
Eficienţă energetică prin EnergoBit ESCO 
Domeniu public 



EnergoBit Group 

Istoric 
• peste 20 de ani de activitate 
 
Principalele Domenii de Activitate 
• Inginerie electrică 
• Producţie echipamente electrice 
• Antreprenoriat general 
 
Cifra de afaceri   
•140 milioane euro – 2011 
 

Oamenii 
• peste 900 angajaţi 
• peste 250 ingineri specialişti 
 
Prezenţă naţională 
• Craiova, Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa 
 



Referinţe 

Reabilitare iluminat public Cluj Regia de Termoficare Cluj 

Reabilitare iluminat public Cluj Stația de transformare 220/110/20 kV Florești 



Proiecte de eficienţă 
energetică 



In iulie 2011, EnergoBit ESCO S. A. Şi BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
dezvoltare, semnează contractul de finanţare în valoare de 10 milioane euro, în vederea  
susţinerii proiectelor de eficienţă energetică.  

EnergoBit ESCO  

10 milioane euro disponibili pentru finanţarea de proiecte  



EnergoBit ESCO  



10 – 50% - Economii cu Energia 

30 – 60% - Economii cu Mentenanţa 

20 – 50% - Economii Globale 

Profil Proiecte 

Profil Proiect sector Public:  

• Modernizare Sistem Iluminat Public stradal;  

• Reabilitări instalații termice la: 

 Universități, licee,  grupuri de școli și 

grădinițe; 

 Spitale; 

 Muzee; 

 

Tehnologii utilizate:  

• Centrale de Cogenerare (Gaz natural, biomasă)  

• Sisteme de iluminat (lampi vapor de sodiu, 

optional LED),  

• Sisteme de telegestiune,  



Cadrul legal de implementare a proiectelor de modernizare și eficientizare energetică exista 
deja și considerând poziția ANRMAP cu privire la contractele de performanta energetica, 
acestea pot fi considerate: 
Contracte de concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii, cadrul 
legal aplicabil este Ordonanța de Urgenta a Guvernului Nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publica cu completările și modificările ulterioare. Deoarece contractul 
de achiziție care are ca obiect principal prestarea unor servicii pe termen lung si, cu titlu 
accesoriu, desfășurarea unor activități cele prevăzute ca lucrări este considerat contract de 
servicii.                       SAU  
Legea parteneriatului public privat. De fiecare data când printr-un contract se transfera 
responsabilitatea generala pentru furnizarea unui serviciu public sau pentru realizarea unei 
investiții cu scop comercial către o companie privata este aplicabila legislația specifica PPP-
urilor, și anume Legea nr. 178/2010.  
Determinarea celei mai potrivite proceduri pentru pregătirea și atribuirea contractului de 
performanta energetica rămâne la latitudinea autorității contractante conform prevederilor 
legale din OUG 34/2006. Recomandarea ANRMAP datorită naturii deosebit de complexe a 
contractelor și ținând seama că definirea specificațiilor tehnice capabile sa conducă la o 
îmbunătățire a eficientei energetice si/sau a economiilor de energie primara, precum și 
stabilirea montajului financiar dar și a cadrului contractual de implementare a proiectului nu 
se pot realiza de către autoritatea contractanta decât după un dialog cu eventualele firme 
ESCO interesate in a investii in proiect, ANRMAP considera ca in prezent cea mai potrivita 
procedura de atribuire a acestor contracte este cea a dialogului competitiv atât prin OUG 
34/2006 cât și prin legea 178/2010. 

Cadrul Legal derulare contract 



De ce costurile cu utilitățile sunt ridicate? 
 
Probleme privind Gestiunea Utilităților 
• Lipsa de continuitate în alimentarea cu energie electrică 

 Fluctuații de tensiune          defectare aparatură 

medicală 

• Lipsă alimentare cu aer condiționat ( frig )  

• Personal numeros pe partea de întreținere limitat ca 

expertiză și calificare 

• Costuri mari în gestiunea materialelor, consumabilelor 

pentru întreținere și mentenanță 

 Întocmirea de rapoarte, documente justificative 

pentru organizarea licitației (probleme 

birocratice) 

Eficiență energetică în Clădiri publice 



Unităţi spitaliceşti vizate în Proiect: 

• Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 

 

 

 

Necesarul global de energie al Spitalului Clinic de Recuperare- proiect 

• Energie termică utilă ( încălzire, acc ):         4.704  MWh/an 

• Energie termică utilă ( frig –aer condiționat ):     502  MWh/an 

• Energie electrică:                 669  MWh/an  

Cui se adresează proiectul ?  Situaţia existentă 

Eficiență energetică în Clădiri publice 



Consumuri  şi costuri energetice actuale Spital - contur 

• Cost anual de funcţionare cu energia                   259.929  €/an 

Consum energie Termică:                             4.704  MWh/an 

•Consum gaz natural:                  5.534 MWh/an 

•Cost gaze naturale:              160.499  €/an 

•Cost specific de producţie energie termică utilă                     41 €/MWh 

Consum energie electrică:                         669 MWh/an 

•Tarif achiziţie energie electrică                                          112 €/MWh 

•Cost energie electrică:                    74.906 €/an 

•Cost operare şi mentenanţă:                    24.525 €/an 

 

Eficiență energetică în Clădiri publice 



Trigenerare - “ producția simultană de energie electrică, energie termică caldă și rece 

utilizând simultan același combustibil ” 

Propunere Contract Concesiune servicii energetice 
Solutia tehnică propusă: Centrală de Trigenerare 

Contur Proiect Investiţie: 

-Modul Cogenerare cu motor – asigură producția de 

energie în bandă 

-Modul de răcire 

-Chiller cu absorbție/compresie - asigură producția 

de energie termică rece 

-Cazane clasice – asigură acoperirea vârfurilor și 

fluctuațiilor de sarcină  

-Racord rețea electrică PT asigură acoperirea 

vârfurilor și fluctuațiilor de consum inclusiv ca sursă 

de rezervă 

-Automatizare Centrale Termice – Centrală 

Trigenerare - racord rețea SEN  prin  PT 

-Lucrări de construcții montaj, instalare și PIF 

-Modernizare sistem iluminat cu tehnologie LED 

Excluderi din contur: 

- Rețea distribuție energie termică și electrică interioară (ventiloconvectoare, repartitoare, 

cabluri și tablouri de distribuție curenți slabi, contoare,  etc.)  

Eficiență energetică în Clădiri publice 



Date tehnice Centrală 
 

Putere electrică Trigen.             250 kW 

Putere termică Trigen.             312 kW 

Putere termică CT (cazane clasice)         600 kW 

Randament global Trigen.              85-88% 

Producție energie electrică            2.150 MWh/an 

Producţie energie termică (cald și rece) 5.206 MWh/an 

Consum gaz natural                           8.111 MWh/ an 

Costuri după implementare 
Cost achiziţie energie electrică din SEN:        0  €/an 

Cost achiziţie Gaz natural:           0  €/an 

Cost achiziţie energie electrică Trigen:  45.291  €/an 

Cost achiziţie energie termică Trigen:   174.058  €/an 

Cost achziţie energie Frig AC din Trigen: 18.567  €/an 

Costuri cu operarea şi mentenanţa:                0  €/an 

Costuri totale cu energia de funcţionare:      

             237.916 €/an 

Costuri totale în prezent 2012:             259.929  €/an 

 

        ECONOMIE anuală:                       22.013 €/an 

           8,47 % 

Propunere Contract Concesiune servicii energetice 
Date tehnice, legale şi economice 

Cadru legal 
Contract de concesiune a serviciilor energetice 

(energie electrică și termică), pe o durată de 10 

ani, în conformitate cu legislația privind 

achizițiile publice (OUG nr. 34/2006), prin 

preluarea în concesiune a conturului proiectului, 

constând în: 

•Centrala termică cu instalaţiile aferente existente  

•branşamentul de gaze naturale  

•branşamentul de energie electrică 

Costuri cu energia (€) 

Eficiență energetică în Clădiri publice 



• Economii împărţite cu Spitalul Clinic de Recuperare  încă din primul an de contract 

8,47% : 22.013 Euro /an 

• Creșterea economiilor împărțite ( până la 17% ) către Spitalul Clinic de Recuperare  

după anul 6-7 al contractului 

• Costuri  0 (zero) cu investiţia pentru Spitalul Clinic de Recuperare. 

• Finanţarea 100% a costurilor cu investiţia de către operatorul privat 

• Costuri 0 (zero) cu intreţinerea şi operarea pe perioada contractului 

• Externalizarea serviciilor către un operator Privat ( lipsă bătăi de cap ). 

• Operator privat - Interlocutor unic cu expertiză tehnică și financiară mare 

• Măsurarea cantității serviciului prin contorizare inteligentă 

• Urmărirea calității serviciului de furnizare după indicatori de performanță măsurabili. 

• Transferul cu titlu gratuit al instalaţiilor modernizate la sfarşitul contractului 

• Trigenerare: soluție modulară, containerizată, ușor de instalat, integrare şi 

automatizare facilă cu instalațiile  clasice de producție energie termică și rețeaua 

electrică. 

• Implementare de tehnologie de ultimă generație (trigenerare, LED) 

• Asigurarea necesarului anual de energie termică la parametrii optimi. 

• Asigurarea continuității în alimentare cu energie electrică fără fluctuații ( 2 surse de 

back-up față de rețea )  

• Utilizarea unui mix de soluții energetice eficiente. 

• Reducere emisii CO2  

Beneficiile şi avantajele proiectului 

Eficiență energetică în Clădiri publice 



Modalitatea de Gestiune SIP- Directă vs Delegată 
În conformitate cu Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice și Legea 
nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, gestiunea serviciului de iluminat public se 
poate realizeaza prin următoarele modalităţi : 

•    GESTIUNE DIRECTĂ 

•    GESTIUNE DELEGATĂ 

Costuri pentru GESTIUNE DIRECTĂ 

NOTĂ:  (conform HG Nr. 745/2007, anexa 11 DOTAREA TEHNICĂ 
MINIMĂ  pentru acordarea licenţelor aferente serviciului public 
de iluminat) 

Valoarea anuală a costurilor implicate de 

gestiunea directă (valoare fara TVA) din 

care: 

32.230 € 

Cheltuieli de dotare cu utilaje (1 buc. 

Autoșasiu PRB, 1 buc. Mijloace de 

transport – autoturism, autoutilitare) 

6.100  €  

Cheltuieli de exploatare (obținerea și 

menținerea licențelor ANRSC și ANRE, 

cheltuieli cu personalul – cheltuieli salariale, 

de instruire și autorizare ANRE, combustibil, 

închiriere automacara, închiriere freză de 

tăiat asfalt, etc.) 

26.130 € 

Costuri pentru GESTIUNE DELEGATĂ 

Autoritatea publică menține 

constant (îngheață) pentru o 

perioadă de 10 ani, cheltuielile 

privind funcționarea sistemului de 

iluminat public -> plafon maxim al 

costurilor prezente , valoare de 

referință pe întreaga durată de 

derulare a contractului. 

Iluminat Public Stradal 



Iluminat Public Stradal 



Iluminat Public Stradal 
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Mecanism de funcționare 



Avantaje si Beneficii- Proiecte de Eficienţă Energetică ESCO 

Primăria primeşte cu titlu 

gratuit investiţia la 

finalizarea contractului. 

• Interlocutor unic cu competențe și experiență de 20 ani 

• Investiție 0 (zero) pentru Primărie 

• Finanțare integrală a investiției; 

• Garantare a rezultatelor prin Indicatorii de Performanță 

Energetică din Contract; 

• Reducerea consumului energetic – reducerea costurilor 

cu energia; 

• Reducerea costurilor cu întreținerea și operarea 

• Reducerea impactului asupra mediului, prin diminuarea 

emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2). 



w w w . e n e r g o b i t . c o m 

Str. Tăietura Turcului Nr. 47/11 
Cluj-Napoca 

Tel: +40 264 207 500; Fax: +40 264 207 555 
 
 
 

esco@energobit.com 


