
 

 

 

 

1 Invitație 2015-Masa Rotundă:  
„MICROHIDROENERGIA - puncte de vedere ale dezvoltatorilor, investitorilor, proiectanţilor, furnizorilor de 
echipamente. Poziţie comună a proprietarilor de microhidrocentrale relativ la legislaţia specifică” 

 

 

I N V I T A Ţ I E 

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie – ARmHE şi ROMEXPO, în cadrul  

„ExpoEnergiE 2015 Târg Internaţional de Energie Regenerabilă, Energie Convenţională, 
Echipamente şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze Naturale”, 

au plăcerea să vă invite la lucrările Mesei Rotunde: 
 

MICROHIDROENERGIA - puncte de vedere ale dezvoltatorilor, investitorilor, 
proiectanţilor, furnizorilor de echipamente.  

Poziţie comună a proprietarilor de microhidrocentrale relativ la legislaţia specifică 
 

care va avea loc  
joi, 15 octombrie 2015, ora 10, în Bucureşti, Complexul Expoziţional ROMEXPO, Pavilionul C1. 
 

ARmHE este o asociaţie juridică română, non-profit, care promovează energiile regenerabile, cu 
accent pe microhidroenergie – energia produsă în microhidrocentrale.  
 

ROMEXPO S.A. este liderul industriei româneşti de târguri şi expoziţii, îmbinând tradiţia cu 
experienţa şi calitatea de nivel internaţional, toate în beneficiul clienţilor săi.  
 
Masa Rotundă este organizată în cadrul „ExpoEnergiE 2015 Târg Internaţional de Energie 
Regenerabilă, Energie Convenţională, Echipamente şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze 
Naturale”, ce va avea loc între 14 şi 17 octombrie 2015 (http://www.eee-expo.ro/).  
Masa rotundă este fără taxă de participare.  
 

Persoanele, reprezentanţi al unui producător de energie în MHC, care doresc să-și 
exprime punctul de vedere, în conformitate cu subiectul mesei rotunde, sunt invitate să se 
înscrie prin e-mail la adresa: bogdan.popa@rosha.ro. 
 

ARmHE doreşte să atingă aspecte legate de: plata apei, chiria pentru suprafeţele ocupate în 
albia minoră, certificate verzi, impozitul pe construcţii speciale, tariful fix etc. 
 

Sponsorii care doresc să susțină asociația și să contribuie la buna realizare şi desfăşurare 
a Mesei rotunde, vor beneficia de publicitate, prin pliante şi mape de prezentare în sala în 
care se va organiza Masa rotundă. De asemenea beneficiază de postarea de bannere pe 
website-ul asociaţiei.  
Sponsorii vor putea lua legatura cu reprezentanţii ARmHE prin  
E-mail: office@rosha.ro, Telefonic: 0720528266 
 

 

Considerăm că membrii asociației, proprietarii de microhidrocentrale precum și toți cei 
interesați de domeniul microhidrocentralelor trebuie să participe la această Masă rotundă 

care are ca scop elaborarea unei modalități de lucru / comunicare prin care ARmHE să 
reprezinte opinia fiecăruia dintre membrii săi și, mai mult, a fiecăruia dintre cei afectați de 

incoerențele legislative: proprietarii de microhidrocentrale ! 
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