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Informaţie de Presă
După cum se cunoaşte, Societatea de proiect Hidro Tarnița SA a publicat joi 7 august
2014 „Anunţul internaţional privind iniţierea procedurii de selecţie de INVESTITORI în
vederea implementării proiectului strategic de interes naţional CENTRALA
HIDROELECTRICĂ CU ACUMULARE PRIN POMPAJ (CHEAP) TARNIŢA – LĂPUŞTEŞTI, cu o
capacitate de 1.000 MW”, investitie green‐field estimată la aproximativ 1 miliard Euro.
Centrala va fi situată la 30 km depărtare de orașul Cluj‐Napoca, pe valea râului Someșul
Cald, pe versantul stâng al acumulării Tarnița și este prevazută a se realiza cu patru grupuri
reversibile, turbina‐pompă, cu o putere instalată de 4x 250 MW, construcția fiind preconizată
a se realiza în două etape, pe parcursul a 5‐7 ani.
Fiind o centrală cu acumulare prin pompaj, va asigura o creştere a siguranței în
funcționare a sistemului electroenergetic național. Capacitatea lacului superior va fi de 10
milioane mc de apa. Peste 4.000 de locuri de munca vor fi create pe parcursul constructiei.
Potrivit procedurii, accesibile inclusiv pe site‐ul propriu al societății de proiect
(www.hidrotarnita.ro) investitorii interesați au fost invitați ca, începând cu ziua de luni 11
august 2014 ora 9.00, achitând prețul Documentaţiei pentru Precalificare (12.000 euro), să
intre în posesia acesteia, obținând implicit şi dreptul de acces la informaţiile stocate fizic şi
electronic în Camera de Date, dreptul la organizarea de vizite pe amplasamentele unde
urmează a se realiza CHEAP TarniţaLăpuşteşti, dreptul de a solicita întrevederi cu
reprezentanţii Societăţii, în condiţiile prevazute în Regulamentul de Funcţionare a
Camerei de Date, precum şi dreptul de a participa la etapa de precalificare şi la etapa de
negociere preliminară, conform prevederilor Procedurii.
Informăm publicul interesat cu privire la faptul că, încă din a doua zi de la deschiderea
procedurii, au fost înregistrate atât o primă plată efectivă a preţului prevăzut mai sus, cât
şi un număr semnificativ de investitori efectiv interesați, care se află în curs de pregătire a
formalităților de plată şi de obținere a împuternicirilor autentice necesare ridicării
documentațiilor, conform Procedurii.
Fără a putea divulga, în acest stadiu al procedurii, nici identitatea şi nici originea
investitorilor, vom continua să informăm opinia publică cu privire la evoluția procedurilor şi a
înscrierilor în competiție, până la data de 31 octombrie 2014, data limită până la care, în
conformitate cu calendarul existent, se vor putea depune ofertele de precalificare şi
participare la negocierile preliminare.
Lista investitorilor precalificați va fi publicată la data de 14 noiembrie 2014.
Echipa de Proiect
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