STATUTUL ASOCIAȚIEI
“ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA - HENRO”
actualizat la data de… decembrie 2021
Art.1. “ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA – HENRO”
este constituită, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările și completările ulterioare și potrivit prezentului Statut.
Art.2. Asociatia “ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA HENRO” este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, organizată potrivit
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ai carei membri sunt:
1. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA
S.A., având sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, sector 1,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/7426/2000, CUI RO13267213
2. Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, având sediul în Bucureşti, str. Polona nr. 65,
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J40/7403/1998, CUI RO10874881
3. Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA, având sediul central in Mediaș,
P-ta C.I. Motas nr.4, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, CUI RO 14056826
Art.3. “ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA - HENRO”
este persoana juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin Dovada
disponibilității denumirii cu nr. 186079 din data de 10.11.2020 eliberată de Ministerul Justiţiei.
Art. 4. (1)“ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE ENERGIE ELECTRICA - HENRO”
este o asociație neguvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public, constituită prin
voința liberă a membrilor fondatori.
(2) Asociația are personalitate juridică conform Hotărârii judecătoresti nr…a Judecătoriei
Sectorului 2, fiind înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub
nr.60/13.05.2021.
(3) Asociația poate folosi denumirea integrală sau denumirea abreviată ”HENRO”.
Art.5. Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată și are sediul în Bucuresti,
Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 8, etaj 4, sector 1.
Art.6. Asociația poate deschide filiale și în alte localitati sau județe din tara sau strainatate;
poate stabili legaturi de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federatii,
cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din tara și străinătate, pentru îndeplinirea scopului
propus.
Art.7. Asociatia este o organizatie interprofesionala non-profit avand ca scop principal
stabilirea si sustinerea unei pozitii comune a membrilor sai in chestiuni legate de domeniul energiei

electrice, promovand dezvoltarea pietei, incurajand si stimuland principiile unei piete liberalizate,
precum competitia corecta, transparenta, acccesul nediscriminatoriu la piata, apropierea de cele
mai bune politici internationale si in mod deosebit de cele ale Uniunii Europene, protectia mediului
inconjurator, cresterea sustenabila, responsabilitatea sociala, managementul etic, precum si
reprezentarea membrilor sai in fata autoritatilor administrative, organismelor cu abilitati in
domeniu din tara si strainatate, inclusiv pentru realizarea unei mai bune comunicari intre partenerii
sociali in abordarea problemelor specifice domeniului energiei electrice.
(2) În scopul susținerii eforturilor de pregătire profesională a membrilor săi, Asociația poate
desfășura activități de formare profesională, cum ar fi actualizarea cunostintelor in domeniul
energiei electrice dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee necesare
dezvoltarii pietei de energie electrica din Romania, conform codului CAEN.
Art.8. Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune desfășurarea următoarelor
activități:
 urmarirea procesului legislativ si institutional intern si a normelor nationale si
internationale aplicabile in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii de energie
electrica si a domeniilor conexe;
 beneficiind de experienta membrilor Asociatiei, asigurarea documentarii si
consultantei pentru toti membrii sai, precum si pentru terte persoane, in toate
problemele ce se refera la producerea, comercializarea si furnizarea de energie
electrica: tehnice, tehnologice, de siguranta si de impact asupra mediului sau asupra
mediului social economic;
 promovarea si sustinerea schimbului de informatii si experienta intre membrii sai,
precum și cu terte entitati;
 initierea de actiuni (seminarii, mese rotunde, conferinte etc.) pe teme curente aflate in
discutie in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii de energie electrica si
prezentarea documentatiei si pozitiei relevante a asociatiei destinate informarii si
sustinerii de catre organele competente a pozitiilor membrilor;
 asigurarea de servicii, consultanta si indrumare pentru membrii sai in relatiile specifice
dintre acestia, dintre acestia si terti implicati in acest domeniu, precum si dintre acestia
si institutiile publice cu abilitati in domeniu;
 asigurarea constituirii, mentinerii si actualizarii unor baze de date de interes specific in
domeniu – de exemplu: baze de date continand reglementari, studii, documente de lucru
neconfidentiale si fara relevanta comerciala;
 formularea de opinii ale asociatiei in initierea, elaborarea si modificarea actelor cu
caracter normativ in domeniul energiei electrice si/sau in domenii conexe;
 initierea de propuneri de modificare a reglementarilor existente si de adoptare a unora
noi in domeniul energiei electrice si/sau in domeniile conexe;
 exprimarea de opinii in probleme legate de promovarea unor investitii in domeniul
energiei electrice (oportunitate, siguranta, impact, etc.)
 recomandarea, la solicitarea beneficiarilor, a persoanelor sau colectivelor ce prezinta
competență si garantii pentru activitati de expertiza si consultanta;
 comunicarea si cooperarea cu alte organizatii si institutii implicate in activitatea de
producere, comercializare si furnizare de energie electrica și domenii conexe;
 afilierea la alte organisme de interes din tara si strainatatee si participarea la activitatile
acestora;












realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, brosuri, programe
informatice și alte materiale informative in legatura cu scopul Asociatiei;
organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice in domeniul
energiei electrice;
acordarea de consultanță și consiliere persoanelor interesate în domeniul energiei
electrice;
reprezentarea intereselor educaționale și de formare profesională a forței de muncă din
sectorul energiei electrice și din alte domenii de interes pentru membrii săi;
facilitarea și îmbunătățirea accesului la formarea profesională inițială și continuă a
angajaților din sectorul energiei electrice și domenii conexe, inclusiv prin cooperarea
cu organismele naționale, locale și sectoriale responsabile de activitatea de formare
profesională și organizarea de programe de formare profesională;
implicarea ca partener activ în domeniul formării profesionale continue, inclusiv prin
elaborarea de cercetări, studii, analize și sinteze privind nevoile de formare
profesională, precum și dinamica și conținutul competentelor generale și specifice ale
ocupațiilor din sectorul energetic și din alte sectoare economice;
organizarea de schimburi de experiență și stagii de pregătire în țară și străinătate;
alte activități și servicii solicitate de membri, cu respectarea prevederilor legale.

