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Masa Rotundă: „MICROHIDROENERGIA - puncte de vedere ale proprietarilor, 
dezvoltatorilor, investitorilor, proiectanţilor, furnizorilor de echipamente”,                 
15 octombrie 2015 
 

Reprezentanţi de la Hidroelectrica vor prezenta pachetele de microhidrocentrale 

propuse pentru sesiunea de licitaţie 23-26 noiembrie 2015 

 

 ARmHE are plăcerea să vă invite la evenimentul organizat cu ocazia celei de-a cincea ediții a 

ExpoEnergieE care se va desfășura în Pavilionul C1 din cadrul Centrului Expozițional ROMEXPO în 

perioada 14 – 17 octombrie 2015. În cadrul târgului sunt așteptați producători și distribuitori de 

energie convențională, energie regenerabilă, tehnologii și echipamente pentru industria de petrol și 

gaze naturale. Reunind cei mai importanți jucători de pe piață, care expun produse și tehnologii de 

ultimă oră este o bună oportunitate pentru vizitatori să cunoască mersul pieței actuale, de a negocia 

direct cu furnizorii, chiar și de a achiziționa produse și servicii. 

Este un bun prilej de a reuni experți din domeniul hidroenergetic, dar mai ales proprietarii de 

microhidrocentrale care, în ultima perioadă s-au confruntat cu numeroase probleme cauzate de 

schimbările legislative și petiții inițiate de către organizațiile de mediu.  

 

 
 
 

              Vezi prezentarea evenimentului 

http://www.eee-expo.ro/files/Prezentare%20Comerciala%20ExpoEnergiE%202015.pdf
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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 ! 
 

 

http://www.eee-expo.ro/
mailto:tamina.manea@rosha.ro
mailto:tamina.manea@rosha.ro
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HIDROELECTRICA – Licitație vânzare microhidrocentrale 
 

Societatea comercială Hidroelectrică lansează o nouă etapă de vânzare a 31 de microhidrocentrale 

grupate în 22 de pachete de active în perioada 23 – 26 noiembrie a.c., care vor fi transferate prin 

licitații publice către mediul privat sau către comunitățile locale, ceea ce ar contribui la eficientizarea 

producției locale de energie electrică. 

Cele 31 de unități care vor fi scoase la vânzare sunt amplasate în județele Suceava, Bacău, Neamț, 

Hunedoara, Maramureş, Braşov, Arad, Sibiu, Buzău, Vâlcea, Timiş, Argeș și Vrancea. 

 
 

 

 

             Detalii licitație vânzare  microhidrocentrale 

Redăm în continuare anunțul făcut de Hidroelectrica privind oferta de vânzare a 

microhidrocentralelor: 

 
 
 

www.hidroelectrica.ro © Hidroelectrica 

http://www.hidroelectrica.ro/anunturi/A2-Anunt_licitatie_MHC-lot7_nov2015_RO.pdf
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Anexa 2 
HIDROELECTRICA SA 

ANUNŢ PUBLICITAR 

privind 
OFERTA DE VÂNZARE ACTIVE prin LICITAŢIE DESCHISĂ CU 

STRIGARE 
 
 

Hidroelectrica SA, societate comercială cu capital majoritar de stat, aflată în coordonarea Ministerului 
Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și a Mediului de Afaceri, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion 
Mihalache, nr. 15-17, etajele 11-14, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO 13267213, în conformitate cu prevederile 
Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăților comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, 
cu completările ulterioare, HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pe 
perioada 2007-2020, oferă spre vânzare, prin metoda licitației deschise cu strigare, următoarele active 
structurate după cum urmează:  
 

1. Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. Suceava:  CHEMP Neagra 

Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru Dornei 1, CHEMP Șaru Dornei 2 (Pi = 6,10 MW, Em = 

17,82 GWh, preț pornire = 8.396.493 lei), 

2. Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caralița (Pi = 1,00 MW, Em = 

4,40 GWh, preț pornire = 3.702.766 lei), 

3. Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Neagra, jud. Neamț: CHEMP Neagra (Pi =  0,23 MW, Em = 

0,61 GWh, preț pornire = 596.690 lei), 

4. Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Cracău, jud. Neamț: CHEMP Cracău 1 (Pi = 0,74 MW, Em = 

1,95 GWh, preț pornire = 2.159.967 lei), 

5. Activ - microhidrocentrală din jud. Suceava: CHEMP Fălticeni (Pi = 0,26 MW, Em = 1,52 GWh, preț pornire 

= 149.414 lei), 

6. Activ - microhidrocentrală din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, jud. Suceava: CHEMP 

Lucaciu (Pi = 0,38 MW, Em = 0,73 GWh, preț pornire = 854.370 lei), 

7. Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud. Hunedoara: CHEMP Valea 

Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani (Pi = 1,876 MW, Em = 4,666 

GWh, preț pornire = 4.646.964 lei), 

8. Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Chiuzbaia, jud. Maramureș: CHEMP Chiuzbaia (Pi = 0,49 MW, 

Em = 1,75 GWh, preț pornire = 943.207 lei). 

9. Grup de active – microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, județul Brașov: CHEMP Târlung 1, CHEMP 

Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4 (Pi = 4,930 MW, Em = 15,680 GWh, preț pornire = 

10.040.090 lei), 

10. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Sebiș, județul Arad: CHEMP Sebiș (Pi = 0,270 MW, Em = 0,580 

GWh, preț pornire = 1.014.724 lei),  
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11. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Sadu, județul Sibiu: CHEMP Tălmaciu (Pi = 0,235 MW, Em = 

0,700 GWh, preț pornire = 710.764 lei),  

12. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Rășinari, județul Sibiu: CHEMP Rășinari (Pi = 0,060 MW, Em = 

0,380 GWh, preț pornire = 604.840 lei),  

13. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Vulcănița, județul Brașov: CHEMP Hălchiu Moară (Pi = 0,130 

MW, Em = 0,800 GWh, preț pornire = 754.432 lei), 

14. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Mânzălești (Pi = 0,940 MW, Em = 

4,400 GWh, preț pornire = 5.356.928 lei), 

15. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 2 (Pi = 0,500 MW, Em = 

1,100 GWh, preț pornire = 1.247.104 lei), 

16. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 3 (Pi = 0,500 MW, Em = 

1,100 GWh, preț pornire = 1.247.104 lei), 

17. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Surduc, județul Timiș: CHEMP Surduc (Pi = 1,700 MW, Em = 

4,300 GWh, preț pornire = 4.688.896 lei), 

18. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Dâmbovița, județul Argeș: CHEMP Frasin (Pi = 0,600 MW, Em 

= 2,260 GWh, preț pornire = 4.137.885 lei), 

19. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Bistricioara, județul Vâlcea: CHEMP Horezu 2 (Pi = 1,000 

MW, Em = 3,800 GWh, preț pornire = 2.889.440 lei), 

20. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Lopătari (Pi = 0,840 MW, Em = 

2,180 GWh, preț pornire = 2.565.027 lei), 

21. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Putna, județul Vrancea: CHEMP Greșu (Pi = 0,900 MW, Em = 

2,760 GWh, preț pornire = 4.508.421 lei), 

22. Activ – microhidrocentrală din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 1 (Pi = 2,000 MW, Em = 

4,300 GWh, preț pornire = 8.698.870 lei). 

 

Menționăm că prețurile de pornire ale celor 22 pachete de CHEMP-uri propuse spre vânzare nu includ TVA 

pentru că sunt îndeplinite prevederile art. 128 alin. 7 din Codul Fiscal privind încadrarea acestei vânzări ca 

transfer de active la care nu se aplică TVA. 

 

La procesul de licitație deschisă cu strigare pot participa numai ofertanții care îndeplinesc cumulativ 

următoarele criterii de precalificare: 

 

1. Menținerea obiectului de activitate 
Se solicită cumpărătorului să asigure continuitatea activității de producere a energiei electrice potrivit 

reglementărilor, licențelor, emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe o 

perioadă de minim 5 ani de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

Se aduce la cunoștință potențialilor ofertanți faptul că activitatea desfășurată în cadrul activelor ce fac obiectul 

vânzării este o activitate reglementată care este supusă prevederilor legislației specifice sectorului energetic. 

 

2.  Respectarea reglementărilor specifice sectorului energetic  

Se solicită Cumpărătorului să își asume obligația de a exploata microhidrocentralele supuse vânzării, ca parte a 

Sistemului Energetic Național, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 
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123/2012 și a celorlalte reglementări legale în vigoare, precum și a regulilor prescripțiilor și normelor existente 

stabilite și agreate de Autoritatea Națională de Reglementare din Domeniul Energiei, și a legislației de mediu. 

Obligația Cumpărătorului se va referi atât la legislația în vigoare, cât și la actele normative astfel cum pot fi ele 

modificate de autoritățile competente, inclusiv ca urmare a alinierii legislației românești la standardele UE. 

 

3.  Obligații de mediu 

Se solicită cumpărătorului să își asume, dacă este cazul, programul de investiții pentru protecția mediului în 

conformitate cu obiectivele și obligațiile de mediu stabilite de autoritatea competentă de mediu. 

 

4.  Condiții referitoare la cumpărarea terenurilor aferente microhidrocentralelor 

În situația adjudecării activelor de către persoane fizice/juridice străine (inclusiv în situația în care acestea fac 

parte dintr-un consorțiu), în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, urmează 

ca acestea să-și constituie o societate/filială cu sediul în România.  

 

5.  Condiții referitoare la elemente de patrimoniu public 

Elementele de patrimoniu care intră sub incidența Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 

acesteia și a Noului Cod Civil nu fac obiectul acțiunii de vânzare a pachetului de active. 

 

6.  Preluarea personalului aferent activelor 

Se solicită cumpărătorului să-și asume obligația de a prelua integral personalul HIDROELECTRICA S.A. ce își 

desfășoară activitatea în activele (microhidrocentrale) supuse vânzării la data transferului activelor cu 

respectarea obligațiilor și drepturilor decurgând din contractul colectiv de muncă în vigoare la nivelul 

Hidroelectrica S.A. 

 

7.  Obligații post vânzare 

Se solicită cumpărătorului să-și asume obligația de a permite accesul Vânzătorului în incinta Activelor și de a 

prezenta documentele solicitate de Vânzător pentru verificarea exploatării în nume propriu a activelor pentru o 

perioadă de 5 ani și menținerea obiectului de activitate. 

 

ACCESUL DIRECT LA DATELE ȘI INFORMAŢIILE PRIVIND ACTIVUL 

 

În cazul în care persoana fizică sau juridică interesată comunică în scris agentului economic că dorește să 

întocmească un raport propriu de expertizare a activelor, HIDROELECTRICA SA îi va asigura accesul liber la toate 

datele și informațiile de natură tehnică, economică, juridică și de mediu privind activele supuse vânzării. 

Persoanele fizice sau juridice interesate vor avea acces la datele și informațiile de natură tehnică, economică, de 

mediu și juridică privind activele supuse vânzării, în următoarele condiții: 
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 depunerea unei scrisori de intenție pentru cumpărarea activelor; 

 înaintarea unei cereri în scris, de solicitare a accesului la datele și informațiile privind activele; 

 semnarea Angajamentului de confidențialitate la sediul HIDROELECTRICA SA; 

 achitarea contravalorii dosarului de prezentare. 
 

Neacceptarea și nesemnarea Acordului de confidențialitate conform termenilor și condițiilor prezentate de 

HIDROELECTRICA SA conduce la imposibilitatea accesului persoanelor fizice sau juridice interesate la datele și 

informațiile privind activul sau a achiziționării Dosarului de prezentare.  

 

VALOAREA GARANŢIEI DE PARTICIPARE, TAXEI DE PARTICIPARE, TAXEI DE ACCES ȘI A CONTRAVALORII 

DOSARULUI DE PREZENTARE 

 

Valoarea garanției de participare este de 10 % din prețul de pornire. Garanția de participare se achită în lei de 

către persoanele fizice/juridice române, respectiv în EURO, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 

României la data achitării acesteia sau a emiterii scrisorii de garanție bancară, de către persoanele fizice/juridice 

străine. 

Contravaloarea fiecărui Dosar de prezentare este de 1.000 lei (la care se adaugă TVA), care include și accesul 

direct la datele și informațiile privind activul. 

Contravaloarea fiecărei Taxe de participare la licitație este de 1.000 lei (la care se adaugă TVA). 

Prețul Dosarului de prezentare și al Taxei de participare la licitație se achită în lei de către persoanele 

fizice/juridice române, respectiv în EURO, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 

achitării acestora, de către persoanele fizice/juridice străine. 

 

Dosarul de prezentare 
Dosarele de prezentare întocmite de Hidroelectrica SA pentru vânzarea fiecărui pachet de active, pot fi 
procurate de luni până vineri, începând cu data de 05 octombrie 2015 până pe 13 noiembrie 2015, 
între orele 9.00 şi 15.00, de la sediul Hidroelectrica SA. 
Dosarul de prezentare va fi eliberat pe baza următoarelor documente: (i) dovada achitării prețului 
Dosarului de prezentare; (ii) buletin/carte de identitate sau paşaport al persoanei care ridică Dosarul 
de prezentare; (iii) împuternicire din partea persoanei juridice ofertante sau procură din partea 
persoanei fizice ofertante pentru persoana care ridică Dosarul de prezentare şi semnează 
angajamentul de confidențialitate; (iv) angajamentul de confidențialitate semnat de către persoana 
împuternicită la sediul Hidroelectrica SA. 
 
Camera de date 
Informații suplimentare vor fi disponibile în Camera de date organizată la: 

Sucursala Hidrocentrale Bistrița (Pachetele 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Str. Locotenent Drăghiescu, nr.13 
610125 Piatra Neamț, județul Neamț 
Tel.: +40 233 207103; Fax: +40 233 207130 
e-mail: shbistrita@hidroelectrica.ro 
 

mailto:shbistrita@hidroelectrica.ro
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Sucursala Hidrocentrale Hațeg (Pachetul 7) 

Str. Progresului, nr. 38 bis 

335500 Hațeg, județul Hunedoara 

Tel.: +40 254 207407; Fax: +40 254 777761 

e-mail: shhateg@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Hațeg – Uzina Hidroelectrică Caransebeș (Pachetele 10, 17) 

Str. Splai Sebeș, nr. 2A 

325400 Caransebeș, județul Caraș-Severin 

Tel.: +40 255 512107; +40 255 512482; Fax: +40 255 513728 

e-mail: caransebes@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Cluj (Pachetul 8) 

Str. Taberei nr.1 

400512 Cluj Napoca, județul Cluj 

Tel.: +40 264 207806; Fax: +40 264 427797 

e-mail: shcluj@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Sebeș – Uzina Hidroelectrică Sibiu (Pachetele 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22) 

Str. Rahova, nr. 45 

550345 Sibiu, județul Sibiu 

Tel.: +40 269 202303; Fax: +40 269 244135 

e-mail: secretariat.sibiu@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș (Pachetul 18) 

Str. Basarabilor nr. 82-84 

115300 Curtea de Argeș, județul Argeș 

Tel.:  +40 248 721072; Fax:  +40 248 721741 

e-mail: sharges@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș – Uzina Hidroelectrică Buzău (Pachetele 14, 20, 21) 

Str. Dorin Pavel, nr. 1 

120290 Buzău, județul Buzău 

Tel.: +40 238 720919; Fax: +40 238 414847 

e-mail: marilena.chelu@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea (Pachetul 19) 

Str. Decebal nr. 11 

240265 Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea 

Tel.:  +40 250 805109; Fax:  +40 250 735232 

e-mail: shvalcea@hidroelectrica.ro 

mailto:shhateg@hidroelectrica.ro
mailto:caransebes@hidroelectrica.ro
mailto:shcluj@hidroelectrica.ro
mailto:secretariat.sibiu@hidroelectrica.ro
mailto:sharges@hidroelectrica.ro
mailto:marilena.chelu@hidroelectrica.ro
mailto:shvalcea@hidroelectrica.ro
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în perioada 06.10.2015 – 12.11.2015 în condițiile cuprinse în Dosarul de prezentare. Consultarea 
documentelor se va face după cumpărarea Dosarului de prezentare şi semnarea Angajamentului de 
confidențialitate. Programarea vizitelor la Camera de date se va face de către sucursală. 
 
Documentele de participare la licitația deschisă cu strigare 
În vederea participării la licitație, ofertanții vor depune la sediul Hidroelectrica SA în plicuri sigilate, 
până la data limită de 13 noiembrie 2015, ora 15.00, acest termen fiind termen de decădere, 
documentele de participare la licitația deschisă cu strigare solicitate prin Dosarul de prezentare,  
 

Garanția de participare la licitație este de: 
1) 839.649,3 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. Suceava:  CHEMP 

Neagra Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru Dornei 1, CHEMP Șaru Dornei 2; 
2) 370.276,6 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caralița; 
3) 59.669 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamț: CHEMP Neagra; 
4) 215.996,7 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamț: CHEMP Cracău 1; 
5) 14.941,4 lei pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Fălticeni; 
6) 85.437 lei pentru microhidrocentrala din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, jud. 

Suceava: CHEMP Lucaciu; 
7) 464.696,4 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud. Hunedoara: 

CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani; 
8) 94.320,7 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Chiuzbaia, jud. Maramureș: CHEMP Chiuzbaia; 
9) 1.004.009 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, jud. Brașov: CHEMP Târlung 

1, CHEMP Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4; 
10) 101.472,4 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebiș, jud. Arad: CHEMP Sebiș; 
11) 71.076,4 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sadu, jud. Sibiu: CHEMP Tălmaciu; 
12) 60.484 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu: CHEMP Rășinari; 
13) 75.443,2 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Vulcănița, jud. Brașov: CHEMP Hălchiu Moară; 
14) 535.692,8 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Mânzălești; 
15) 124.710,4 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 2; 
16) 124.710,4 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 3; 
17) 468.889,6 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, județul Timiș: CHEMP Surduc; 
18) 413.788,5 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Dâmbovița, județul Argeș: CHEMP Frasin; 
19) 288.944 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Bistricioara, județul Vâlcea: CHEMP Horezu 2; 
20) 256.502,7 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Lopătari; 
21) 450.842,1 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Putna, județul Vrancea: CHEMP Greșu; 
22) 869.887 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 1; 
 

şi va fi depusă în condițiile şi forma cuprinse în Dosarul de prezentare. 

 

Pentru persoanele juridice române, plata contravalorii Dosarului de prezentare şi a Taxei de participare 
la licitație se face în lei, în contul RO69 BRDE 410S V417 8215 4100 deschis la BRD ACADEMIEI.  
Pentru persoanele juridice străine, plata contravalorii Dosarului de prezentare şi a Taxei de participare 
la licitație se face în devize convertibile, în contul RO84 BRDE 410S V417 8282 4100 pentru EURO 
deschis la BRD ACADEMIEI, la cursul valutar leu/EURO comunicat de Banca Națională a României, 
valabil la data achitării acestora. 
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Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitație se va face numai în prezența 
ofertanților şi/sau a reprezentanților legali/convenționali ai acestora, la data de: 
 16.11.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. 

Suceava:  CHEMP Neagra Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru Dornei 1, CHEMP Șaru Dornei 2; 

 16.11.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caraliţa; 

 16.11.2015, ora 12.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamţ: CHEMP Neagra; 

 16.11.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamţ: CHEMP Cracău 1; 

 16.11.2015,ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Fălticeni; 

 16.11.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, 
jud. Suceava: CHEMP Lucaciu; 

 17.11.2015, ora 10.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud. 
Hunedoara: CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani; 

 17.11.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Chiuzbaia, jud. Maramureș: CHEMP 
Chiuzbaia; 

 17.11.2015, ora 12.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, jud. Brașov: CHEMP 
Târlung 1, CHEMP Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4; 

 17.11.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebiș, jud. Arad: CHEMP Sebiș; 

 17.11.2015, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sadu, jud. Sibiu: CHEMP Tălmaciu; 

 17.11.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu: CHEMP Rășinari; 

 18.11.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Vulcăniţa, jud. Brașov: CHEMP Hălchiu 
Moară; 

 18.11.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, judeţul Buzău: CHEMP 
Mânzălești 

 18.11.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea: CHEMP Boia 2; 

 18.11.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea: CHEMP Boia 3; 

 18.11.2015, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, judeţul Timiș: CHEMP Surduc 

 18.11.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Dâmboviţa, judeţul Argeș: CHEMP 
Frasin; 

 19.11.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Bistricioara, judeţul Vâlcea: CHEMP 
Horezu 2; 

 19.11.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, judeţul Buzău: CHEMP Lopătari; 

 19.11.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Putna, judeţul Vrancea: CHEMP Greșu; 

 19.11.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea: CHEMP Boia 1; 
 

la sediul HIDROELECTRICA SA. Verificarea conformității documentelor de participare la licitație cu 
cerințele cuprinse în prezentul anunț şi instrucțiunile cuprinse în Dosarul de prezentare se va face 
separat de către Comisia de licitație care până la data de 20 noiembrie 2015, ora 16.00, va întocmi şi 
afişa lista ofertanților acceptați. 
Notă: În cazul neprezentării la sedinţa de deschidere a ofertelor, aceasta va atrage eliminarea de la 
licitaţie a respectivului ofertant şi returnarea ofertei acestuia. 
 

Licitația deschisă cu strigare 
Licitația deschisă cu strigare va avea loc la data de:  
 23.11.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. 

Suceava:  CHEMP Neagra Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru Dornei 1, CHEMP Șaru Dornei 2; 

 23.11.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caraliţa; 

 23.11.2015, ora 12.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamţ: CHEMP Neagra; 

 23.11.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamţ: CHEMP Cracău 1; 

 23.11.2015,ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Fălticeni; 
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 23.11.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, 
jud. Suceava: CHEMP Lucaciu; 

 24.11.2015, ora 10.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud. 
Hunedoara: CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani; 

 24.11.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Chiuzbaia, jud. Maramureș: CHEMP 
Chiuzbaia; 

 24.11.2015, ora 12.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, jud. Brașov: CHEMP 
Târlung 1, CHEMP Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4; 

 24.11.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebiș, jud. Arad: CHEMP Sebiș; 

 24.11.2015, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sadu, jud. Sibiu: CHEMP Tălmaciu; 

 24.11.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu: CHEMP Rășinari; 

 25.11.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Vulcăniţa, jud. Brașov: CHEMP Hălchiu 
Moară; 

 25.11.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, judeţul Buzău: CHEMP 
Mânzălești; 

 25.11.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea: CHEMP Boia 2; 

 25.11.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea: CHEMP Boia 3; 

 25.11.2015, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, judeţul Timiș: CHEMP Surduc; 

 25.11.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Dâmboviţa, judeţul Argeș: CHEMP 
Frasin; 

 26.11.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Bistricioara, judeţul Vâlcea: CHEMP 
Horezu 2; 

 26.11.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, judeţul Buzău: CHEMP Lopătari; 

 26.11.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Putna, judeţul Vrancea: CHEMP Greșu; 

 26.11.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea: CHEMP Boia 1. 
 

Ofertele vor fi întocmite potrivit instrucțiunilor cuprinse în Dosarul de prezentare. Vânzătorul îşi 
rezervă dreptul de a-i descalifica pe acei ofertanți care nu au respectat instrucțiunile de întocmire a 
ofertelor. 
 

Prezenta ofertă de vânzare de active se completează cu informațiile şi condițiile conținute în Dosarul 
de prezentare. 
 

Hidroelectrica SA îşi rezervă dreptul de a modifica, întrerupe, suspendă sau retrage oferta în orice 
moment. 
 

Informațiile privind oferta Hidroelectrica SA se pot obține consultând site-ul www.hidroelectrica.ro sau 
prin cerere scrisă adresată: 
- doamnei Manuela Horvath – Inginer II, Departamentul Strategie Investitionala-IPO, tel: 

021.30.32.575, fax: 021.30.32.539, e-mail: manuela.horvath@hidroelectrica.ro, 
- doamnei Adriana Viorel – Economist II, Departamentul Strategie Investitionala-IPO, tel: 

021.30.74.616, fax: 021.30.32.539, e-mail: adriana.viorel@hidroelectrica.ro. 
 

 

http://www.hidroelectrica.ro/
mailto:manuela.horvath@hidroelectrica.ro
mailto:adriana.viorel@hidroelectrica.ro
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8th Energy Day Brașov, 29 septembrie 2015 

 

Discuțiile și subiectele dezbătute în cadrul conferinței Ziua Energiei Braşov din data de 29 
septembrie 2015, la Brașov, au fost prezentate într-un document elaborat de TTM (Transfer de 
energie și Management). 
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