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Despre ABMEE

Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” (ABMEE) este o
agenţie locală de management energetic, înfiinţată în anul 2003, ca urmare a preocupării
municipalităţii Braşov pentru eficienţa energetică şi protecţia mediului, printr-un program al Comisiei
Europene – SAVE II

ABMEE este un organism calificat de identificare şi evaluare a problemelor locale de energie şi de
mediu. Principalele obiective sunt legate de conceptul de dezvoltare durabilă:
• Promovarea EE şi SRE
• Implementare de proiecte în domeniul EE şi SRE
• Informare, instruire, diseminare şi conştientizare în domeniile EE şi SRE

Membrii ABMEE:
• Municipiul Braşov
• Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

Energiei / ANRE
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov / APM Braşov
• Universitatea „Transilvania” Braşov
• Regia Autonomă de Transport Braşov / RAT Braşov

• S.C. Centrala Electrică de Termoficare Braşov S.A. /
CET Braşov

• S.C. Flash Lighting Services S.A.
• S.C. Comprest S.A.
• S.C. Urban S.A.
• S.C. Flashnet S.R.L. Braşov



Despre proiectul neZEH în România

ABMEE a lansat în România proiectul european Nearly Zero Energy Hotels, în luna mai, 2014.

Evenimentul s-a adresat hotelurilor şi pensiunilor IMM care doresc să intre în topul clădirilor “verzi” din
Europa, care şi-au propus să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care pot deveni un model pentru
societate

Iniţiativa europeană Hoteluri aproape Zero Energie
(neZEH) are ca scop accelerarea ratei de renovare
a hotelurilor existente, pentru ca acestea să devină
Clădiri aproape Zero Energie prin:

- acordarea de consultanţă tehnică proprietarilor de hoteluri
care şi-au luat acest angajament;
- demonstrarea profitabilităţii, fezabilităţii şi sustenabilităţii
investiţiilor spre un nivel de consumuri aproape Zero Energie;
- organizarea activităţilor de instruire şi formare;
- promovarea liderilor la nivel naţional, regional şi european
pentru a spori vizibilitatea acestora pe piaţă.



De ce neZEH?



Hoteluri pilot neZEH

Prin proiectul neZEH, 16 hoteluri din 7 țări europene (Croația, Franța, Grecia, Italia, România, Spania
și Suedia) au fost selectate pentru a deveni Proiecte Pilot.

În România:
• 3 hoteluri selecționate – Hotel Cubix, Hotel Kolping, Grand Hotel Balvanyos
• 3 audituri energetice – finalizate în 2015
• 3 studii de fezabilitate pentru demonstrarea profitabilităţii, fezabilităţii şi sustenabilităţii investiţiilor
spre un nivel de consumuri aproape Zero Energie – finalizate în 2016
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