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Amprenta BCR

536 locații în întreaga țară

✓ 93 de clădiri de peste 1.000 mp 
✓ 2 clădiri cu peste 10.000 mp
✓ Calea Victoriei
✓ Bulevardul Regina Elisabeta



Ce energie consumăm

31
GWh

Energie electrică în 2016
.

45
GWh

Gaz în 2016

19 posturi
MT/JT în proprietate



Cum am evoluat

-6%
mai puțină energie electrică consumată 
în 2016, față de 2015

-5%
mai puțin gaz natural consumat 
în 2016, față de 2015



Ce am reușit să facem în 2017

115
cazane pentru încălzire, înlocuite cu 
cazane mai eficiente în condensație, 
cu puteri între 24KW si 450KW;

23 locații cu sisteme noi de tip inverter 
de aer condiționat

Fațade de clădiri refăcute în varianta 

termosistem, inclusiv cu înlocuirea tâmplăriei29



 Înlocuire sisteme de răcire de tip Chiller cu sisteme de tip 
VRF sau MultiSplit cu tehnologie Inverter sau cu chillere de 
generație nouă, mai eficiente

 Înlocuirea pe toate proiectele de investitii și în mentenanța
anuală a iluminatului cu incandescență, cu iluminat de tip 
LED

Ce am reușit să mai facem în 2017



✓Înlocuirea a 38 de cazane destinate încalzirii, cu puteri de peste 150 KW

✓Înlocuirea a 45 de sisteme de aer condiționat cu sisteme
de tip VRF, multisplit în tehnologie inverter

✓Implementarea unui sistem de monitorizare și comanda centralizată a 
încălzirii și răcirii din teritoriu

✓Continuăm proiectele de refacere fațade clădiri în varianta termosistem și
înlocuire tâmplărie

✓Instalarea doar a sistemelor de iluminat cu LED

Obiective 2018



8 October 17

Sectorul energetic este un domeniu de interes cheie pentru BCR 
și Grupul ERSTE, deoarece joacă un rol foarte important
în dezvoltarea, sustenabilitatea și securitatea României

Sector privat
Proiecte de cogenerare cu 
eficiență ridicată

42 MWe + 110 MWt

Proiecte de energie regenerabilă:
► 420 Mwe

• 79,7 Mwe microhidro-
centrale
• 304 Mwe centrale eoliene
• 35.7 Mwe centrale electrice de uz

fotovoltaic
• 1,5 MWe de centrale electrice de biogaz

Sector public

Proiecte de energie
termică:
►90 MWe care produc

doar energie

►82,1 MWe și 1,151 MWt
care produc în cogenerare

► 90 MWt care produce 
numai căldură

Cum finanțăm energia



Vă mulțumim!


