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Cuvânt înainte 

 
 
În condițiile în care: 
 
ARmHE a prezentat și susținut o poziție clară, coerentă, completă în grupul de lucru de 
la Ministerul Energiei unde joi, 31.03.2016, a avut loc ultima consultare cu asociațiile 
profesionale și patronale cu privire la amendarea legii 220/2008 privind susținerea 
producerii de energie din surse regenerabile; 
ARmHE face parte din grupurile de lucru care au ca subiect sursele regenerabile de 
energie: din Ministerul energiei, din Camera deputaților ... 
 
ARmHE este susținută doar de o foarte mică parte a companiilor interesate de domeniul 
microhidrocentralelor, dintre care doar o și mai mică parte sunt proprietari de 
microhidrocentrale. 
 
Vă invităm să vă alăturați nouă în demersurile de normalizare a legislației legate de 
sursele regenerabile de energie în general și a microhidrocentralelor în particular. 
 
 
 
 

 

Acțiuni ARmHE  



 

 
Una dintre preocupările ARmHE este de a fi în legătură cu cercetarea și învățământul în 
domeniul hidroenergetic. Astfel, o echipă din Universitatea Politehnica din București și 
Asociația Română pentru Microhidroenergie este aproape de final cu realizarea unui 
stand experimental care reprezintă: 
 
Sistem pentru viteză variabilă obținut electromecanic pentru generatoare cu magneți 
permanenți pentru turbine hidraulice și eoliene, 
 
care înlocuiește sistemele cu electronică de putere mult mai scumpe și mai sofisticate. 
 
Acesta face parte dintr-un sistem experimental mai complex care vizează realizarea în 
laborator a unei rețele inteligente – „smart grid” - în care să injecteze curent elecric o 
centrală fotovoltaică, o centrală eoliană și o microhidrocentrală. 
 
Cercetarea experimentală este realizată sub coordonarea domnului profesor Răzvan 
Măgureanu iar din echipă face parte și un grup de studenți de la facultatea de Inginerie 
electrică. 
 

Mulțumim Uzinsider General Contractor SA, unul dintre cei mai importanți și activi 
membri ARmHE, care a sponsorizat cumpărarea celui mai scump  

echipament al standului experimental realizat în comun de UPB și ARmHE ! 
 
 
 
 

 

Sponsorizare din partea Uzinsider 



 
Energia produsă în centralele hidroelectrice este un subiect foarte dezbătut de experții din 

industria hidroenergetică, dar și de către autoritățile române care supraveghează și reglementează 

acest domeniu. Romanian HydroPower Energy Summit este un eveniment dedicat domeniului 

hidroenergetic ce oferă posibilitatea întrunirii actorilor de pe piața de energie pentru dezbaterea 

problemelor actuale, cum ar fi: Strategia Energetică a României sau lipsa unei strategii energetice, 

sursele regenerabile de energie, colapsul certificatelor verzi, listarea Hidroelectrica, dar și cadrul 

legislativ. Este, de asemenea, o oportunitate de a genera relații de afaceri și pentru a prezenta 

oportunitățile de investiții pentru valorificarea potențialului hidroenergetic din România, precum și o 

punte între reprezentanți ai guvernului și autorităților de reglementare cu companii private.  

 

În cadrul evenimentului ce s-a desfășurat în data de 25 februarie, au fost prezenți: dl. Cristian 

Busu, dl. Zoltan Nagy, dl. Răzvan Nicolescu, dl. Ovidiu Demetrescu, dl. Karoly Borbely, dna. Dana Dunel-

Stancu, dl. Edwin Walch, dl. Bogdan Popa, dl. Mihai Vultureanu, dl. George Constantin. 

 

Privind cadrul legislativ, dl. Zoltan Nagy a subliniat 

faptul că au existat foarte multe schimbări ale legii 

220/2008. Prețurile Certificatelor Verzi la nivelul 

anului 2015 au fost cuprinse între prețul minim: 

29,3971 Euro/CV și prețul maxim: 59,8856 

Euro/CV. Pentru anul 2016 a fost estimat un 

consum de 7,5 TWh și un preț minim aplicabil 

pentru Certificatele Verzi de 41,97 RON/MWh. 

Discuțiile declanșate pe această temă, de către domnul Rodin Traicu, au fost cu privire la partea pe 

care o plătește consumatorul urmată de întrebarea: Este normal să plătească consumatorul în cazul în 

care schema de sprijin se prelungește ? 

Prețul mediu pe energia electrică a fost de 50 Euro la nivelul anului 2010, iar acum este de             

35 Euro, scăderea datorându-se producerii unei părți a energiei electrice din surse regenerabile. S-a 

adus în discuție și Strategia Energetică a României care se speră a fi gata până în septembrie 2016. 

Domnul Răzvan Nicolescu a adus în discuție listarea Hidroelectrica, faptul că nu există o bună 

colaborare și există o suprapunere a activităților desfășurate de către ANRE și Ministerul mediului, dar 

și propunerea pentru sistemul unic de promovare până în 2030. 

În continuare redăm prezentările susținute de reprezentanții ARmHE în cadrul evenimentului: 

Romanian HydroPower Energy Summit 
GOVNET Conferences, 25.02.2016 
Sursa: http://govnet.ro/Romanian-HydroPower-Energy-Summit-2016 
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Poate cel mai important rezultat al conferinței, în afară de prezentarea situației 

existente în domeniul hidroenergetic și schimbul de idei, a fost oferta firmei de 

avocatură Biriș-Goran de a acorda asistență juridică ARmHE. 

 

Astfel, de la începutul lunii martie ARmHE beneficiază de asistența juridică de la firma de 
avocatură Biriș GORAN, oferită de doamna avocat Dana Dunel Stancu, care s-a 
materializat în multe ore de muncă împreună cu domnul Mihai Vultureanu, concretizate 
într-un material coerent, solid. 
 
Le mulțumim că susțin ARmHE ! 
 

 

 

  

Colaborare cu Biriș Goran  
 



18 Newsletter: Februarie - Martie 2016                                                                                   Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 

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, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 11-14, sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO 
13267213, în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 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 licitaţiei deschise cu strigare, următoarele active structurate după cum urmează:  
 

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

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

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

0,61 GWh, preț pornire = 581.509 lei), 

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

1,95 GWh, preț pornire = 2.115.117 lei), 

4. 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 = 816.631 lei), 

5. 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 = 4.538.050 lei), 

6. 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 = 8.100.481 

lei), 

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

0,580 GWh, preț pornire = 1.014.724 lei),  

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

= 0,380 GWh, preț pornire = 497.931 lei),  

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

= 4,400 GWh, preț pornire = 4.717.005 lei), 

10. 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), 

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

4,300 GWh, preț pornire = 3.751.117 lei), 

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

2,760 GWh, preț pornire = 4.333.943 lei), 

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

= 2,180 GWh, preț pornire = 2.502.717 lei), 

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

Em = 2,260 GWh, preț pornire = 4.038.070 lei). 

 

Menționăm că prețurile de pornire ale celor 14 pachete de CHEMP-uri propuse spre vânzare nu includ TVA 

pentru că sunt îndeplinite prevederile art. 270, alin. 7 din Codul Fiscal privind încadrarea acestei vânzări ca 

transfer de active la care nu se aplică TVA. 

 

La procesul de licitaţie deschisă cu strigare pot participa numai ofertanţii 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. 

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. 
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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 INFORMAȚIILE 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 GARANȚIEI 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 31 martie 2016 până pe 16 mai 2016, 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 preţului 
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 confidenţialitate; (iv) angajamentul de confidenţialitate semnat de către persoana 
împuternicită la sediul Hidroelectrica SA. 
 
Camera de date 
Informaţii suplimentare vor fi disponibile în Camera de date organizată, în perioada 01.04.2016 – 
13.05.2016 în condiţiile cuprinse în Dosarul de prezentare, la: 
 

Sucursala Hidrocentrale Bistrița (Pachetele 1, 2, 3, 4) 
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Str. Locotenent Drăghiescu, nr.13 

610125 Piatra Neamț, județul Neamț 

Tel.: +40 233 207103; Fax: +40 233 207130 

e-mail: shbistrita@hidroelectrica.ro 

 

Sucursala Hidrocentrale Hațeg (Pachetul 5) 

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 7, 11) 

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 Sebeș – Uzina Hidroelectrică Sibiu (Pachetele 6, 8, 10) 

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 14) 

Str. Basarabilor nr. 82-84 

115300 Curtea de Argeș, județul Argeș 

Tel.:  +40 248 507210; Fax:  +40 248 721741 

e-mail: sharges@hidroelectrica.ro 

mailto:shbistrita@hidroelectrica.ro
mailto:shhateg@hidroelectrica.ro
mailto:caransebes@hidroelectrica.ro
mailto:secretariat.sibiu@hidroelectrica.ro
mailto:sharges@hidroelectrica.ro
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Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș – Uzina Hidroelectrică Buzău (Pachetele 9, 12, 13) 

Str. Dorin Pavel, nr. 1 

120290 Buzău, județul Buzău 

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

e-mail: marilena.chelu@hidroelectrica.ro 

 

Consultarea documentelor se va face după cumpărarea Dosarului de prezentare şi semnarea 
Angajamentului de confidenţialitate. Programarea vizitelor la Camera de date se va face de către 
sucursală. 
 
Documentele de participare la licitaţia deschisă cu strigare 
În vederea participării la licitaţie, ofertanţii vor depune la sediul Hidroelectrica SA în plicuri sigilate, 
până la data limită de 16 mai 2016, ora 15.00, acest termen fiind termen de decădere, documentele de 
participare la licitaţia deschisă cu strigare solicitate prin Dosarul de prezentare. 
 

Garanţia de participare la licitaţie este de: 

1) 370.276,6 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caralița; 
2) 58.150,90 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamț: CHEMP Neagra; 
3) 211.511,70 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamț: CHEMP Cracău 1; 
4) 81.663,10 lei pentru microhidrocentrala din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, jud. 

Suceava: CHEMP Lucaciu; 
5) 453.805 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; 
6) 810.048,10 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, jud. Brașov: CHEMP Târlung 

1, CHEMP Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4; 
7) 101.472,40 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebiș, jud. Arad: CHEMP Sebiș; 
8) 49.793,10 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu: CHEMP Rășinari; 
9) 471.700,50 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Mânzălești; 
10) 869.887 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 1; 
11) 375.111,70 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, județul Timiș: CHEMP Surduc; 
12) 433.394,30 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Putna, județul Vrancea: CHEMP Greșu; 
13) 250.271,70 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Lopătari; 
14) 403.807 lei pentru microhidrocentrala din bazinul râului Dâmbovița, județul Argeș: CHEMP Frasin; 
 

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

 

Pentru persoanele juridice române, plata contravalorii Dosarului de prezentare şi a Taxei de participare 
la licitaţie se face în lei, în contul RO69 BRDE 410S V417 8215 4100 deschis la BRD ACADEMIEI.  

mailto:marilena.chelu@hidroelectrica.ro
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Pentru persoanele juridice străine, plata contravalorii Dosarului de prezentare şi a Taxei de participare 
la licitaţie 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 Naţională a României, 
valabil la data achitării acestora. 
 
Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitaţie se va face numai în prezenţa 
ofertanţilor şi/sau a reprezentanţilor legali/convenţionali ai acestora, la data de: 
 17.05.2016, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caralița; 

 17.05.2016, ora 12.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamț: CHEMP Neagra; 

 17.05.2016, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamț: CHEMP Cracău 1; 

 17.05.2016, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, 
jud. Suceava: CHEMP Lucaciu; 

 18.05.2016, ora 11.00 – 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; 

 18.05.2016, 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; 

 18.05.2016, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebiș, jud. Arad: CHEMP Sebiș; 

 18.05.2016, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu: CHEMP Rășinari; 

 19.05.2016, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP 
Mânzălești 

 19.05.2016, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 1; 

 19.05.2016, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, județul Timiș: CHEMP Surduc; 

 19.05.2016, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Putna, județul Vrancea: CHEMP Greșu; 

 20.05.2016, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Lopătari; 

 20.05.2016, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Dâmbovița, județul Argeș: CHEMP 
Frasin; 
 

la sediul HIDROELECTRICA SA. Verificarea conformităţii documentelor de participare la licitaţie cu 
cerinţele cuprinse în prezentul anunţ şi instrucţiunile cuprinse în Dosarul de prezentare se va face 
separat de către Comisia de licitaţie care până la data de 20 mai 2016, ora 16.00, va întocmi şi afişa 
lista ofertanţilor acceptaţi. 
Notă: În cazul neprezentării la sedinţa de deschidere a ofertelor, aceasta va atrage eliminarea de la 
licitaţie a respectivului ofertant şi returnarea ofertei acestuia. 
 

Licitaţia deschisă cu strigare 
Licitaţia deschisă cu strigare va avea loc la data de:  
 23.05.2016, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău: CHEMP Caralița; 

 23.05.2016, ora 12.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamț: CHEMP Neagra; 

 23.05.2016, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamț: CHEMP Cracău 1; 

 23.05.2016, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, 
jud. Suceava: CHEMP Lucaciu; 

 24.05.2016, ora 11.00 – 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; 

 24.05.2016, 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; 
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 24.05.2016, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebiș, jud. Arad: CHEMP Sebiș; 

 24.05.2016, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu: CHEMP Rășinari; 

 25.05.2016, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP 
Mânzălești 

 25.05.2016, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Boia, județul Vâlcea: CHEMP Boia 1; 

 25.05.2016, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, județul Timiș: CHEMP Surduc; 

 25.05.2016, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Putna, județul Vrancea: CHEMP Greșu; 

 26.05.2016, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, județul Buzău: CHEMP Lopătari; 

 26.05.2016, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Dâmbovița, județul Argeș: CHEMP 
Frasin; 
 

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

Prezenta ofertă de vânzare de active se completează cu informaţiile şi condiţiile conţinute în Dosarul 
de prezentare. 
 

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

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

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

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

Notă: Ziua de 2 mai 2016 este zi nelucrătoare. 

 

 

 

http://www.hidroelectrica.ro/
mailto:manuela.horvath@hidroelectrica.ro
mailto:adriana.viorel@hidroelectrica.ro


Investment Protection Against Renewable Energy Support 
Cutbacks by Romania – The Way Forward 

Sursa: http://www.activelawyers.ro/544/wolf-theiss-investitorii-din-domeniul-energiei-regenerabile-pot-da-statul-in-judecata-pentru-

recuperarea-pierderilor 

 

  În cadrul unui eveniment organizat de WOLF THEISS București în parteneriat cu GORG, s-au 

abordat subiecte care preocupă direct producătorii de energie regenerabilă, cum ar fi: situația actuală 

a legislației, ce este arbitrajul, care sunt șanșele unui proces de arbitraj împotriva Romaniei sau despre 

modul de finanțare a unei acțiuni juridice de acest tip. 

  Modificarea legislației de sprijin privind certificatele verzi (încă din anul 2013) a creat o serie de 

probleme investitorilor din domeniul energiei regenerabile care în prezent sunt la limita supraviețuirii, 

iar aceste schimbări au produs pierderi semnificative. Avocații WOLF THEISS au discutat cu investitorii 

despre remediile pe care le au la îndemână pentru rebalansarea pieței, inclusiv un proces de arbitraj 

internațional ca o soluție de protecție a investiției lor. 

  În continuare vă punem la dispoziție prezentarea dl. prof. dr. Alexander Reuter. 
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Diverse – briefing 

o  „În licitațiile organizate în ianuarie pe Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi (PCCV), operată de 

OPCOM, s-au tranzacționat în total 906 certificate verzi, a anunțat bursa de energie și gaze. Cei 107 

participanți au lansat 104 oferte de vânzare şi trei de cumpărare, iar preţul de închidere a fost de 

131,0847 lei/certificate, echivalent cu aproximativ 29,1 euro/certificat, adică prețul minim permis 

de legislație în acest moment. Valoarea maximă de tranzacționare permisă este de 267,0358 

lei/certificat verde.” 
Sursa: Energynomics, 4 februarie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/in-ianuarie-au-fost-tranzactionate-doar-906-certificate-

verzi/) 

o „Apelurile venite din partea asociaţiilor din sectorul regenerabile invocă situaţia disperată a celor 

mai mulţi producători, care se confruntă cu rate de rentabilitate apropiate de zero sau chiar 

negative. Totuşi, autorităţile se referă la profiturile raportate de unele companii, în principal din 

sectorul fotovoltaic. „Sunt câştiguri pe hârtie care nu se regăsesc în fluxurile financiare”, explică dl. 

Martin Moise, prim-vicepreşedinte PATRES. Elementul principal de distorsiune provine din faptul că 

certificatele emise sunt impozitate în momentul acordării lor şi nu la momentul vânzării. „Practic, 

producătorilor li se atribuie un venit fictiv, care nu se materializează, dar se impozitează.” 
Sursa: Energynomics, 26 februarie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/producatorii-din-regenerabile-exploreaza-ideea-unui-

arbitraj-international/) 

o „Energia din surse hidro prezintă interes, dar investitorii se lovesc de măsurile legislative care ori se 

schimbă, ori nu există, este concluzia participanților la Romanian Hidro Power Energy Summit 

2016, organizat de Govnet. Lipsa unei strategii energetice, colapsul certificatelor verzi, dar și 

listarea Hidroelectrica au fost în centrul atenției în cadrul acestei conferințe. „Sistemul energetic 

are vulnerabilități ce țin de guvernanță. Nu avem o viziune clară cu ceea ce vrem să facem în 

energie în următorii 3 ani. Potrivit calculelor noastre, România are nevoie de 250 de specialiști pe 

zona de guvernanță”, a declarat dl. Răzvan Nicolescu,” 
Sursa: Focus Energetic, 28 februarie - (http://www.focus-energetic.ro/energia-hidro-cu-potential-si-balbaiala-32147.html) 

o „Conducerea Hidroelectrica propune acționarilor companiei aprobarea unei investiții de 11,7 

milioane de euro, TVA inclusă, dedicată realizării unor măsuri suplimentare de protecție la barajul 

Porțile de Fier I. Ca durată, de la debutul său, proiectul va fi terminat în patru ani, susține compania 

de energie. Într-un document publicat de Hidroelectrica se arată că din 2007 au fost remarcate 

avansarea eroziunilor în corpul de beton al disipatorului barajului, exploatat de 43 de ani.” 
Sursa: Energynomics, 29 februarie - (http://www.energynomics.ro/ro/hidroelectrica-propune-investitii-in-masuri-de-siguranta-

pentru-portile-de-fier-i/) 

o  „Prin participarea Fondului Proprietatea (FP), pachetul de listare de la Hidroelectrica ar putea 
ajunge la 20-25% din acțiune, a explicat Cristian Bușu într-o întâlnire organizată la Londra pentru 
atragerea în România a investitorilor activi pe piața de capital de acolo, anunță un comunicat de 
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presă al Ministerului Energiei. În acest moment, statul român are de gând să vândă prin listarea pe 
bursă un pachet de acțiuni de 15%.” 

Sursa: Energynomics, 9 martie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/participatia-listata-de-hidroelectrica-ar-putea-creste-la-25/) 

o „Pentru producţia de energie regenerabilă din 2015 şi ianuarie 2016 au fost emise aproximativ 
15,17 milioane de certificate verzi, dintre care peste 480.000 de unităţi au expirat, indică 
actualizarea situaţiei existente pe această piaţă realizată de operatorul bursei de energie OPCOM. 
Pentru anul 2015 au fost emise aproape 14,16 milioane de certificate verzi, dar în acelaşi an au 
expirat 355.900. Pentru ianuarie 2016 au fost acordate peste 1 milion de unităţi, iar numărul celor 
expirate s-a situat în jurul valorii de 125.000.” 

Sursa: Energynomics, 18 martie 2016 - (http://www.energynomics.ro/ro/expirarea-certificatelor-verzi-a-cauzat-producatorilor-

pierderi-de-64-de-milioane-de-lei/) 

o „Dublarea ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic mondial, până la 36% în anul 2030, ar 
permite economiei mondiale să realizeze reduceri de costuri de până la 4.200 miliarde de dolari pe 
an, arată un studiu publicat miercuri de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă 
(IRENA), informează Reuters. În 2014, energiile regenerabile erau responsabile pentru 18% din 
energia consumată la nivel mondial. Potrivit actualelor strategii energetice naționale, ponderea 
regenerabilelor ar urma să ajungă la 21% în anul 2030. Însă o dublarea a ponderii regenerabilelor 
ar ajuta la atingerea obiectivului mondial referitor la limitarea creșterii temperaturilor mondiale la 
sub două grade Celsius, cum s-a convenit la summitul de la Paris de anul trecut. 

Sursa: Focus Energetic, 17 martie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/dublarea-ponderii-regenerabilelor-ar-aduce-economii-de-4-

200-miliarde-dolari-32545.html) 

o „Pe partea de regenerabile, e o problemă. A fost o schemă mult prea generoasă, aşa că a fost un 
dezechilibru încă de la început. Avem un grup de lucru care caută soluţii pentru cei existenţi. 
Încercăm să propunem în Parlament modificări ale legii regenerabilelor. Este dificil, pentru că 
regulile s-au schimbat de atâtea ori, încât nici Comisia Europeană nu mai înţelege ce este acolo”, a 
susţinut secretarul de stat.” 

Sursa: Focus Energetic, 22 martie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/consumatorul-in-centrul-strategiei-energetice-32634.html) 

o „Sectorul energetic românesc are nevoie de o nouă strategie, adaptată realităţilor de astăzi, iar un 
mix energetic este preferabil, însă unul realizat prin mecanisme de piaţă, nu administrative, a 
declarat Cristian Secoşan, directorul general al Grupului Romelectro. El a arătat că indecizia 
autorităţilor a făcut ca, de ani buni, în sectorul de stat să nu se mai întâmple aproape nimic, 
transmite Agerpres.” 

Sursa: Focus Energetic, 23 martie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/mixul-energetic-ar-trebui-realizat-prin-mecanisme-de-piata-

nu-administrative-32675.html) 

o „Planul de Management împotriva Riscurilor la Inundaţii al României a fost transmis Comisie 
Europene pe 22 martie, în aceeași zi în care se marchează Ziua Mondială a Apei. Față de alte 
situații, de această dată, autoritățile au reușit să respecte termenele impuse. Experți și 
responsabili din domeniu au celebrat Ziua Mondială a Apei , cu care ocazie au atras atenția asupra 
problemelor cu care se confruntă.” 

Sursa: Focus Energetic, 23 martie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/iliescu-critica-numirile-politice-din-domeniul-apelor-

32663.html) 

 


