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EU EBRD Romania SME 
Sustainable Energy Finance Facility 

 
www.seff.ro 
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RoSEFF este un program 'SEFF' al BERD  
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Unul din multele programe ‘SEFF’ ale BERD 
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http://www.eeff.ro/
http://www.ruseff.com/home
http://www.turseff.org/en/home.html
http://www.webseff.com/index.php
http://www.midseff.com/index.html
http://www.polseff.org/


1. Finanţare de până la 1 milion de Euro  
 
2. Consultanţă tehnică gratuită 
 
3. Grant-uri UE de până la 15% 
 
4. Micşorează permanent facturile de energie 
 
5. Rapid... cu birocraţie minimă 
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Este un produs financiar foarte avantajos!  
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IMM-uri private 

Grant UE de până la 150.000 Euro  
Împrumută până la 1 MEuro / investiţie 

 

Programe*  
 

Finanțare** 
 

Consultant 
 

Verificator 
 

Destinatar 

* 
** 
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De ce Energie Durabilă? 
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Ce este Eficiența Energetică? 
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Să faci mai mult cu mai puțin 

 

 

Ce este Eficiența Energetică? 
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Ce este Energia Regenerabilă? 
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Eficiență Energetică (EE)                                   Energie Regenerabilă (ER) 

 

Ce este Energia Durabilă... pentru un hotel? 

 
Să faci mai 
mult cu mai 

puțin 
 
 

Să găsești modalități de a produce la 
fel de mult cu mai puțină energie 

Să găsești modalități de a capta 
resursele naturale de energie 
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  Eficiență Energetică (EE)                                Energie Regenerabilă (ER) 

 

Ce este Energia Durabilă... pentru un hotel? 

Pentru industrie (inc. hotelier) 
–Linii de producție, înlocuire utilaje, motoare 
electrice, automatizare,  cuptoare, cilere, 
compresoare, cogenerare, sisteme de 
control, cazane. 
 
Pentru agricultură 
–Tractoare, reabilitare hale pentru animale, 
cazane pentru încălzirea serelor 
 
Pentru clădiri  
–Izolare termică pentru pereți și acoperiș, 
înlocuire ferestre și uși, cazane mai 
eficiente, răcire, iluminat 

* PV şi eolian – nu prea compatibil cu RoSEFF (Reguli 3kWh/an/Euro investit). 

Pentru industrie (inc. hotelier) 
–Apă caldă de consum, sisteme PV pe 
acoperiş* 
 
Pentru agricultură 
–Cazane/cogenerare cu biomasă, biogaz 
 
Pentru clădiri  
–apă caldă de consum, cazane pe lemne 
sau peleți, pompe de căldură 
 
Pentru industria energetică 
–Hidro, eolian*, sisteme PV pe câmp*, sisteme 
geotermale 
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• Iluminat – sisteme interioare și exterioare 
• Utilaje si mașini – cuptoare de gătit, mașini de spălat vase sau 
rufe, mini-baruri 

• Răcire – sisteme de congelare, refrigerare și aer condiționat 
• Clădiri – asigurarea microclimatului (căldură iarna, răcoare vara) 
• Sisteme de Management al Energiei – instrumente extrem  
•   de eficiente de gestionare a consumurilor energetice 
• Cogenerare – pentru hoteluri mari 
• Pompe de căldură apă-sol 
• Sisteme solare pentru prepararea apei calde 

 

Investiții tipice în Energie Durabilă într-un hotel  
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Iluminat 

 

 

 
O mare oportunitate pentru: 
 

1. economii de energie 

2. economii de bani 

3. creșterea calității 
iluminatului 

 

prin investiții în sisteme de 
iluminat cu un consum mic 

de electricitate 

Una dintre cele mai simple și 
mai eficiente modalități de 

economisire a energiei 
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Iluminat – L.E.D. 

 

 

 

Iluminatul cu LED-uri a devenit soluția implicită de eficiență energetică  

• Lămpile cu LED-uri (de până la sute de LED-uri) individuale pot înlocui aproape orice lampă 

tradițională 

• Costuri – costul unitar este mai mare decât alte soluții mai ieftine  

• Beneficii – economii de energie electrică de 50-90%, iluminare de înaltă calitate, durată de viață 

foarte mare, ecologice 

Economic – considerații pentru înlocuirea sistemului de iluminat 
• Costuri ridicate de întreținere 

• Durata scurtă de viață a sistemului tradițional 

• Costurile cu energia electrică, inclusiv perspectivele pentru prețurile viitoare ale energiei electrice 

• Calitatea iluminatului 
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Iluminat – L.E.D. 

 

 
LED-urile sunt  acum soluția implicită de EE pentru iluminatul exterior 

     Sodiu                                        LED 

Imagini reproduse cu permisiunea Kardings – www.kardings.com 
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Automatizarea 
iluminatului 

poate reduce 
costurile de 
iluminat cu 

30% – 80%! 
 

Chiar și o automatizare simplă pentru zi-
noapte poate reduce costurile de 
energie! 

Iluminat – automatizare 
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Iluminat – automatizare 

 

 

Senzori de zi/noapte (simplu)  

• Dispozitive ”on-off” la preț scăzut, care răspund la contactul cu lumina zilei.  

Senzori de intensitate a luminii (complex)  

• Reglare în funcție de lumina ambientală, folosind fotodiode la costuri mici sau fotoconductori   

Sisteme de control al luminii (mult mai complicat) 

• Deschiderea și închiderea parasolarelor, adăugarea iluminatului electric selectiv, dacă este 
necesar, pentru a îndeplini parametrii definiți de iluminat  

• Senzorii de prezență (cunoscuți și sub numele de ”senzori de ocupare”) 
Detectoare de mișcare cu unități de control, ce comută lumina ON /OFF 

• Tehnologii Infraroșu pasiv (PIR) sau senzori cu ultrasunete ce ”văd” în colțuri 
Recomandați pentru spațiile care sunt utilizate intermitent 

Variatoare (simple sau complexe) 

• Pot fi manuale sau conectate în sistemele de control automate pe timpul zilei 
• Notă: nu toate lămpile sunt reglabile – deci verificați înainte de a investi! 
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Iluminat – captarea razelor solare 

 

 
Lumina soarelui prin fereastră...  
• ... Este cea mai comună formă a ”iluminatului fără energie” 

• Se presupune că sunteți deja familiarizat cu această tehnologie! 

 

Conductele de lumină (tuburi de lumină)  
nu sunt atât de cunoscute! 
• Aduc lumina soarelui în interiorul clădirii  

• Sunt utilizate pentru iluminarea încăperii care utilizează doar lumina artificială 

• Tuburile de lumină folosesc lentile ce concentrează lumina chiar și când cerul este 

noros și răspândesc ”lumina naturală” în încăperi 

• Sunt asociate cu beneficii pentru sănătate și productivitate la ”lumina naturală” 

Imagini reproduse cu permisiunea Monodraught – www.mondraught.com și  
NaturaLight – www.naturalight.ro 
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Utilaje, mașini și echipamente 

 

 

 
 

Este deosebit de ușor să 
identificaţi electrocasnice 

eficiente energetic 
 

Este mult mai dificil să  
identificaţi soluţiile industriale 

(acestea nu au implementat 
sistemul UE al claselor 

energetice) 
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                              Exemplu – 'energy hog' 
 
 
Uscătorul de rufe este un 'energy hog' 
     Foarte costisitor pentru un hotel  
 

Definiţie: 'energy hog' 
     Orice utilaj care folosește foarte multă energie electrică sau combustibil 
 

Există o soluţie tehnică alternativă? 
 
 

 
 

Utilaje, mașini și echipamente 
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 EU 
NU SUNT UN 

 'ENERGY HOG!'  

 
 

Utilaje, mașini și echipamente 
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La cald  

36 

  Mai 2014                         UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România 



Cazane 

 

 
O investiţie clasică în eficienţă energetică  
 
•  Cazane în condensaţie pe gaz;  
•  Cazane obișnuite cu o eficiență de min 92% 
•  Cazane pe biomasă 

  
Investiţie tipică RoSEFF 
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Răcire 
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Răcire, aer condiționat, refrigerare, congelare 

 

 

 

   
 

     

 
Hotelurile au nevoie de 

surse de răcire și de aer 
condiționat, dar acestea 

sunt ”energofage”  
 

 Există soluții de răcire atractive 
din punct de vedere economic, 

cu consum redus de energie  
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Căldura poate produce răcire!  
•   Căldura reziduală poate fi sursa cea mai eficientă de răcire  
 

Chillerul de absorbție folosește căldura pentru a produce frig  
• Atunci când un inginer identifică necesarul de răcire, primul lucru este identificarea unei surse de 

căldură cu cost mic – de preferat căldura reziduală – și transformarea acesteia în sursă de frig   
• Chiar dacă producerea căldurii pentru răcire folosind gaz natural poate fi costisitoare, aceasta este o 

soluție mai prietenoasă cu mediul decât soluția de răcire electrică  
 

Chillerul de compresie folosește energia electrică pentru a produce frig  
•  Soluție mai puțin eficientă și mai costisitor de întreținut  
 

+  A  =  
Răcire, aer condiționat, refrigerare, congelare 
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Refrigerare şi congelare 
 Frigiderele și congelatoarele funcționează de obicei 24 ore/zi, 365 zile/an 

•  Pot reprezenta oportunități uriașe pentru a economisi energie și bani  
•  Frigiderele și congelatoarele mai vechi pot fi ineficiente din punct de vedere energetic  

Aparatele comerciale eficiente energetic sunt greu de identificat  
•  Nu există nici o modalitate standard de identificare a unui aparat comercial eficient energetic! 
•  Supermarket-urile și producătorii de alimente pot fi ”păcăliți” în investiții neînțelepte  
•  Frigiderele și congelatoarele ieftine se pot dovedi a fi energofage 
 

Electrocasnicele eficiente energetic sunt ușor de identificat  
•  Legislația UE privind etichetarea aparatelor de uz casnic mici  
•  Frigiderele și congelatoarele de tipul A+++ consumă doar 40% din energia unui model de clasă A  
 

Viitorul... 
  Etichetarea (eficiența energetică) a avut un succes extrem în ridicarea standardelor de performanță 
• UE a anunțat planuri de extindere a etichetărilor interne la cele comerciale... 
•... dar planurile sunt în stadiu de început – sunt susceptibile și durează mai mulți ani până la aplicare  
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Climatizarea 

 Climatizarea, izolarea clădirilor și umbrirea merg mână în mână 
•  Izolare termică și înlocuire ferestre = căldură în timpul iernii și răcoare în timpul verii  
•  Pot avea un impact mai mare asupra facturilor de energie decât instalarea aerului condiționat  
•  Umbrire – rulouri, jaluzele, umbrire naturală - toate ajută la reducerea costurilor 
 

Climatizare la nivelul întregii clădiri  
• Funcția de inverter a climatizării este cea mai eficientă energetic  
•   Pentru un model mai eficient, analizați aceste caracteristici tehnice: 

– Raport de eficiență energetică, funcția de răcire de cel puțin 5,63 
– Coeficient de performanță (COP), funcția de încălzire de cel puțin 5,68. 

 

Climatizarea la nivelul unei camere 
•  Rețineți: ”clasa A” nu este cea mai bună! 
•  În 2011 au fost introduse evaluări de până la A+++ … 
•  … dar în 2014, în România este dificil de a găsi ceva mai mare decât "A+" 
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Care este cea mai economică sursă de 
climatizare? 
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Un mod simplu și natural de a 

reduce costurile de răcire a clădirii 

Umbrirea 
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Umbrirea este cel mai simplu mod de a scădea necesarul de răcire! 
•  Contribuie în mod direct la izolația fațadelor unei clădiri 
•  Sistemele bine alese blochează razele directe ale soarelui dar permit luminii difuze să pătrundă suficient  
•  Potențialul de economisire a energiei prin această modalitate ieftină este adesea neluat în seamă. 
 

Jaluzelele și rulourile opresc și reflectă razele soarelui  
 

Foliile solare pentru ferestre sunt o altă modalitate ieftină de umbrire  
•  Pot fi adecvate clădirilor cu ferestrele orientate către Sud  
•  Facturi mai mici pentru răcire în timpul verii - dar facturi mai mari pentru încălzire în timpul iernii!  
•  Economiile din răcire pot depăși costurile suplimentare pentru încălzire  
•  ... dar este util un audit energetic înainte de a investi 
 

Plantarea copacilor care să umbrească fațadele clădirilor (spre sud!)  
•  Simplă, naturală, soluția ideală de umbrire!    
•  Natura, prin amabilitatea ei, curăță chiar și frunzele la sosirea toamnei… permițând soarelui să 
pătrundă 

Umbrirea 
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Căldură iarna 

 

Răcoare vara 

 

 

Investește în îmbunătățirea eficienței 

energetice a clădirilor. 

Clădiri 
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Investițiile în reabilitare termică sunt 'la moda'! 
Mii de clădiri din România au fost izolate recent 

Clădiri 
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Clădirile construite înainte de 1990 sunt ineficiente termic  
• Au fost construite neținând seama de criteriile de eficiență energetică  
• Chiar după 1990, prețurile  energiei termice  au rămas scăzute… 
•... prea scăzute pentru a putea face investiții atractive de îmbunătățire a structurilor 
 

 

... dar toate acestea s-au schimbat … 
• În ultimii ani, costurile de încălzire (și răcire) au crescut dramatic  
• A fost o explozie a cererii de materiale izolatoare  
• Ferestrele și ușile de tip ”Termopan” și izolația de polistiren sunt din nou la mare căutare 
 

 

Izolarea clădirilor este acum o oportunitate substanțială 
•  Micșorează factura de energie 
•  Îmbunătătește confortul termic  

Clădiri 
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SMEC 
 

   
 

     

 
 
 
 

Sisteme de Management a 
Energiei Clădirilor 

 
 
 

(BEMS – Building Energy Management 

Systems) 

49 

  Mai 2014                         UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România 



Sisteme de management a energiei clădirilor 
(SMEC) 

 SMEC sunt sisteme integrate computerizate cu un soft specializat 
•Cunoscute ca SMEC sau BEMS  

•SMEC este utilizat în cazul în care sistemul se ocupă doar de controlul energiei electrice 

• – ventilație, încălzire, răcire și iluminat.  

•(SMC este utilizat în cazul în care sistemul nu se ocupă numai cu energie ci și de 

• supraveghere video și controlul accesului etc.) 

 

Hotelurile sunt o aplicație populară a SMEC 
•Cartelele de acces în cameră închid și televizorul și lumina, dar permit frigiderului să funcționeze în 
continuare  
•Camerele sunt climatizate când sunt ocupate dar nu și când sunt libere  
•Aerul condiționat se oprește automat când fereastra se deschide 
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Cogenerare 

 
Cogenerarea – sau producerea 
simultană de energie termică și 
electrică – constă în producerea 
acestora într-un singur proces. 

 
Un grup de cogenerare bine ales 
poate reduce costurile energiei 

termice și electrice cu 20 - 40% Grupurile de cogenerare pot fi livrate 
containerizat și pot deservi întregul 

hotel sau un grup de hoteluri 

51 

  Mai 2014                         UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România 



Cogenerarea - o investiție atractivă ? 

 

 
Pentru a înțelege aspectele cogenerării… 

•... Este necesar să înțelegem mai întâi câte ceva despre sistemul de electricitate. 
 

Surprinzător, cca 70% din energia electrică este pierdută!  
•  Adică pierderile prin transformarea energiei primare în electricitate, transportul și distribuția acesteia 
•  Deoarece este necesară realizarea unui profit, cele 30% ajung să coste foarte mult 
 

Electricitatea produsă on–site prin cogenerare evită aceste pierderi 
•În mod obișnuit, centrala este alimentată cu gaz și dotată cu ultima tehnologie - eficiență ridicată; 
•Nu există pierderi prin transport și distribuție, întrucât nu există transport și distribuție; 
•Companiile de electricitate nu sunt implicate – astfel încât toate beneficiile sunt interne. 
 

“Cireașa de pe tort” o reprezintă căldura reziduală  
•În loc să se piardă, poate fi folosită local pentru procesul tehnologic sau pentru încălzire și apă caldă 
•Aburul sau apa caldă întră în clădirea beneficiarului, eliminând astfel necesitatea unui cazan 
•Este – efectiv – căldură gratuită.  
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Noțiunile de economie ale cogenerării 
• Nu toate amplasamentele industriale sunt adecvate cogenerării... 
•...dar pentru amplasamentele cu caracteristicile potrivite, cogen. poate fi o oportunitate de investiție 
 

Caracteristicile unei oportunități de investiție în cogenerare  
•Cererea de energie să fie cât mai constantă cu putință de-a lungul anului  
•Limita de variație a cerinței de energie, de la zi la zi, de la oră la oră, ar trebui să fie scăzută 
•Cererea locală de energie este de dorit, dar nu neapărat relevantă, întrucât energia poate fi vândută 
direct în sistem 
 

Procedeu empiric – cum să determinăm cât de utilă este investiția 
•8,760 ore necesare pe an (24 ore x 365 zile) – FOARTE atractivă – până la 40% economii! 
•6,500 ore necesare pe an – posibil să fie o investiție bună  
•4,500 ore necesare pe an – poate să merite, dar fără așteptări financiare prea mari 
•4,000 ore pe an sau mai puțin– mai puțin probabil să fie o investiție interesantă   

Cogenerarea - o investiție atractivă ? 
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Într-un hotel obişnuit? 

Da – dacă este 
• destul de mare 
• ocupat şi iarna şi vara  

 

 
Într-un hotel 'aproape zero energie'? 

• Cogerare cu gaze naturale - 'nu' 
• Cogenerare cu biomasă, cu biocombustibil lichid, cu biogaz  

• Aproape zero energie – nu! 
• Aproape zero CO2 – da! 

  
 

Cogenerare - o soluţie practică? 
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Pompe de căldură 
Pompa de căldură doar 

transportă căldura din punctul 
A în B 

 

Pompa este doar o componentă 
a unui sistem complex de 

conducte 
 

Foarte mulți confundă energia 
produsă de pompele de căldură cu 

energia geotermală 
 
 
 
 
 

"Sursa solului" se referă la temperatura ambiantă 
a solului la câțiva metri sub noi - care în mare 

măsură este constantă pe tot parcursul anului. Se 
găsește oriunde. 

 
"Energia Geotermală" se referă la apa caldă 

încălzită de magma fierbinte a pământului - care 
există numai în anumite locuri, cum ar fi Oradea. 

 
 
 

... Și pentru a crea confuzie, adesea veți găsi în 
materiale scrise Pompe de căldură din sursele 
solului. De asemenea, comunitatea pentru 
energii sustenabile, vorbește adesea despre 
ideea de a defini pompele de căldură ca fiind o 
măsură a energiei regenerabile!  Nu există un 
răspuns ”corect” la această problematică! 
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Pompe de căldură sol-apă 

 

 

 

Sistemele orizontale necesită  

o suprafață mare de teren 

 
 

 

Sistemele verticale necesită foraj 
foarte adânc în sol! 
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Într-un hotel obişnuit? 

• Da - poate fi o soluţie  
• Depinde de caz și de disponibilitatea altor surse energetice 

 

 
Într-un hotel 'aproape zero energie'? 

• Probabil că 'nu' 
• (depinde de sursa de energie electrică pentru pompă!) 

  
 

Pompa de căldură – o soluţie practică? 
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Energia geotermală  (EG) 
 

  

Apa caldă / apa fierbinte, 
apare în mod natural în 

subteran, încălzită de magmă. 
Ȋn România se găsește de 
obicei la temperaturi de  

60-110 °C 
Apa fierbinte geotermală se găsește în zonele 

geotermale precum Oradea.  A nu se confunda cu 
sursele de energie de temperaturi joase utilizate de 
sistemele de pompe de căldură – ce pot fi găsite 

aproape oriunde. 
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România: al 3-lea mare potențial tehnic geotermal din Europa...  
• Este utilizată o cantitate mică – în principal pentru termoficare și băi terapeutice, în vestul României 
• 5 500 de gospodării în Oradea și întregul oraș Beiuș sunt încălzite folosind energie geotermală 
• Snagov, Otopeni și Balotești au de asemenea potențial geotermal   
 

... dar potențialul comercial este scăzut 
• Este posibilă o dezvoltare mai mare în termoficare și turism (tratament balnear) 
• Aplicații posibile - sere, uscarea cerealelor, procese precum pasteurizarea laptelui  
• Investiția devine interesantă în cazul unui consumator mare, aflat lângă puțul de extracție 

 

Barierele de pe piață pot descuraja chiar și cel mai hotărât investitor 
• Exploatarea puțurilor existente este dificilă – barierele includ: identificarea zonelor de interes, taxe 

pentru proprietarii puțurilor, taxe pentru proprietarii terenului, taxe pentru proprietarii terenurilor 
adiacente și a redevențelor către stat pentru apa geotermală 

• Forarea unor puțuri noi este riscantă – comparabil cu exploatarea petrolului – cu dezavantajul că 
”premiul” nu este petrolul, ci doar apa caldă 

Energie geotermală  (EG) 
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Da!   
• (dar numai dacă hotelul este amplasat într-o zona geotermală!) 

Energia geotermală  – este o soluţie practică 

pentru un hotel? 
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Panourile solare captează energia solară 
– de obicei pentru sistemele de 
preparare a apei calde de consum 

 

Pot produce și aer cald – de exemplu 
pentru uscarea cerealelor 
 
 

Să nu confundăm Panourile solare (căldură) cu  

Panourile fotovoltaice (electricitate) 

 

Panouri solare          Panouri fotoelectrice 
 

 

 

    

RoSEFF - UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România 

Apa caldă și panourile solare 
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Există două tehnologii "de bază" pentru încălzirea apei de la soare 
• Sistemele cu tuburi vidate 

•    Cele mai eficiente ... și cele mai scumpe (dar totuși ieftine!) 
•    În România, un sistem termosolar poate acoperi 60% din necesitățile anuale de apă caldă. 

• Sistemele tip panou 
•   Ieftine, și funcționează eficient numai pe timpul verii… 
•    ... deci, sunt potrivite pentru proprietăți de vacanță 

 

Sistemele solare nu acoperă integral necesarul de apă caldă 
• Trebuie să fie integrate în sistemele convenționale de încăzire a apei (electric, gaz, lemne etc.) 
• În zilele călduroase – sistemele solare pot furniza 100% din necesarul de energie 
• În zilele reci – sistemele nu pot realiza temperaturile necesare 
• Dar chiar și în zilele reci, sistemele convenționale funcționează la un cost mai redus … 
• … deoarece apa intră în sistem parțial încălzită în colectoarele solare   
• Așadar, ”sistemul solar” este în mod normal un ”sistem solar asistat de un sistem convențional” 
 

Apa caldă și panourile solare 
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Apa caldă și panourile solare 
 

 

 
 
Avantaje 
 
•  Riscul tehnic este foarte scăzut – tehnologiile sunt stabilite, dovedite, robuste 

 

•  Sistemele solare funcționează în mod normal atașate la cele convenționale, deci nu există riscul 
subdimensionării și deci de a rămâne fără sursă de apă fierbinte.  

 

•  Performanța tipică anuală este previzibilă se cunoaște poziția soarelui pe cer și radiația solară anuală 
astfel încât este posibil să se calculeze rapid performanța tipică anuală. 
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Apa caldă și panourile solare  - o soluţie 
practică pentru un hotel? 
  
 

 

 
•Da!  
•   în mod special pentru cele cu un grad ridicat de ocupare pe sezonul estival... 

•... cum ar fi cele din stațiunile de la Marea Neagră 

 

•Dar şi în alte hoteluri 
•     dacă acoperișul este spre sud 

•     dacă nu sunt umbrite (de încă o clădire sau un munte) 

•     dacă aspectele legate de arhitectură şi structură nu reprezintă bariere 
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Dacă crește  

și arde  

este  

Biomasă 

Biomasă, Biogaz, Bioethanol, Biodiesel 

Bio-combustibil 
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O idee antică, simplă, ecologică ... 
•Omenirea arde biomasa pentru menținerea spațiilor încălzite încă de la descoperea focului! 

•”Carbon neutru” – pe măsură ce biomasa absoarbe CO2 în timpul creșterii, îl eliberează atunci 

când arde... într-un ciclu 
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Biomasă 



 
O idee antică, simplă, ecologică ... 
•Omenirea arde biomasa pentru menținerea spațiilor încălzite încă de la descoperea focului! 

•”Carbon neutru” – pe măsură ce biomasa absoarbe CO2 în timpul creșterii, îl eliberează atunci când 

arde... într-un ciclu 
 

susținută 

Printr-un lanț logistic complex, subsisteme, procese, tehnologii 
•Creșterea culturilor, sau colectarea deșeurilor, sau creșterea animalelor 

•Recoltare sau colectare, uscarea sau prelucrarea, transportul, depozitarea 

•Arderea sau conversia în alți combustibili: peleți, brichete, biogaz, biodiesel, bioethanol 

•Utilizarea produselor secundare fără conținut energetic. 
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Biomasă 



Da – într-o zonă rurală 
•Lemne de foc pentru gospodării (bușteni) 

•Peleți sau brichete din lemn - combustibili mai scumpi, dar cu o ardere intensivă și mai eficientă 

•Cazane cu biocombustibili lichizi 

•Cogenerare cu biomasă sau biogaz 

 

Biocombustibilii sunt foarte puțini pretabili pentru sectorul hotelier 
•Sunt mai compatibili cu sectoarele agricol, municipal, industrial 

•Conversia în produse cu valoare adăugată ridicată – biogaz, electricitate 

•Deșeurile animalelor, precum și alte tipuri de biomasă introduse în digestoarele anaerobe devin biogaz 

•Biogazul sau biomasa pot fi folosite pentru producerea combinată de căldură și electricitate 

•Bioethanol - din trestie de zahăr sau porumb - este asemănător cu benzina 

•Biodiesel – din ulei de floarea soarelui (sau alte culturi sau deșeuri de origine animală) - pentru 
utilizarea la autovehicule 
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Fotovoltaice 

 

 

 

 
Sistemele solare fotovoltaice 

produc energie electrică 

 

Pentru uz propriu – sau 
vândută în rețea  

 

A nu se confunda 
Energie termică solară (căldură) cu 

Fotovoltaice (electricitate) 
 

 

Capacitatea instalată de energie 
fotovoltaică este în creștere rapidă 

în România 
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AGENDĂ 

1. Despre RoSEFF 

 2. Despre Energie Durabilă 

  3. Energia Durabilă şi sectorul hotelier 

   4. Investiţii finanţate cu facilităţile UE BERD 

    5. Cum să folosesc RoSEFF?  
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162 investiții finanțate până acum în România cu 
fonduri UE BERD* 

71 

* Din 2008 – UE BERD EEFF  - Facilitate de Finanțare pentru Eficiență Energetică 
   Din 2012 – UE BERD RoSEFF - UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM 
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Companii dintr-o gamă largă de sectoare au 
utilizat deja programe UE BERD 

      
 

 
 

  

Metalurgie               Construcţia de maşini                      Petrol şi gaze 
 
                  Ceramică                                              Plastice 
 
     Produse chimice               Hoteluri                           Industria uşoară        
 
               Industria alimentară                                 Mobilă 
 
  Industria grea           Agricultura            Industria băuturilor  
 
                                                                                   altele…  
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Companiile folosesc o gamă largă de tehnologii 
şi metode pentru a economisi energia...  

 

           Înlocuire de echipamente         Cazane        Tehnologii noi 

 
   Compresoare      Recuperarea căldurii      Maşini      Sisteme de răcire          
 
         Izolarea clădirilor             Înlocuirea liniilor de producţie                       
 
   Sisteme de iluminat               Automatizări                  Co-generare 
 
    Relocări           Sisteme de management al energiei    Tri-generare 
 
                          Cuptoare                 ...şi multe altele 
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Câteva exemple* concrete în hoteluri şi în alte 
clădiri cu tehnologii relevante pentru un hotel 
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* Exemple finanţate cu UE BERD RoSEFF sau cu UE BERD EEFF 



Modernizarea și economiile de energie merg 
mână în mână 

 
Hotel Olăneşti 
 
SC Olăneşti Riviera a investit în: 

• reabilitarea termică a clădirii 
• montarea de panouri solare pentru producerea 

de apă caldă  
• înlocuirea arzătoarelor pentru schimbarea 

combustibilului utilizat din CLU în gaz natural  
 
Finanțare prin credit EEFF în valoare de 175.000 Euro 
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Încă o investiție în Băile Olănești! 

Vila Florilor 
 
SC Turist Olănești a investit în: 

• Izolarea termică a pereților (10 cm) 
• Izolarea hidro și termică a acoperișului 
• Ȋnlocuirea unui cazan boiler cu eficiență 80% 

alimentat pe CLU, cu două cazane ce au o  
eficiență de 96%, alimentate pe gaz 

 
Finanțare prin credit EEFF în valoare de 61.000 Euro 
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Şi încă două hoteluri... 

Turism Covasna 
 
Reabilitarea termică a complexului balnear 

• două hoteluri şi o bază de tratament 
• izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren 
• înlocuirea luminatoarelor cu plăci de policarbonat de 10 mm 
• hidroizolarea şi termoizolarea terasei 
• înlocuirea tâmplăriei existente din lemn cu tâmplărie cu geam  
termopan 
• necesarul de gaz natural s-a redus cu 33% 

 
 

Finanţat  cu un credit EEFF de 383 mii Euro 
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Investiţii în spălătoriile hotelurilor 

 
Un hotel din Curtea de Argeș  
 
Au aplicat pentru o investiţie în eficienţă energetică prin înlocuirea mașinilor vechi de spălat cu modele noi, 
eficiente energetic  

• 23 mașini de spălat Imesa LM 
• 23 uscătoare Imesa ES 
• Mașini de călcat pentru spălătorie 
• Reducerea consumului specific de energie cu 45% 
 
 

(Studiul tehnic a fost elaborat însă nu vom publica numele beneficiarului până când creditul nu va fi 
semnat) 
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Izolarea clădirilor oferă avantaje multiple... 
 

Confortul termic este important – nu numai pentru oameni! 
Europig din Şercaia, Braşov, care se ocupă cu creşterea porcilor 

• a înlocuit ventilația, sistemul de iluminat  
• a izolat termic 10 hale  
• a îmbunătăţit ratingul de performanță energetică de la categoria D, la categoria B  
 
 

Finanţat utilizând un credit EEFF de 370 mii Euro  
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Apă caldă gratuită de la soare 
Euro Avi din Dragalina, Călăraşi – are ca activitate procesarea puilor 

• a investit într-un sistem solar de preparare a apei calde 
• 46 de colectoare solare plane... 
• ... şi un boiler de acumulare de 5.000 l... 
• ... şi echipamentele aferente 
• folosind procedura 'fast-track' LEME 

 
Finanţat utilizând un credit RoSEFF de 31 mii Euro 
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Reabilitarea iți bate la ușă!! – Deschide ! 
Reducerea costurilor cu încălzirea... 
 
 
 
World Machinery Works (WMW), constructor de maşini-unelte din Bacău  

•  modernizarea sistemului de încălzire şi reabilitarea termică a halei  
•  reducerea consumului energetic şi creşterea confortului angajaţilor 

 
Finanţat utilizând un credit EEFF de 400 mii Euro 
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Iluminatul eficient – o altă idee strălucită! 

L.E.D. = Facturi reduse de energie electrică – Q.E.D. 
 
Electrotel din Alexandria produce echipamente electrice de medie şi joasă tensiune 

• A înlocuit lămpile de eficienţă scăzută, optând pentru o tehnologie cu L.E.D.  
• A reabilitat termic hala de producţie şi a modernizat sistemul de  
 încălzire a apei calde 
• Economii de energie totale de 37% (68% pentru tehnologia cu L.E.D!) 
 

Finanţat cu un credit EEFF de 557 mii Euro. 
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Iluminatul gratis – o idee şi mai strălucită! 

Lumină gratis de la soare! 
 
Mirfo din Târgu Jiu, producător de maşini unelte şi subansamble sudate 

• a modernizat o maşină de alezat, două poduri rulante şi sistemul de 
    iluminat folosind solatube (vezi imaginea alturată) 
• Rezultat: 39% economii de energie 
 

Credit EEFF de 329 mii Euro din totalul de 411 mii Euro investiţi. 
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Iluminat şi polistiren 

Electroprecizia 
 
Electroprecizia - producător industrial de echipament electric şi electronic  

• a modernizat sistemul de iluminat  
• a reabilitat termic hala de producţie  
• obţinând 48% economii de energie.  

 
Finanțare prin credit EEFF în valoare de 1.200.000 Euro 
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O investiţie cu procedura RoSEFF 'fast-track' 

Prestări Servicii Coni-Trans, Covasna 
 
Investiție în energie regenerabilă - folosind deşeuri de rumeguş 

• Un producător care realizează produse din lemn... 
• ... de la mobilier de gradină până la case din lemn 

 
A utilizat procedura RoSEFF ‘fast-track’ (LEME) 

•  pentru finanțarea investițiilor mici și simple... 
• o investie de aproximativ 45 000 Euro... 
• ... într-un cazan de 750 kW cu ardere pe rumeguș. 
 

Finanţat cu un credit RoSEFF de la BRD Groupe Société Général 
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Eficientizarea producătorului de eficienţă 
energetică!  

 
Com Șova, Buzău  
 
Com Şova, realizează panouri de polistiren pentru reabilitare 
termică:  
• a îmbunătăţit procesul tehnologic, a instalat panouri solare  
• a reabilitat hala de producţie proprie, … şi alte investiţii  
• însumând economii de energie de 26%  
 
 
 
Investiţia de 1,8 milioane de Euro a inclus un credit EEFF de la 
BCR de 1 milion Euro  
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Cazane - let the picture tell the story! 
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Inainte                           Dupa 

Moda SA, Arad – producător de confecţii pentru femei 
 
O serie de subproiecte complementare de economisire a energiei 

• Înlocuirea sistemului electric şi de ventilaţie 
• Înlocuirea maşinilor de tăiat materiale textile 
• Înlocuirea compresorului şi a pompei de vid 
• Modernizarea cazanelor de abur şi apă fierbinte 

 
 

Costul investiţiei - 293 690 Euro 
• din care 270 000 EEFF 
• Grantul UE – aprox. 40 000 Euro. 



Investiţie foarte rapidă – folosind LEME 

Xpert Project, Coroieni, Maramureș 
Companie de prelucrare a lemnului 
 
Investiţie în eficienţă energetică şi energie regenerabilă 

• Un cazan cu rumeguş tip KS-ATR-1000 pentru apă caldă 
• Un sistem de iluminat cu LED 

 
 Folosind procedura RoSEFF 'fast track' - LEME 

• un certificat de eligibilitate tehnic în 5 minute 
• calificat pentru grant UE maxim de 15% 
 

Finanţat cu un credit RoSEFF de aprox. 50 000 Euro din BRD 
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* Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile 



Cogenerare de energie termică şi electrică  
 

Sam Mills din Botiz, Satu Mare 
  

• Producător de paste, făină şi ulei de porumb 
• are un sistem gratuit de cogenare cu gaz natural...  
• SE-GES (companie ESCO) a instalat un motor de cogenerare de 1,8 MW 
• Reducând consumul de energie cu 32% faţă de situaţia anterioară 
• Finanțare ‘BOOT’ (Build-Own-Operate-Transfer) 
 

Finanţat utilizând un credit EEFF   
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Întrebări  
Există o tehnologie şi mai bună decât cogenerarea? 
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Întrebări  
Exista o tehnologie şi mai bun decât cogenerare? 
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Răspuns  
Da!  Cogenerarea pe biomasă! 
 



Wood-waste-fired cogeneration 

Saucolemn, Suceava 
'From the tree to the product' 

• exploatări forestiere, procesare primară în cherestele,  
• aburirea şi uscarea cherestelei,  
• producţie de panouri din lemn masiv de fag şi stejar, de scări, 

de placaje pentru trepte, de uşi şi ferestre din lemn stratificat 
cu geam termopan,  

• dar şi de mese şi scaune pentru case şi grădini 
 
Cogenerare pe biomasă 
•deşeurile lemnoase rezultate în urma procesului de producţie.  
•producție aproximativă de 21.600 MWh per an: 

• agent termic pentru operaţiile de aburire şi uscare ale 
lemnului, 

• energie electrică, atât pentru consumul propriu, cât şi pentru 
injectarea în reţea a surplusului 

Finanţarea include un credit RoSEFF de 778.322 Euro de la BT. 
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AGENDĂ 

1. Despre RoSEFF 

  2. Despre Consorțiul RoSEFF 

    3. De ce aş investi în Energie Durabilă? 

      4. Investiţii Tipice în Energie Durabilă 

        5. Cum să folosesc RoSEFF?  
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1. Finanţare de la 
 
2. Consultanţă tehnică gratuită 
 
3. Grant-uri de 10% sau 15% 
 
4. Micşorează permanent facturile de energie 
 
5. Rapid... cu birocraţie minimă 
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Avantaje RoSEFF 
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Cine poate / nu poate utiliza RoSEFF? 

 

 

IMM-uri private <250 salariați;  cifra de afaceri <50 MEUR; 
active < 43 MEUR 
 
Companii mari private 
 
Companii de stat (municipalități) 
 
Sectoare excluse - producerea tutunului, alcoolului, 
armamentului, jocuri de noroc, PV*, sectorul imobiliar**, 
clădiri noi, bio-combustibili pentru transport, investițiile în 
sectoarele din lista de excluderi sociale și de mediu ale BERD 
 
Asociațiile de locatari 75% privat 
 
Companii tip 'ESCO' 
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 *  Nu ajunge la 3kWh/an/Euro de investiție 
** Excluziunea se aplica tranzacțiilor imobiliare ce implica activități de   vânzare-cumpărare cu scopul obținerii de profit pe termen scurt sau mediu. 
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Sunt două drumuri spre o finanţare cu RoSEFF...  
- cel scurt şi cel foarte scurt!  

 
 

 

Investiții mari sau complexe - cu studiul gratuit 'REUP'  
 - Eficiență energetică, energie regenerabilă, eficiență energetică a clădirilor 

       - Credit RoSEFF max 1 milion Euro; 
 - Grant UE 10% sau 15% 
               - Repede! 

 
Investiții mici și simple - selectate din lista LEME 
 - Credit max 250 000 Euro; se poate utiliza repetat LEME 
 - Grant UE: 10% pentru o măsură; sau 15% pentru un pachet de două sau mai multe măsuri. 
               - Foarte repede! 
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Ce putem finanța prin RoSEFF?  
 
 

Investiții mari sau complexe – până la 1 000 000 Euro 
 

• Investiții complexe - cum ar fi îmbunătățirea liniilor industriale de producție 
• Eficiență energetică - înlocuire echipamente, utilaje, cazane, cuptoare etc. 
• Reabilitarea clădirilor - izolare termică, ferestre, uși, iluminat 
• Surse de energie regenerabilă - biomasă, biogaz, hidro (până la 10 MW). 
• Sisteme de cogenerare și trigenerare. 

Investiții mici şi simple – până la 250 000 Euro (selectate din lista 'LEME') 
 

• Echipamente electrice - motoare cu variatoare de turație – sisteme de management energetic 
• Iluminat – LED-uri - lămpi cu clasă energetică ”A”   
• Mașini - compresoare - tractoare 
• Regenerabile - sisteme solare pentru apă caldă - cazane și sobe pe peleți, biomasă, biogaz, etc. 
• Reabilitarea clădirilor  - izolații pentru pereți și acoperișuri - ferestre „termopan”, etc. 
• Pompe de căldură (apă-sol) 
• Cazane, arzătoare, panouri radiante 
• Sisteme de cogenerare (mici) 
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Investiţii Mari sau Complexe 
cu consultanță tehnică specializată, personalizată, rapidă şi gratuită  

 

 
Consultanța tehnică este gratuită! 

• Pentru investiţiile eligibile dpdv tehnic şi cu 'green light' 

• UE finanțează Tractebel Engineering pentru oferirea acestor servicii RoSEFF 

• Studiul 'REUP' ('Plan de Utilizare Rațională a Energiei'), cu aspecte tehnice şi economice ale 
investiţiei 

Primul pas – contactați Tractebel Engineering 
• Discutarea eligibilității propunerii de proiect de eficiență energetică cu un expert tehnic 

• RoSEFF Help Desk – 031 224 8104, seff@seff.ro 

Trimiterea unor instrucțiuni cu pașii de urmat 
• 1. Aplicație*; 2. ‘Green Light’; 3. REUP; 4 Împrumut; 5 Investiție; 6 Verificare; 7 Grant 

• Particularizate în funcție de ceea ce doreşte clientul să realizeze 
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* Aplicatie = ‘Scrisoare de Angajament’ = 5 minute! 



Investiții în Eficiență Energetică (tipic înlocuire echipamente) 
• 10% dacă economia de energie este între 20-25%;  
• 15% dacă economia de energie este mai mare de 25%;  
• 15% pentru toate proiectele de cogenerare (CHP). 

 Investiții în Energie Regenerabilă 
• 15% pentru biomasă, biogaz, panouri solare termice etc. 
• 10% pentru centrale hidroenergetice dacă puterea generată este <4kWh/an per 1 Euro investit.  
• 15% pentru centrale hidroenergetice dacă puterea generată este >4kWh/an per 1 Euro investit. 

Investiții în eficiența energetică a clădirilor 
• 10% pentru IMM-uri dacă economia de energie este între 30-35%;  
• 15% pentru IMM-uri dacă economia de energie este mai mare de 35%. 
• 15% pentru Asociațiile de locatari dacă economia de energie este mai mare de 30%. 

Tractebel Engineering va face un calcul specific pentru investiția ta!   
• Calculul de eligibilitate este o componentă a consultanței tehnice 
• Primul pas este calcul de eligibilitate și nivelul grantului 
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Investiţii Mari sau Complexe 

 Grant UE de 10% sau 15%?  
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 Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile 
 (LEME) 

 
 
 
 

    
Simplu precum 1 – 2 – 3 ! 
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Investiţii Mici şi Simple – FAST TRACK 
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1 – ‘LEME’ este pe home page RoSEFF 
www.seff.ro 

LEME 
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2 – Clientul selectează echipamentul 

 - Motoare electrice cu VT 

 - Variatoare de Turație (VT) 

 - Electrocasnice - A++ și A+++ 

 - Sisteme de Management Energetic 

 - Lămpi clasa 'A' 

 - LED-uri 

 - Tuburi de lumină 

 

 - Sisteme solare pentru prepararea apei calde 

 - Cazane cu biomasă; sisteme cu biogaz 

 - Cogenerare cu biomasă/biogaz` 

 - Cazane în condensație 

 - Cazane clasice 

 - Arzătoare 

 - Panouri radiante cu  

         infra-roșu 

 - Pompe de   

   căldură tip apă-sol 

 

 - Cogenerare 

    (până la 250 kEuro) 

 

 - Izolare termică (polistiren,  

    panouri sandwich) 

 - Termopan 

 - Uși industriale 

 - Rulouri exterioare 

 

 - Compresoare 

 - Tractoare 
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3 – Primeşte un 'AVIZ LEME' 
     (certificat de eligibilitate tehnică) 

‘Cumpărături cu o singură oprire’ – cu informații tehnice și pașii de urmat 

• Generat automat, trimis instantaneu prin e-mail către client, bancă și consultant 

Definește clar ce este eligibil  

• Descrie produsul eligibil – marcă/model sau, în unele cazuri, un tip generic 

Definește costurile eligibile 

• Exemplu… dacă se cumpără materiale pentru izolarea acoperișului (polistiren sau panouri 

sandwich), hidro-izolația și costurile de instalare sunt eligibile 

Detaliază pașii următori 

• Cum utilizează un client un AVIZ LEME; 

• Documente necesare pentru a primi grantul UE. 
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1 măsură selectată din lista LEME 
• Ex. un sistem solar de apă 10% 

2 (sau mai multe) măsuri selectate din lista LEME 
• Ex. un sistem solar de apă şi izolaţie termică cu polisteren 15% 
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Investiţii Mici şi Simple 

 Grant UE de 10% sau 15%?  
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RAPID! RAPID! RAPID!  

 
OBS: Termenele precizate mai sus pot varia în funcție de complexitatea investiției 
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Concluzie 
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O finanţare - cu consultanţă tehnică gratuită şi grant UE  - este 
disponibilă pentru a transforma hotelul dvs. într-un  

hotel aproape zero energie! 
 

    (în 5 minute!) 
 
 
 

Aplicați azi pe www.seff.ro 
 



 
Întrebări 
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Vă mulțumesc pentru atenție 

 

Contact 

RoSEFF Help Desk 

Tel. 031 22 48 104 

seff@seff.ro 

www.seff.ro 

 

 

Finanţat cu sprijinul Uniunii Europene 
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