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C.N.T.E.E. ,,TRANSELECTRICA” S.A. București – Unitatea Teritorială de Transport 

Timișoara organizează patru (4) licitații publice cu strigare astfel: 

- în data de 02.03.2022, ora 1000, pentru vânzarea deşeurilor reciclabile sortate la pachet 
provenite din lucrările de „Retehnologizare stația 110 kV Timișoara și Trecerea la 
tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Anina – Reșița – Timișoara – Săcălaz 
– Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara. Valoarea estimată de pornire a licitației 
este de 893.118,45 lei.  
Prețurile unitare pentru fiecare tip de deșeu reciclabil sortat precum și pașii unitari 
sunt specificate în documentația de valorificare. Garanția de participare este în 
cuantum de 89.311,85 lei. 
În caz de neadjudecare, licitația se va relua în 09.03.2022 respectiv 16.03.2021 ora 
1000, conform precizărilor din regulamentul de desfășurare al licitației publice cu 
strigare. 

- în data de 02.03.2022, ora 1100, pentru vânzarea deşeurilor reciclabile sortate la pachet 
provenite din lucrările de „Retehnologizare stația 220/110/20 kV Baru Mare”. 
Valoarea estimată de pornire a licitației este de 309.865,68 lei.  
Prețurile unitare pentru fiecare tip de deșeu reciclabil sortat precum și pașii unitari 
sunt specificate în documentația de valorificare. Garanția de participare este în 
cuantum de 30.986,57 lei. 
În caz de neadjudecare, licitația se va relua în 09.03.2022 respectiv 16.03.2021 ora 
1100, conform precizărilor din regulamentul de desfășurare al licitației publice cu 
strigare. 

- în data de 03.03.2022, ora 1000, pentru vânzarea deşeurilor reciclabile sortate la pachet 
provenite din lucrările de „Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțilr de Fier – 
Anina – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad/ Stația 400/220/110 kV Reșița”. 
Valoarea estimată de pornire a licitației este de 684.392,98 lei.  
Prețurile unitare pentru fiecare tip de deșeu reciclabil sortat precum și pașii unitari 
sunt specificate în documentația de valorificare. Garanția de participare este în 
cuantum de 68.439,30 lei. 
În caz de neadjudecare, licitația se va relua în 10.03.2022 respectiv 17.03.2021 ora 
1000, conform precizărilor din regulamentul de desfășurare al licitației publice cu 
strigare. 

- în data de 03.03.2022, ora 1100, pentru vânzarea deşeurilor reciclabile sortate la pachet 
provenite din lucrările de „Retehnologizare a Stației 220/110 kV Iaz”. Valoarea 
estimată de pornire a licitației este de 131.364,00 lei.  
Prețurile unitare pentru fiecare tip de deșeu reciclabil sortat precum și pașii unitari 
sunt specificate în documentația de valorificare. Garanția de participare este în 
cuantum de 13.136,40 lei. 
În caz de neadjudecare, licitația se va relua în 10.03.2022 respectiv 17.03.2021 ora 
1100, conform precizărilor din regulamentul de desfășurare al licitației publice cu 
strigare. 

Documentațiile referitoare la licitațiile menționate se pot obține de la Serviciul Comercial cu 

punct de lucru la U.T.T. Timișoara, P-ța Romanilor nr. 11 tel. 0256294550, fax 0256219963, 

în urma unei solicitări scrise în care să fie precizate datele de identificare/facturare ale 

solicitantului. 


