţului și a cheltuielile ocazionate de autentificarea cesiunii Creanţei (e.g. onorarii
notariale), asigurarea formelor de publicitate şi opozabilitate ale acestei operaţiuni.
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ANEXA A1
DOCUMENTE CONSTATATOARE ALE CREANŢEI
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ANEXA A
ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE
REFERITOR LA: Informaţii privind creanţa în cuantum de 17.040.400,38 USD deţinută de
Termoelectrica împotriva Moldtranselectro, ce urmează a fi supusă valorificării prin licitaţie
publică cu strigare conform Publicaţie de vânzare din data de [●].
În cadrul prezentului Angajament de Confidenţialitate, termenii folosiţi vor avea înţelesurile
indicate mai jos:
„Creanta”

„Angajamentul”
„Informaţiile”

înseamnă: creanţa în suma de 17.040.400,38 USD deţinută de
Termoelectrica
împotriva
Moldtranslectro,
aparţinând
Termoelectrica S.A., astfel cum este descrisă în „Regulamentul de
vanzare a Creanţei în cuantum de 17.040.400,38 USD deţinută de
TERMOELECTRICA
S.A.
împotriva
SOCIETĂŢII
I.S.
MOLDTRANSELECTRO MOLDOVA”, ce urmează a fi supuse
valorificării prin licitaţie publică cu strigare conform Publicaţiei de
vânzare din data de [●].
înseamnă: prezentul Angajament de Confidenţialitate;
înseamnă:
(i) toate informaţiile şi datele, de orice tip, referitoare la Creanţă, la
orice aspecte, de orice natură, ale activităţii Cedentului, precum
şi referitoare la Tranzacţie, care pot fi folosite în orice formă şi
pe orice suport, şi care sunt furnizate Ofertantului şi/sau
Reprezentanţilor Ofertantului de către Cedent şi/sau de
Reprezentanţii acestuia;
(ii) orice analize, compilaţii, date, studii, sinteze, rezumate, previziuni sau
orice alte documente (scrise de mână sau procesate pe dischetă,
bandă, microfilm, alt suport electronic sau în alt mod), redactate de
către Ofertant sau de către Reprezentanţii acestuia, care conţin sau se
fundamentează, în totalitate sau parţial, pe Informaţiile furnizate de
către Cedent şi/sau de Reprezentanţii acestuia

Informaţiile nu cuprind:
a) informaţii deja cunoscute de către Ofertant, dacă aceste
informaţii nu au fost furnizate sub incidenţa unui angajament
de confidenţialitate sau care nu fac obiectul altor obligaţii de
confidenţialitate asumate de către Ofertant faţă de Cedent şi/sau
Reprezentanţii acestora sau faţă de terţi; în orice situaţie,
Ofertantului îi va reveni sarcina de a face dovada faptului că a
intrat în posesia respectivelor informaţii anterior semnării
prezentului Angajament;
b) informaţii care au caracter public sau devin publice prin orice
mijloace care exclud culpa sau neglijenţa Ofertantului şi/sau
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Reprezentanţilor acestuia;
c) informaţii puse la dispoziţia Ofertantuluii în mod legal şi fără
obligaţia de confidenţialitate de către un terţ, care la rândul său
nu este ţinut de o obligaţie de confidenţialitate faţă de Cedent
şi/sau faţă de Reprezentanţii acestuia;
„Ofertant
înseamnă: ......................................................... (urmează a se insera
(Potenţial cesionar)” denumirea participantului);
Reprezentanţii
înseamnă: angajaţi, agenţi, consilieri, auditori, consultanţi şi orice
Ofertantului”
persoane împuternicite să reprezinte şi să angajeze juridic
ofertantul potrivit dispoziţiilor incidente din actele constitutive sau
în baza unui mandat scris expres şi neîndoielnic;
„Reprezentanţii
înseamnă: angajaţi, agenţi, consilieri, auditori, consultanţi şi orice
Cedentului”
persoane împuternicite să reprezinte şi/sau să angajeze juridic
Cedentul potrivit dispoziţiilor incidente din actele constitutive sau
în baza unui mandat scris expres şi neîndoielnic;
„Tranzacţia”
înseamnă procesul de cesionare a Creanţei către Ofertant
(Potenţialul cesionar);
„Cedent”
înseamnă: S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.

Angajamentul reprezintă asumarea valabilă, legală şi cu efecte depline de către Ofertant a
obligaţiei de confidenţialitate cu privire la Informaţii, în condiţiile stipulate în clauzele de mai jos.
1.

Ofertantul se obligă:
(i) să păstreze confidenţiale Informaţiile;
(ii) să nu divulge Informaţiile decât în cazurile şi cu îndeplinirea condiţiilor expres prevăzute
în prezentul document, şi anume în clauzele 2 şi 5;
(iii) să nu utilizeze Informaţiile, direct sau indirect, în niciun alt scop decât cel al luării deciziei
sale de a participa la Tranzacţie;
(iv) să ia toate măsurile necesare ca Reprezentanţii săi să respecte şi să îndeplinească toate
condiţiile acceptate de Ofertant prin prezentul Angajament, ca şi când ar fi părţi
semnatare ale acestuia;
(v) să ia toate măsurile necesare, la nivelul structurilor organizatorice interne, pentru a
împiedica divulgarea Informaţiilor către altcineva decât persoanele autorizate să
primească Informaţiile, precum şi pentru a interzice accesul personelor neautorizate la
acestea;
(vi) să nu execute copii de pe Informaţii sau să le reproducă în orice alt fel, decât în scopul
distribuirii către Reprezentanţi;
(vii) să păstreze o evidenţă scrisă a tuturor Informaţiilor primite, precum şi a modului de
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distribuire către Reprezentanţii săi, evidenţă pe care o va prezenta Cedentului, oricând, la
cererea acestuia.
2.

Ofertantul va distribui Informaţiile Reprezentanţilor săi numai cu îndeplinirea
următoarelor condiţii prealabile:
(i) distribuirea Informaţiilor către acel/acei Reprezentant(i) este strict necesară în scopul
participării la Tranzacţie;
(ii) Ofertantul informează Reprezentanţii asupra naturii confidenţiale a Informaţiilor;
(iii) Reprezentanţii acceptă în scris condiţiile Angajamentului;
(iv) dacă Cedentul a solicitat în scris acest lucru, Ofertantul transmite acestuia lista
Reprezentanţilor către care se vor distribui Informaţiile (cu indicarea identităţii
persoanelor).

3.

De asemenea, Ofertantul se obligă:
(i) să nu comunice, direct sau indirect, indiferent de modalitate, cu terţe persoane privitor la
Tranzacţie;
(ii) să nu comunice, direct sau indirect, indiferent de modalitate, cu terţe persoane despre
care Ofertantul sau Reprezentanţii acestuia au cunoştinţă că se află în relaţii contractuale
de orice natură sau în alte relaţii cu Cedentul şi/sau Reprezentanţii acestora, cu privire la
orice aspect ce face obiectul Informaţiilor.

4.

În situaţia în care Ofertantul are cunoştinţă de orice divulgare sau utilizare neautorizată a
Informaţiei, va notifica de îndată Cedentul în acest sens şi va depune toate diligenţele
pentru a sprijini Cedentul în scopul limitării oricăror daune sau pierderi prezente şi
viitoare, ce rezultă din respectiva divulgare şi/sau utilizare neautorizată a Informaţiei.

5.

Dacă Ofertantul are obligaţia legală de a divulga o parte sau totalitatea Informaţiilor, va
notifica imediat, în scris, Cedentul înainte de a transmite Informaţiile, astfel încât acesta
să aibă posibilitatea să găsească protecţie sau un alt remediu necesar şi/sau să elibereze pe
Ofertant de obligaţiile asumate prin prezentul Angajament. Ofertantul va fi de acord şi va
sprijini Cedentul şi/sau pe Reprezentanţii acestuia în redactarea unui document care să
asigure o apărare eficientă a tuturor intereselor Cedentului şi/sau a Reprezentanţilor
acestuia, pentru a împiedica divulgarea Informaţiilor către public. Ofertantul înţelege şi
acceptă că o asemenea renunţare din partea Cedentului la respectarea întocmai a
Angajamentului va opera în următoarele condiţii cumulative:
(i) Ofertantul va face dovada obligaţiei sale legale de a divulga Informaţii şi va indica
entitatea căreia urmează să i se divulge Informaţia;
(ii) Ofertantul îşi va îndeplini obligaţia legală în condiţiile stipulate la pct. 1(v) şi va furniza
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minimum de informaţii solicitate, limitându-se strict la acestea;
(iii)Ofertantul va indica cu exactitate întinderea şi conţinutul acelei părţi din Informaţii a
cărei divulgare este absolut necesară în scopul îndeplinirii de către Ofertant a obligaţiei
sale legale;
(iv) renunţarea din partea Cedentului la respectarea întocmai a prezentului Angajament va
avea ca obiect numai acea parte a Informaţiilor a cărei divulgare este absolut necesară, în
baza obligaţiei legale ce revine Ofertantului şi se va referi numai la entitatea faţă de care
Ofertantul are obligaţia legală în cauză.
6.

Ofertantul declară şi garantează că nici el şi niciunul dintre Reprezentanţii săi nu are la data
semnării prezentului Angajament şi nici nu va accepta să-şi asume ulterior, în mod
voluntar, direct sau indirect, o obligaţie de orice natură care implică sau ar putea implica
divulgarea Informaţiilor faţă de terţi.

7.

Informaţiile sunt şi vor rămâne proprietatea Cedentului, iar divulgarea lor nu va acorda
Ofertantului şi/sau Reprezentanţilor şi niciun alt drept asupra Informaţiei decât cel de a o
folosi numai în scopul luării deciziei sale de a participa la Tranzacţie. Dacă Cedentul, pe de
o parte, sau Ofertantul, pe de altă parte, decide să nu continue Tranzacţia, va notifica
imediat acest lucru celeilalte părţi. În oricare din aceste situaţii, Ofertantul va înapoia
Cedentului toate Informaţiile tangibile furnizate de către Cedent şi/sau de Reprezentanţii
acestuia fără a păstra copii ale Informaţiilor, în cel mult 5 zile calendaristice de la data
notificării. De asemenea, în acelaşi termen de 5 zile, Ofertantul va distruge sau va şterge
orice document sau fişier (scris sau procesat pe dischetă, CD, bandă, microfilm sau în alt
mod) care constă în sau conţine informaţii redactate de sau pentru Ofertant şi
Reprezentanţii săi, şi va transmite Cedentului un certificat atestând îndeplinirea întocmai
a acestei obligaţii. Ulterior returnării şi/sau distrugerii Informaţiilor potrivit dispoziţiilor
prezentei clauze, Ofertantul şi Reprezentanţii săi vor fi tinuţi în continuare de obligaţiile de
păstrare a confidenţialităţii asupra Informaţiei, în condiţiile asumate prin prezentul
Angajament.

8.

Deşi Cedentul şi Reprezentanţii săi au depus cele mai bune diligenţe să includă în Informaţii
acele informaţii şi date pe care le consideră a fi de încredere, semnificative şi necesare
Ofertantului în vederea luării deciziei sale de participare la Tranzacţie, Ofertantul înţelege
şi acceptă că Cedentul şi/sau Reprezentanţii săi nu garantează în niciun fel acurateţea,
caracterul exhaustiv şi conformitatea cu realitatea a Informaţiilor.

9.

Ofertantul recunoaşte şi acceptă că nu poate solicita Cedentului şi/sau Reprezentanţilor
acestora accesul la Informaţiile cu privire la care Cedentul are obligaţia de a păstra
confidenţialitatea, cu excepţia cazului în care Cedentul obţine consimţământul prealabil
scris al persoanei faţă de care a fost asumată această obligaţie.

10.

Ofertantul recunoaşte că neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a oricărei obligaţii
asumate prin Angajament, fie şi fără culpă proprie sau culpa Reprezentanţilor săi, va cauza
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în mod direct sau indirect prejudicii Cedentului şi Reprezentanţilor acestuia şi se obligă să
despăgubească Cedentul şi pe Reprezentanţii acestuia pentru întreg prejudiciul suferit de
aceştia, respectiv atât prejudiciul efectiv produs, cât şi beneficiul nerealizat (incluzând, dar
fără a se limita la acestea, orice pierderi, costuri, daune, cheltuieli sau alte riscuri suportate
de către Cedent).
11.

Ofertantul declară că prezentul Angajament anulează orice alte înţelegeri, aranjamente,
discuţii intervenite între Ofertant şi Cedent cu privire la obiectul Angajamentului.

12.

Orice amendament cu privire la termenii şi condiţiile prezentului Angajament se realizează
prin act adiţional redactat în scris şi semnat de către Ofertant şi Cedent.

13.

Legea aplicabilă prezentului Angajament este legea română.

14.

Ofertantul nu poate să cedeze în tot sau în parte către terţe persoane drepturile ce îi revin
în temeiul prezentului Angajament.

15.

Ofertantul acceptă că orice notificare, cerere sau comunicare necesară îndeplinirii
Angajamentului să fie făcută în scris, în următoarele condiţii:
(i) se remite prin Reprezentant în timpul programului de lucru, la sediul Cedentului sau al
Ofertantului, conform adreselor indicate în prezentul Angajament, persoanei autorizate
în acest sens;
(ii) se trimite prin fax, e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Pentru Cedent:
Muşat & Asociaţii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L.
Bd. Aviatorilor nr. 43, sector 1, 011853 Bucureşti
telefon: 021/202.59.00, fax: 021/223.39.57
e-mail: office@musatinsolv.ro
Persoana de contact: Cristi Tudor/Mihai Popa
Pentru Ofertant:
[●]
Orice notificare remisă/trimisă conform celor de mai sus este considerată făcută şi primită
la data la care notificarea a fost depusă la poştă, trimisă prin fax sau e-mail, dacă este o zi
lucrătoare, iar, în caz contrar, în ziua lucrătoare imediat următoare. Orice modificare a
datelor de contact va fi notificată deîndată, sub sancţiunea inopozabilităţii.

16.

În scopurile acestui Angajament, “zi lucrătoare” înseamnă orice zi, in afara zilelor de
sâmbătă şi duminică, a zilelor de sărbătoare legală în România sau a altor zilele libere
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stabilite de Guvern.
17.

Ofertantul declară şi garantează că a fost înfiinţat şi funcţionează legal, că are deplină
capacitate de a încheia şi executa prezentul Angajament şi că persoanele semnatare au
mandatul necesar pentru semnarea valabilă a Angajamentului în numele şi pe seama
Ofertantului.

18.

Ofertantul declară şi acceptă că în situaţia în care oricare dintre prevederile prezentului
Angajament de Confidenţialitate este declarată nulă, celelalte prevederi rămân pe deplin
valabile şi îşi produc efectele în condiţiile stipulate mai sus.

19.

Prezentul Angajament intră în vigoare la data semnării sale de către Ofertant.

Semnat şi acceptat în condiţiile de mai sus de către *)__________________
Data: __________________
*Nota (se va elimina la data completării):
Ofertant persoană juridică: denumire, ţară de origine, sediu, cod fiscal/cod unic de înregistrare
la Oficiul Registrului Comerţului.
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ANEXA B
ÎMPUTERNICIRE ÎN VEDEREA REPREZENTĂRII LA LICITAŢIE

PROCURĂ
Subscrisa [●], societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din [●], cu sediul în
[●], înregistrată la [●], cu nr. [●], CUI [●], reprezentată de [●], în calitate de [●] / Subsemnatul(a)
[●], cu domiciliul în [●], identificat prin carte de identitate, seria [●], numarul [●], cod numeric
personal [●] (“Ofertantul”),
cu privire la vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a creanţei în suma de de 17.040.400,38
USD deţinută de TERMOELECTRICA S.A. împotriva IS Moldtranelectro Moldova, în data de
_____, la ora ___ (“Licitaţia”),
împuternicim/împuternicesc prin prezenta pe [●], CNP [●], domiciliat(ă) în [●], posesor
al/posesoare a [CI/paşaport] seria [●], nr. [●], emis(ă) de [●], la data de [●]
ca, în calitate de mandatar cu puteri depline:
(i)

să reprezinte Ofertantul în vederea participării la Licitaţie şi, în acest scop, să îndeplinească
toate formalităţile prevăzute de Caietul de sarcini aferent, inclusiv, dar fără a se limita la
participarea la şedinţa de licitaţie, furnizarea către comisia de licitaţie a oricăror documente
şi informaţii necesare, realizarea de oferte de preţ în cadrul Licitaţiei conform regulilor de
licitare;

(ii)

în cazul adjudecării creanţei în favoarea Ofertantului, să discute în contul Ofertantului cu
Termoelectrica S.A. şi cu comisia de licitaţie termenii şi condiţiile tuturor documentelor
juridice pentru cesionarea creanţei şi să semneze toate documentele pentru şi în numele
Ofertantului;

(iii) să semneze orice contract, document sau înscris şi să întreprindă orice formalitate pentru
valorificarea creanţei, în numele, pentru şi în contul Ofertantului.
Prezentul act a fost redactat astăzi, data autentificării, la biroul notarial …………………, în 3 (trei)
exemplare, 2 (două) exemplare fiind înmânate părţilor după autentificare.
Semnat astăzi…….
MANDANT,
Ofertant
Numele
Funcţia
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ANEXA C
DECLARAŢIE PRIVIND STAREA DE INSOLVENŢĂ

Subscrisa [●], societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din [●], cu sediul în
[●], înregistrată la [●], cu nr. [●], CUI [●], reprezentată de [●], în calitate de [●] (“Ofertantul”),
în vederea admiterii ca ofertant la vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a creanţei în sumă de
17.040.400,38 USD deţinută de TERMOELECTRICA S.A. împotriva IS Moldtranelectro, în data
de _____, la ora ___ (“Licitaţia”),
declarăm prin prezenta că:
(i)

împotriva Ofertantului nu a fost deschisă procedura insolvenţei conform legii aplicabile;

(ii)

Ofertantul nu se află în stare de insolvenţă şi o asemenea stare nu este iminentă;

(iii) nu există niciun fel de indicii serioase sau motive în considerarea cărora s-ar putea aprecia
că starea de insolvenţă este iminentă;
(iv) Ofertantul nu a încheiat şi nu este în curs de încheiere a niciunui acord cu creditorii săi
privind amânarea sau eşalonarea plăţii datoriilor ori reducerea cuantumului acestora,
inclusiv dar fără a se limita la un concordat preventiv, acorduri de eşalonare sau
rescadenţare etc.

_____________________

Data:

[nume, funcţie]
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ANEXA D
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Subscrisa [●], societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din [●], cu sediul în
[●], înregistrată la [●], cu nr. [●], CUI [●], reprezentată de [●], în calitate de [●] (“Ofertantul”),
în vederea admiterii ca ofertant la vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a creanţei în suma de
17.040.400,38 USD deţinută de TERMOELECTRICA S.A. împotriva IS Moldtranelectro Moldova
(„Creanţa”), în data de _____, la ora ___,
declarăm pe propria răspundere următoarele:
(a)

Ofertantul are deplină capacitate financiară şi juridică de a accepta şi de a îndeplini
obligaţiile cuprinse în contractul de cesiune ce urmează a fi încheiat cu Societatea în cazul
declarării Ofertantului ca adjudecatar al Creanţei și pretul cesiunii va fi achitat din surse
licite;

(b)

Ofertantul a luat cunoștință de prevederile Caietului de sarcini pentru Creanță și este de
acord cu acestea, îndeplinește toate condițiile necesare pentru participarea la licitație și
pentru achizitionarea Creanței, a luat cunoștință despre situația juridică a acesteia și
dorește să o preia în aceste condiții, fără a avea nicio pretenție ulterioară, este de acord cu
reținerea Garanției, cu titlu de daune, în cazul în care este declarat adjudecatar și, din orice
motiv imputabil acestuia, nu semnează contractul de cesiune sau nu achită integral prețul,
la termenul comunicat de catre Lichidator și în condițiile stabilite prin Caietul de sarcini.

(c)

Ofertantul nu are datorii faţă de Societate.

_____________________

Data:

[nume, funcţie]
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