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Motto:

Sistemul de monitorizare a consumurilor energetice reprezintă 
stetoscopul inginerului energetician
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MANAGER ENERGETIC (ME) - LEGISLATIE

Decizia ANRE-DEE nr.1033/2016

Managerul Energetic trebuie să pună un accent deosebit pe monitorizarea consumurilor
energetice, pe prelucrarea și analiza datelor acestor consumuri, pe baza cărora să
calculeze consumuri specifice și să stabilească măsuri de reducere a consumurilor
energetice.
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ACHIZITIE SISTEM DE MONITORIZARE

- INCONVENIENTE -

• Sistemele de monitorizare a consumurilor energetice nu sunt ieftine.

• Este dificil de argumentat ce procent de energie se poate economisi prin

implementarea unui sistem de monitorizare.

• Este dificil de calculat perioada de amortizare a investitiei.
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POSIBILITATI DE FINANTARE ALE SISTEMELOR DE MONITORIZARE

Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 cu Obiectivul Specific 6.2 

intitulat - Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali.

Rezultatul urmărit prin promovarea proiectelor în cadrul acestui obiectiv specific este:

Capacitate întărită a producătorilor industriali de a identifica şi implementa măsuri de 
eficienţă energetică prin introducerea de sisteme de monitorizare, în vederea înregistrării 
de economii în consumul de energie şi evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul 
societăţilor sprijinite.
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PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM)
OBIECTIVUL SPECIFIC 6.2

• Se aplică consumatorilor industriali mari, cu un consum mai mare decat 1000 tep;

• Valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate este de până la 200.000 

euro;

• In prezent se depun proiecte până pe data de 01 iulie 2019.
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SITUAȚIA PROIECTELOR DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 01.02.2019

• S-au semnat 11 contracte de finanțare;

• S-au definitivat două proiecte;

• In curs de evaluare cca 10 proiecte.
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TEMERI INIȚIALE ÎN ACCESAREA PROIECTELOR PE POIM 6.2

• Lipsa experienței factorilor implicați în promovarea proiectelor POIM 6.2, având în vedere 
că aceste proiecte au un anumit specific, comparativ cu alte proiecte cu fonduri europene;

• Necunoasterea de catre Beneficiari de firme capabile sa poate duce la bun sfarsit un astfel 
de proiect

• Managerii energetici nu și-au asumat responsabilitatea de a prezenta conducerii 
companiilor avantajele unui sistem de monitorizare în reducerea consumurilor energetice;

• Temerea companiilor că numai pot accesa și alte fonduri europene;

• Lipsa unor proiecte definitivate și explicarea detaliată de către managerii de proiect a 
tuturor obstacolelor în accesarea proiectelor pe POIM 6.2.
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RECOMANDĂRI ALE MANAGERULUI 
DE PROIECT CARE A DEFINITIVAT UN PROIECT PE POIM 6.2

• Sistemul de monitorizare a consumurilor energetice este instrumentul principal pentru 
creșterea eficienței energetice a unei companii;

• Prin implementarea unui sistem de monitorizare corespunzător, înca din prima luna de 
colectare a datelor, prin prelucrarea acestora se pot identifica măsuri imediate de reducere 
a consumurilor energetice;

• Forma grafică a prezentării consumurilor energetice indică punctele principale unde se 
poate acționa în vederea creșterii eficienței energetice; 

• Transmiterea zilnică automată către toți utilizatorii a raportelor cu consumurile energetice 
orare și zilnice duce la luarea de măsuri pe termen scurt și în perspectivă de reducere a 
consumurilor energetice.
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SOFT-ul SISTEMULUI DE MONITORIZARE

• SOFTUL reprezintă „creierul” sistemului de monitorizare;

• Dacă un sistem de monitorizare îl poate concepe oricine, un „soft performant” nu poate fi oferit 
decât de o firmă cu mare experiență în implementarea sistemelor de monitorizare și în 
concordanță cu necesitățile utilizatorului.

Funcțiile minimale pentru un soft:

• Monitorizarea consumurilor și prelucrarea acestora;

• Emiterea și transmiterea automată de rapoarte  la toți consumatorii energetici;

• Implementarea softului la calculatoarele tuturor utlizatorilor/consumatorilor energetici;

• Funcția de alarmare pentru situații de neîncadrare în consumurile prestabilite.

• Functia de back-up pentru salvarea datelor.
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SERVICII COMPLETE DE ACCESARE A PROIECTELOR PE POIM 6.2

Un proiect pe POIM 6.2 implică:

• Efectuarea unui studiu de fezabilitate cu propunerea unei soluții cât mai competitive a Sistemului de 

monitorizare;

• Servicii de consultanță;

• Implementarea Sistemului de monitorizare de către o firmă cu multă experiență în acest domeniu;

• Servicii de dirigenție de șantier;

• Servicii de audit financiar;

• Servicii de publicitate pentru proiect.

TOTAL ENERGY SOLUTIONS SRL Iași vă poate oferi toate aceste servicii, având experiența necesară în 

implementarea completă a proiectelor pe POIM 6.2
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ÎNTREBĂRI la care 
TOTAL ENERGY SOLUTIONS vă poate oferi răspunsul corect

• De câți bani trebuie să dispună compania/beneficiarul care dorește accesarea unui proiect pe POIM 6.2? 

• Care este numărul optim de Cereri de rambursare a banilor cheltuiți?

• Cum stabilesc Graficul de activități în derularea proiectului, în concordanță cu soluția Sistemului de 
monitorizare adoptată și cu condițiile specifice ale Beneficiarului, astfel încât proiectul să se finalizeze la timp, 
evitând astfel justificările dificile pentru încheierea de acte adiționale la Contractul de finanțare? 

• Care este soluția optimă a Sistemului de monitorizare în funcție de particularitățile Beneficiarului?

• Cum aleg contorii potriviți pentru sistemul de monitorizare, conform cerințelor Ghidului solicitantului;

• Cum putem apela la reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene pentru clarificarea unor aspecte 
particulare;

• Care este personalul adecvat din compania Beneficiarului care va face parte din UIP (Unitatea de 
Implementare a Proiectului).
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Alte servicii oferite de SC Total Energy Solutions SRL 

Pentru companii industriale
• Elaborarea auditurilor energetice complexe pentru toate categoriile de consumatori de energie.

• Management energetic pentru consumatorii din sectorul industrial;

• Consultanţă pentru afaceri şi management în sectorul energetic;

• Cercetare-dezvoltare în inginerie, echipamente şi instalaţii în domeniul eficienţei energetice;

• Activităţi de măsurători electrice şi neelectrice, verificare, testare şi analiză tehnică în sectorul

energetic;

• Activităţi de organizare a târgurilor, expoziţiilor şi congreselor de specialitate, cu aplicaţie în

sectorul energie-mediu.

Pentru autorități publice
• Management energetic pentru localități;

• Întocmirea Programelor de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE) pentru localități;

• Audit energetic autorizat pentru clădiri publice și rezidenţiale, conform prevederilor legale în vigoare;

• Consultanță pentru probleme energetice.
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SISTEMUL DE MONITORIZARE IMPLEMENTAT





































În speranța că am reușit să vă transmit importanța implementării unui sistem 
inteligent de monitorizare a consumurilor energetice pentru compania dvs. și 

ajutorul pe care pot să vi-l ofer în accesarea proiectelor pe POIM 6.2,

Vă mulțumesc pentru participare!

Dr. Ing. TEODOR POIATĂ
Manager de proiect - POIM 6.2.

manager.energetic@tesrom.ro; office@tesrom.ro; tel: 0744 475 475


