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Tabelul preliminar al creanțelor împotriva averii
debitoarei Hidroelectrica
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La data de 20.06.2012, data deschiderii procedurii insolvenței, în contabilitatea debitoarei
Hidroelectrica S.A. figura un număr de 839 de creditori cu o valoare totală a creanțelor de
3.668.526.297 lei, echivalentul a 821.986.623 euro, creditori care au fost notificați în conformitate cu
dispozițiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
Au depus declarații de creanțe un număr de 381 de creditori. Valoarea totală a creanțelor solicitate
este de 5.492.754.674 lei, din care au fost admise creanțe în cuantum total de 3.509.286.116 lei,
admise sub condiție în cuantum de 804.130.342 lei și respinse în cuantum de 1.179.338.216 lei, în
următoarea structură:
Clasa creante

Creante garantate

Solicitata

Admisa

Admisa sub
conditie

Respinsa

1.825.021.352

1.691.000.644

19.131.147

114.889.562

Creante salariale

23.892.175

9.710.026

1.605.042

12.577.108

Creante bugetare

536.637.977

589.024

536.042.020

6.933

3.107.203.169

1.807.986.423

247.352.133

1.051.864.613

5.492.754.674

3.509.286.116

804.130.342

1.179.338.216

Creante
chirografare
Total general
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Situația sintetică a creanțele garantate, solicitate, admise, admise sub condiție și respinse, se
prezintă astfel:

Creante garantate
Solicitate
Admise
Admise sub
conditie
Respinse

Total lei

Echivalent euro

1.825.021.352,36
1.691.000.643,71

408.922.552,62
378.893.265,45

784.999.194,73

175.890.476,08

114.889.561,71

25.742.675,71

Creanțele salariale solicitate, admise, admise sub condiție și respinse, se prezintă astfel:
Creante salariale
Solicitate de sindicate
Conform evidentelor contabile
Admise sub conditie
Respinse

Total lei
Echivalent euro
12.577.108,00
2.818.083,80
9.710.025,79

2.175.672,37

1.605.041,54
12.577.108,00

359.632,88
12.577.108,00
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Creanțele bugetare solicitate, admise, admise sub condiție și respinse, se prezintă astfel:

Creante bugetare
Solicitate
Admise
Admise sub conditie
Respinse

Total lei
Echivalent euro
536.637.977,20
120.241.536,46
589.024,00
131.979,39
536.042.020,20
120.108.003,63
6.933,00
1.553,44

Creanțele chirografare solicitate, admise, admise sub condiție și respinse, se prezintă astfel:

Creante chirografare
Solicitate
Admise
Admise sub conditie
Respinse

Total lei

Echivalent euro

3.107.203.169,00
1.807.986.422,94

696.214.019,49
405.105.629,16

247.352.132,99

55.422.839,57

1.051.864.613,20

235.685.550,80
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În ceea ce privește structura creanțelor admise după natura lor, situația se prezintă astfel:
Natura creantei
Banci
Salariale
Bugetare
Chirografare
Total

Pondere
69,08%
0,27%
0,16%
30,49%
100,00%

Creanțele solicitate de către părțile cu care debitoarea Hidroelectrica a derulat contracte bilaterale
de vânzare a energiei electrice, au fost cuantum total de 870.545.006,07 lei, echivalentul a
195.058.258,14 euro calculat la cursul BNR din data deschiderii procedurii insolvenței, sumă care a
fost respinsă integral, astfel:
Contracte Bilaterale
ENERGY HOLDING
ELSID TITU
ALPIQ ROMENERGIE
ALPIQ ROMINDUSTRIES
EFT AG
ELECTROCARBON
ALRO
Total

Solicitata lei
91.137.692,66
13.026.661,00
79.836.961,30
527.790.918,03
11.013.558,88
18.074.422,00
129.664.792,20
870.545.006,07

Respinsa lei
Respinsa euro
91.137.692,66
20.420.724,32
13.026.661,00
2.918.812,68
79.836.961,30
17.888.631,26
527.790.918,03 118.259.224,30
11.013.558,88
2.467.747,90
18.074.422,00
4.049.836,88
129.664.792,20
29.053.280,80
870.545.006,07 195.058.258,14
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Totodată, în urma analizării declarațiilor de creanțe formulate de către creditori, a fost respins un
număr de 41 de declarații, astfel:
•

Un număr de 18 declarații de creanțe care au fost formulate tardive;

•

Un număr de 23 declarații de creanțe pentru care nu a fost făcută dovada plății taxei de timbru.

•

În ceea ce privește penalitățile și dobânda legală calculate de către o parte a titularilor de creanțe,
acestea sunt în valoare totală de 62.198.861 lei, echivalentul a 13.936.558,59 euro, fiind respinse
astfel:
Creditor
Romenergo
Nuclearelectrica
Apele romane
Termoelectrica
Total

lei
8.698.964,00
41.163.420,00
3.000.000,00
9.336.477,00
62.198.861,00

euro
1.949.129,29
9.223.262,38
672.193,59
2.091.973,34
13.936.558,59
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