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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 – 2013 
 

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



Referinţe 

Stadion CFR, Cluj-Napoca 

Lucrări electrice complexe în parcuri eoliene 

Parc eolian Fântânele 

Polus Center Cluj 

Cotroceni Mall, Bucureşti 



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 

sisteme iluminat Public, Reabilitari 

instalatii termice la Universitati, Spitale, 

Muzee, Penitenciare, Unitati Militare, 

grupuri de scoli, licee si gradinite etc. 

• Profil Proiect sector Privat: industrie cu 

consumuri ridicate de energie – chimica, 

alimentara,  etc Reabiliatari instalatii 

termice productie energie termica (abur, 

caldura) 

• Tehnologii utlizate: Centrale de 

Cogenerare (Gaz natural, biogaz, biomasa) 

Recuperari de caldura,  Sisteme de iluminat 

LED, Sisteme de telegestiune, 

convertizoare frecventa motoare etc. 
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Contractul de Performanță Energetică - CPE 



Avantaje și Beneficii- Proiecte de Eficienţă Energetică ESCO 

• Finanțare parțială sau integrală a investiției; 

• Investiție (0) pentru Client 

• Reducerea consumului energetic cu pana la 50%  

• Reducerea reală a costurilor operaționale cu energia 

(Opțiunea “Shared Savings Contract” / Economii 

împărțite); 

• Garantarea rezultatelor prin Contracte de 

Performanță Energetică; 

• Performanțe energetice mărite ale instalațiilor 

• Management energetic global  

• EnergoBit - Interlocutor unic cu expertiza in sectorul 

energetic de peste 20 de ani 

• Reducerea impactului asupra mediului, prin 

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2);  

Clientul primeşte cu titlu 

gratuit investiţia la 

finalizarea contractului. 



Termene de Dezvoltare Proiect –Tipuri de Contract 
• Sector PRIVAT 

◦ Scrisoare de intentie 

◦ Prezentare ESCO 

◦ Audit preliminar -> 1-2 saptamani 

◦ Auditul de Investitie -> 1-2 luni 

◦ Propunere si incheiere contract 

       -> 0.5-1 luna 

Total 4-6 luni (minim) 

 

Tipuri de Contracte: 

Contract de Performanta Energetica 

• Economie Pura 

• Economie Impartita 

• BOOT – Build Own Operate & 
Transfer 

• Sector PUBLIC 

◦ Scrisoare de intentie 

◦ Prezentare ESCO 

◦ Audit / Evaluare date 

◦ Elaborare S.O, S.F, C.S. D.A 1-2 luni  

◦ Derulare Licitatie  -> 2 luni 

◦ Semnare Contract -> 1 luna 

Total 5-7 luni (minim) 

 

Tipuri de Contracte: 

 

• Contract de Concesiune OUG 
34/2009 

• PPP Parteneriat Public Privat Legea 
178/2010 

 

2-3 sapt. 2-3 sapt. 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

A. Proiect de investiție: Eficientizarea stațiilor de pompare apă industrială prin 
aplicarea de convertizoare de frecvență motoarelor de acționare 

Economiile obținute prin utilizarea convertizoarelor de frecvență sunt substanțiale: 25-

80% față de reglajele clasice cu clapetă. 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

A. Proiect de investiție: Eficientizarea statiilor de pompare apă industrială prin 
aplicarea de convertizoare de frecvență la motoarele de acționare  

1 Descriere Client Combinat siderurgic productie teava oțel-carbon. Procesul tehnologic de 

producție este unul energo-intensiv și necesită cantități însemnate apa 

industrială de răcire vehiculată în instalația de recirculare echipată cu stații 

de pompare și turn de răcire. 

2 Elemente analizate 

 

5 - Stații de pompare medie tensiune auditate – 14 motoare, Un=6kV, Pn= 

250,315kW 

2 - Stații de pompare joasă tensiune – 5 motoare, Un=0,4kW, Pn=45,90kW 

Consum anual energie 15.569 MWh 

Număr anual cumulat de ore de funcționare 81.500 ore 

3 Soluția tehnică propusă Trecerea nivelului de tensiune de la 6kV la 0,4kV; Înlocuirea motoarelor de 

medie teniune cu unele noi de joasa tensiune și putere nominale similare; 

Montarea convertizoarelor de frecvență cu turație variabilă 

4 Valoare investiție 1.187.918 Euro 

5 Economie realizată  36,15% la consumul anual de energie reprezentand 5.628 MWh/an 

 Economia anuală a costurilor de funcționare a stațiilor de pompare de 

aproximativ 400.000 Euro / an 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

5,3 ani 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

B. Proiect de investiție: Eficientizare iluminat industrial  

Economiile obținute prin înlocuirea aparatelor de iluminat cu lămpi incandescente sau 

vapori de sodiu de mare putere cu lămpi cu tuburi fluorescente sau leduri sunt 

substanțiale: 20-85% la consumul de energie, precum și o îmbunătățire a nivelului de 

iluminare. 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

B. Proiect de investiție:  Eficientizare iluminat industrial  

Propunere optimizare iluminat hală depozitare țeavă  

1 Descriere Client Clientul este cel mai important producător român de ţevi din oţel fără sudură 

de diametre mici utilizate în diverse aplicaţii din industria mecanică, auto-

moto, a petrolului şi a gazelor naturale, industria chimică şi petrochimică, 

industria energetică. 

2 Elemente analizate 

 

212 aparate de iluminat cu incandescență Pi = 460W  

Consumul anual iluminat hală = 351,07 MWh 

Număr anual de ore de funcționare=3600 h/an 

3 Soluția tehnică propusă Înlocuirea aparatelor de iluminat vechi cu altele noi cu tuburi fluorescente de 

tip Enduro 4x54W in numar de 150 buc 

4 Valoare investiție 39.400 Euro 

5 Economie realizată • 63,85 % reprezentând 224,17 MWh/an 

• Economia anuală a costurilor de funcționare: 17.129 Euro 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

3,7 ani 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

C. Proiect de investiție:  Eficientizare iluminat interior clădiri   

Economiile obținute prin înlocuirea aparatelor de iluminat cu lămpi incandescente sau 

tuburi fluorescente cu tuburi cu leduri sunt substanțiale: 40-85% la consumul de 

energie, precum și o îmbunatățire a nivelului de iluminare. 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

C. Proiect de investiție:  Eficientizare iluminat interior  

Propunere optimizare iluminat interior – Sediu Birouri 

1 Descriere Client Fond de Investiții - Dezvoltator imobiliar Clădiri birouri 

2 Elemente analizate 

 

3380 aparate de iluminat cu tuburi fluorescente de Pi = 42W  

Consum anual energie 499,6 MWh 

Număr anual de ore de funcționare=3600 h/an 

3 Soluția tehnică propusă Înlocuirea aparatelor de iluminat vechi cu altele noi cu tuburi LED 18W si 

respectiv LED 10W 

Avantaje: reducerea semnificativa a energiei electrice consumate și a 

costurilor de întreținere a sistemului. 

4 Valoare investiție 90.000 Euro 

5 Economie realizata • 57,20 % reprezentând aproximativ 285,8 MWh/an 

• Economia anuală a costurilor de funcționare: 19.230 Euro 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

4,5 ani 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

D. Proiect de investiție:  Reducerea Consumului Propriu tehnologic în 
transformatoarele de putere 

Economiile obținute prin înlocuirea transformatoarelor de putere vechi cu pierderi mari 

cu altele noi cu pierderi foarte reduse este de aproximativ 60% din consumul propriu 

tehnologic actual 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

D. Proiect de investiție: Reducerea Consumului Propriu tehnologic în 
transformatoarele de putere 

Propunere: reducerea pierderilor in rețelele electrice de distribuție 

1 Descriere Client Companie de distributie energie electrica 

2 Elemente analizate 

 

Nr total al transformatoarelor propuse spre înlocuire este de 1918 Buc 

însumând o putere totala de 322.17 MVA. CPT-ul anual cumulat al acestor 

transformatoare este de 17148,1MWh 

3 Soluția tehnică propusă Înlocuirea a 1918 transformatoare cu puteri cuprinse intre 100-630kVA, 

reducerea CPT-ului la 6894MWh/an 

4 Valoare investiție 8.554.629 Euro 

5 Economie realizata 59,79 % reprezentând 10.253,78 MWh 

Economia anuală a costurilor de funcționare: 862.753 Euro 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

9.91 ani 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

E. Proiect de investiție:  Cogenerare pe gaz natural  

Cogenerarea permite realizarea unor economii de energie de până la 30% asigurând 
beneficii obiective, măsurabile si cuantificabile. Scopul fundamental pe care îl 
urmărește cogenerarea este acel de a utiliza cât mai eficient posibil energia conținută 
în combustibil: rezultatul va fi un consum mai scăzut de combustibil si, în consecință, in 
impact mult mai redus asupra mediului. 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

E. Proiect de investiție:   Cogenerare pe gaz natural  

Propunere: Cogenerare gaz natural cu motor cu piston 

1 Descriere Client Producător paste făinoase 

2 Elemente analizate 

 

Centrală Termică – producţie agent termic apă caldă 

Putere instalată totală 1.868 kW 

Cazane Ygnis 2 x 754 kW  

Cazane Viessmann 1 x 360 kW  

Combustibil: gaz natural 

Numar anual de ore de funcționare: 7488 h/an 

3 Soluția tehnică propusă Modul complet de cogenerare cu motor Putere electrică:  Pe = 450 kW 

Putere termică:    Pt  = 480 kW      Randament total = 84,8 % 

4 Valoare investiție 494.000 Euro 

5 Economie realizata 54,22% față de tariful de achiziție energie electrică 

Economia anuală a costurilor de funcționare: 94.948  Euro 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

5,2 ani 



Studii de caz proiecte de eficiență energetică 

 

E. Proiect de investiție:   Cogenerare pe gaz natural  

Propunere: Cogenerare gaz natural de înaltă eficiență cu turbină pe gaz 

1 Descriere Client Producator de hârtie brună pentru carton ondulat, și carton ondulat  

2 Elemente analizate 

 

Centrala cu cazan de abur LOOS model ZFR 35 t/h, 12 bar 

Centrala cu cazan de abur McBurney, model PAK II 850, 13 t/h, 13,8 bar.  

Număr anual de ore de funcționare: 4120 h/an 

3 Soluția tehnică propusă Modul complet de cogenerare cu turbina pe gaz putere electrică generator: 

PG = 7.81MW (9MVA, 6,3 kV), randament electric: ηe≈ 33,60 %, putere 

termică gaze de ardere Pga=11.625MW  randament total: η≈ 86.43 %, 

4 Valoare investiție 6.697.600 Euro 

5 Economie realizata 48,10 % față de tariful de energie electrică,  

Economia anuală a costurilor de funcționare: 1.095,775 Euro 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

7,3 ani 



Tipuri de proiecte de eficienta energetica 

 

F. Proiect de investiție:  Recuperare gaze arse 

Acesta soluție se utilizează cu preponderență pe platformele de rafinare unde 
centralele termice produs abur tehnologic care după utilizare este evacuat la coșul de 
fum in cantitatea însemnate. 
Investiția este avantajoasă deoarece utilizează gazele arse, care altfel ar fi emise in 
atmosferă, generând o energie electrică la un tarif foarte scăzut. 



Tipuri de proiecte de eficienta energetica 

 

F. Proiect de investiție:   Cogenerare pe gaz natural  

Propunere: Recuperare gaze arse 

1 Descriere Client Uzina Termoelectrică a Clientului produce energie electrică şi termică, 

pe bază de hidrocarburi: gaze combustibile şi păcură 

2 Elemente analizate 

 

Instalaţiile pentru producerea energiei termice, sub forma aburului energetic 

şi industrial sunt: 2 cazane de 420 t/h, p=140 bar, t=550ºC, 2 cazane de 

abur industrial, cu capacitatea de 50 t/h, p=36 bar, t=450ºC/400ºC, 3 

cazane de abur industrial, cu capacitatea de 105 t/h, p=17bar, t=250ºC 

- debitul gazelor de ardere: Dga=33854 Nm3/h 

- temperatura gazelor de ardere: tga=187ºC 

- Număr de ore de funționare: 5.192 h/an 

3 Soluția tehnică propusă Modul complet de recuperare gaze arse Calnetix WHG125 

- principiul de funcţionare: ciclu organic Rankine 

- puterea electrică netă: 125 kW 

- randament electric: ηe=14% 

4 Valoare investiție 408.550 USD 

5 Economie realizata Instalația produce 968 MWh/an ce reprezintă aproximativ 87.120 USD/an 

6 Durata de recuperare 

actualizată a investitei 

4,7 ani 



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 


