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BERD și UE premiază firmele românești care au
investit în eficiență energetică și energie durabilă
15 companii românești recompensate pentru promovarea energiei durabile
--------O companie agricolă, un service auto, un producător de mobilă cu aspect antichizat, un
producător de conserve și compoturi, câteva fabrici de pâine, un producător de hârtie și
cea mai mare rafinărie din sud-estul Europei, sunt câteva din cele 15 companii românești
care au fost distinse cu premii de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeană (UE) pentru promovarea eficienței energetice.
Gala UE-BERD Sustainable Energy Excellence Awards, care a avut loc în București la
data de 18 martie, a recunoscut proiectele românești de succes în energie durabilă,
finanțate de către BERD și UE.
“Companiile românești au demonstrat că investind în eficiență energetică și energie
regenerabilă pot aduce României beneficii economice, de mediu, de securitate energetică
națională precum și beneficii sociale”, a afirmat James Hyslop, Director BERD pentru
România.
“Beneficiile economice se regăsesc în reducerea costului cu utilitățile pentru investitori,
cele de mediu în reducerea emisiilor de CO2, cele de securitate energetică națională în
scăderea cererii de consum de energie sau prin îndeplinirea cererii de piață prin resurse
locale de energie regenerabilă, iar beneficiile sociale în formare profesională din sectorul
energiei durabile, aflat în plină dezvoltare”, a adăugat James Hyslop.
Pentru a promova energia durabilă în sectorul privat, BERD și UE, prin intermediul
băncilor românești, oferă finanțare și îndrumare companiilor care doresc să investească în
eficiență energetică și în proiecte la scară mică de energie regenerabilă.
Banca Comercială Română (BCR), BRD Groupe Société Générale, Banca Transilvania,
CEC Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Ţiriac Bank au participat la
programele UE-BERD de finanțare a energiei durabile în România.
În prezent finanțarea eficienței energetice din sectorul privat se poate face prin Banca
Comercială Română (BCR), BRD Groupe Société Générale, Banca Transilvania și
UniCredit Ţiriac Bank, în cadrul programului UE-BERD Facilitate de Finanțare a
Energiei Durabile pentru IMM din România (RoSEFF), un instrument important de

promovare a eficienței în reducerea costurilor la facturile de energie și sprijinirea
competitivității IMM-urilor.
Până acum, băncile au acordat împrumuturi în valoare de 112 milioane de euro din
finanțări BERD pentru circa 300 de companii, ce au investit în eficiență energetică prin
proiecte a căror valoare totală de investiție se ridică la aproape 156 milioane de euro.
Finanțarea este susținută de un grant al UE pentru consultanță tehnică și stimulente
financiare destinate IMM-urilor.
Aceste proiecte au condus la economii anuale de energie și de CO2 de 1.786 GWh,
echivalentul consumului casnic de energie electrică a orașului București pentru un an de
zile, sau 394.000 tone de CO2, echivalentul eliminării a 123.690 de autoturisme de pe
străzi, în decursul unui an.
BERD este principala instituție investitoare în România. Numai în anul 2014, Banca a
investit 600 de milioane de euro în țară. Până în prezent, BERD a investit mai mult de 7
miliarde de euro în 370 de proiecte din România. De asemenea Banca a mobilizat mai
mult de 14 miliarde de euro pentru aceste proiecte din alte surse.
Câștigătorii Galei UE-BERD Sustainable Energy Excellence 2015 sunt:


Green Award pentru eficiență energetică în agricultură a fost câștigat de o companie
agricolă, SC Comcereal SA, Focșani, Vrancea, care a investit 2,4 milioane de euro în
fabrica de pâine, înlocuirea unor utilaje agricole și a uscătorului de cereale pe motorină
cu unul care utilizează lemnul. Finanțarea a fost realizată prin BCR și BRD Groupe
Société Générale.



Premiul Bright Ideas pentru investiții inteligente în energie durabilă a fost acordat unei
firme producătoare de conserve și compoturi, SC Alex Star SRL, Curtea de Argeș. Cu
ajutorul unui credit de 65.000 de euro de la UniCredit Ţiriac Bank, compania a instalat o
autoclavă la linia de sterilizare, reducând consumul de energie cu 34%.



Premiul Tasty Investment pentru investiții în energie durabilă din sectorul alimentar și al
băuturilor a plecat către SC Agropan Impex SRL, Iași, un producător de pâine și produse
alimentare care a utilizat un credit de 232.000 de euro de la OTP Bank pentru
modernizarea echipamentelor ce au dus la economii de energie de 40% pe kilogramul de
produse.



Premiul Heavy Metal pentru investiții în energie durabilă din sectorul industriei grele și
cel metalurgic, a plecat către SC STC Invest SRL, Hereclean, Sălaj, care realizează
produse de feronerie pentru mobilier. A redus consumul de energie cu 86% pe linia de
vopsire, utilizând un credit de 98.000 de euro de la Banca Transilvania.



Premiul Movers and Shakers pentru investiții eficiente energetic în echipamente de
ridicare, manipulare și transport a fost acordat firmei SC Auto Europa SA, un service

auto din Râmnicu Vâlcea, care a utilizat un credit de 26.000 de euro de la CEC Bank,
pentru a înlocui câteva elevatoare și compresoare, reducându-se astfel consumul de
energie electrică cu 47%.


Premiul Fantastic Plastic pentru investiții în energie durabilă din sectorul maselor
plastice a fost câștigat de SC Electroargeș SA, producător de electrocasnice și dispozitive
din Curtea de Argeș. Compania a utilizat un credit de 700.000 de euro de la BCR pentru a
investi în modernizarea a opt mașini de injecție, reducând consumul de electricitate cu
59% pe tona de produse.



Producer’s Awards pentru energie durabilă în cadrul societăților industriale de producție
au mers la:
SC Corom Export SRL - producător de mobilă din lemn masiv din Dăești, Vâlcea.
Compania a investit 303.000 de euro utilizând un credit de la UniCredit Ţiriac Bank,
obținând 54% economii de energie prin modernizarea mașinilor de prelucrat lemn și prin
înlocuirea sistemului de umidificare.
SC Norada SA, producător de îmbrăcăminte bărbătească din Odorheiu-Secuiesc,
Harghita, a înlocuit mașini de cusut și o presă de călcat, printr-o finanțare de 182.000 de
euro obținută de la Raiffeisen Bank. Investiția a adus 56% economii de energie.

-

-



Premiul pentru Energie Regenerabilă a fost acordat firmei producătoare de mase
plastice SC Diaplast Production SRL, din Mărăcineni, Argeș. Îmbinând soluțiile de
eficiență energetică și energie regenerabilă, compania a instalat panouri fotovoltaice cu
capacitatea de 100 kW pe acoperișul halei de producție, a introdus un sistem de iluminat
tip LED și a înlocuit cinci compresoare aer. Acest proiect a fost finanțat printr-un credit
de 169.000 de euro de la BCR.



Premiile ”Trail Blazer”- deschizătorilor de drum spre investiții în energie durabilă au
fost acordate:

-

SC Luxten Lighting Company SA și Primăriei Municipiului București pentru instalarea
de sisteme de iluminat eficiente energetic în zona Dorobanți. Această investiție este
prima de acest fel finanțată în cadrul facilității pilot UE-BERD Facilitate de Finanțare
pentru Eficiență Energetică acordată Municipalităților (MFFEE) împreună cu BRD
Groupe Société Générale.

-

SC Palrom Products SRL, Brad, Hunedoara, o companie de prelucrarea lemnului și a
cherestelei ce a înlocuit mașinile de debitat și rindeluit vechi de 30 de ani, cu o nouă linie
de prelucrare, ce a condus la o reducere a consumului specific de energie electrică pe
unitatea de produs cu 81%. Această investiție a fost prima de acest fel, finanțată prin
leasing RoSEFF de către Banca Transilvania.

-

SC Welthaus SRL, Zalău, Sălaj, producător de ferestre și uși termopan eficiente energetic
a utilizat creditul RoSEFF pentru dezvoltarea afacerii în scopul realizării de produse
eficiente energetic. Creditul de 183.000 de euro a fost acordat de Banca Transilvania.



The Leadership by a Woman Award pentru investiții în energie durabilă la o companie
administrată de o femeie a revenit doamnei Mariana Turcin, de la Spicul Turcin, Păuliș,
Arad. Compania a redus emisiile de CO2 cu 43% investind în tractoare eficiente energetic
și într-un uscător de cereale, printr-un credit de 602.000 de euro de la BRD Groupe
Société Générale.



Două Special Awards pentru investiții extraordinare în energie durabilă au fost acordate:

-

SC OMV Petrom Marketing SA ce a înlocuit sistemele de iluminat în 322 de stații de
combustibil conducând la economii de energie de 53%, prin intermediul unui credit în
valoare de 2,1 milioane de euro de la Raiffeisen Bank.

-

SC Romwelle PM SA, producător de celuloză și hârtie din Drobeta-Turnu Severin,
Mehedinți, a utilizat credite în valoare totală de 3 milioane de euro de la Banca
Transilvania pentru modernizarea fabricii, achiziționând echipamente eficiente energetic.
Ca urmare a acestor investiții, emisiile de CO2 s-au redus cu 93 % și totodată s-a eliminat
utilizarea de păcură.



BERD a acordat premiile Commitment to Financing Sustainable Energy celor șapte
bănci partenere, pentru recunoașterea implicării acestora în crearea de oportunități de
finanțare a energiei durabile pentru clienții lor.
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