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„Bioeconomie şi eficienţă energetică în industria agroalimentară”
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„Proiectul îşi plăteşte creditul !” I
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„Proiectul îşi plăteşte creditul !” II
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„Proiectul îşi plăteşte creditul !” III
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• Inţierea tranzacţiilor.

• Combinarea de expertiză în eficienţă energetică, în finanţare structurată şi analiza bonităţii financiare.

• Atragerea de alte finanţări comerciale.
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Rezultate relevante pentru Piaţa Naţională I

Rate variabile de dobândă (marja + Libor3M)Împrumuturi bazate pe bonitatea financiară.

Fond „revolving” (8 milioane dolari SUA). Dobânzi şi rate rambursate pentru NOI împrumuturi.

Tragerile şi rambursările în dolari SUA. Denominarea în lei la cursul BNR.
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Scop: Atragerea sectorului bancar în co-finanţarea comercială a investiţiilor

în eficienţă energetică

Obiectiv: Finanţarea investiţiilor la consumatorii finali (privaţi şi publici):

•   direct ; 

•   prin Promotorii FREE ;

•   prin Furnizorii de Servicii Energetice ;

•   prin Furnizorii de Echipamente parteneri FREE .

•   prin consorţii cu firme de consultanţă și inginerie .

Ţintă: Realizarea unor investiţii în valoare de 100 milioane dolari SUA

Rezultate relevante pentru Piaţa Naţională II
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Rezultate relevante pentru Piaţa Naţională III

1 dolar SUA investit duce la beneficii de 0,28 dolari SUA ( - 0,97 kep/an şi - 2,59 kg CO2)

42 de împrumuturi = 26.838.00 dolari SUA. Investiţii = 82.678.000 dolari SUA.

Portofoliul 2003 - 2019: proiecte de circa 357 milioane de dolari SUA.
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Oferta comercială (20 iunie 2019)

Rata anuală a dobânzii (inclusiv comisionul de monitorizare) „la vitrină”,

INCLUSIV sub 6,5% p.a.

Nu există comision analiză dosar sau comision angajare credit.

Plata trimestrială a dobânzii şi a comisionului de monitorizare la sold.

Rambursare de 5 - 6 ani (inclusiv perioada de graţie).

Graţie maxim 12 luni (prima rambursare după 15 luni fără o zi).

Garantarea ŞI cu echipamentele aferente investiţiei.
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Printre priorităţi (20 iunie 2019)

”Înverzirea” flotelor de transport marfă și persoane prin trecerea la GNC (https://ngvromania.ro/) sau la electric/hibrid.

„Înverzirea” flotelor de utilaje agricole prin trecerea la „dual fuel” Diesel - Biometan (http://www.ecomotive-solutions.com/).

Co - generare de înaltă eficiență pe gaze naturale, biogaz (digestoare), gaz de sinteză (gazeificatoare), peleţi sau deșeuri cerealiere

(inclusiv în cicluri ORC).

Valorificarea energiei soarelui pentru producerea energiei electrice (panouri fotovoltaice) şi/sau termice (panouri cu tuburi vidate).

Co-generare cu panouri fotovoltaice echipate cu sisteme de răcire.

Microsisteme de irigații folosind unități de pompare fotovoltaice şi/sau eoliene.
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Concluzii

• continuarea atragerii sectorului bancar în co-finanţarea unor investiţii în eficienţă energetică 
(atingerea unui nou prag: 100 de milioane dolari SUA);

• atragerea furnizorilor de echipamente şi a promotorilor în identificarea şi realizarea investiţiilor cu
finanţare de la Fond

• furnizarea ‘la pachet’ a creditelor şi garanţiilor de acoperire a riscurilor de creditare.

Există o Piaţă Naţională de Eficienţă Energetică de potenţial ridicat.

Piaţa este în schimbare de paradigmă (consolidarea trecerii la statutul de prosumator).

Perspective bazate pe consolidarea rezultatelor Fondului:
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Credite pentru un Consum Inteligent

https://free.org.ro/

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei

Clădirea Strauss

Strada Johann Strauss 2A, etaj 6, sector 2, RO  - 020312 Bucureşti 30, România

telefon: +40 21 233 88 01; fax: +40 21 233 88 02

http://www.free.org.ro/
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Finanţarea şi co – finanţarea investiţiilor în eficienţa energetică
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Portofoliul de proiecte (20 iunie 2019)

Aplicaţia Descrierea proiectului Împrumut

(milioane dolari SUA)(stadiul de analiză) (Cuvinte cheie)

42 Contracte de finanţare Compresoare, puncte şi reţele termice (geotermale şi pe combustibil fosil), cazane

industriale pe biomasă, gestiunea consumului de energie, modernizarea sistemului abur-

condens la maşina de fabricat hârtie, iluminat public exterior, modernizarea cuptoarelor

de sticlă, grupuri micro hidro, cogenerare industrială, companii de servicii energetice,

centrale electrice solare etc.

26,838

28 Analize de fond Sisteme industriale de producere a energiei termice, co-generare industrială, producerea

de energie termică pe baza de biogaz şi biomasă, puncte şi reţele termice, sisteme de

încălzire locală, compresoare, centrale electrice solare etc.
12,942

84 Analize preliminare Sisteme industriale de producere a energiei termice pe biomasă, reabilitare termică

industrială, sisteme locale de încălzire, co-generare, compresoare, pompe de căldură,

turbine eoliene, biocombustibili, instalaţii solare pentru producerea energiei termice
67,504

6 Acorduri de principiu Reabilitare termică industrială, co-generare, ventilarea şi condiţionarea aerului, iluminat

public exterior, sisteme industriale de producere a energiei termice, turbine eoliene
0,685*

* estimări

Total 107,969
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Portofoliul de proiecte: rezultate

3,52 ani

Beneficii financiare anuale (în mii dolari SUA) | Perioada de recuparare a investiţiei
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Portofoliul naţional de proiecte
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1. Industria construcţiilor de maşini

264.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

37Rata internă de rentabilitate (%)

- 1.530Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

- 27Reduceri anuale de emisii de SO2 (tone)

3,0Perioada de rambursare (ani)

440Economii anuale de energie (tep)

130.000Împrumut Fond (dolari SUA)

2,6Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                      Înlocuirea compresoarelor de aer

290.000Investiţia totală (dolari SUA)

UNIO S.A. Satu MareBeneficiar
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2. Alimentare centralizată (geotermală)

Beneficiar TRANSGEX S.A. Oradea

Tipul proiectului:                                                               Conectare a 5 puncte termice la staţia geotermală

Investiţia totală (dolari SUA) 1.178.474

Împrumut Fond (dolari SUA) 425.000

Perioada de rambursare (ani) 3,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 2,5

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 1.140.000

Rata internă de rentabilitate (%) 39

Economii anuale de energie (tep) 5.800

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 14.300
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3. Alimentare centralizată

Beneficiar CET S.A. Iaşi

Tipul proiectului:                                                   Modernizare a 3 puncte termice şi a reţelelor aferente

Investiţia totală (dolari SUA) 1.250.000

Împrumut Fond (dolari SUA) 980.000

Perioada de rambursare (ani) 2,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 6,0

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 377.000

Rata internă de rentabilitate (%) 17

Economii anuale de energie (tep) 937

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 2.831
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4. Industria alimentară (biomasă)

Beneficiar ULEROM S.A. Vaslui

Tipul proiectului:                                                                   Instalarea unui cazan pe coji de floarea soarelui

Investiţia totală (dolari SUA) 560.000

Împrumut Fond (dolari SUA) 448.000

Perioada de rambursare (ani) 4,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 4,3

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 400.000

Rata internă de rentabilitate (%) 23

Economii anuale de energie (tep) 621

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 1.487
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5. Industria celulozei şi hârtiei

1,7Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

4,0Perioada de rambursare (ani)

2.939.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

1.130Economii anuale de energie (tep)

- 2.807Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

752.000Împrumut Fond (dolari SUA)

60Rata internă de rentabilitate (%)

Tipul proiectului:     Monitorizarea consumului de energie; Sistemul abur/condens maşina de fabricat hârtie

940.000Investiţia totală (dolari SUA)

SOMEŞ S.A. DejBeneficiar
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6. Iluminat public exterior

17.500Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

15Rata internă de rentabilitate (%)

- 182Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,0Perioada de rambursare (ani)

47Economii anuale de energie (tep)

100.000Împrumut Fond (dolari SUA)

4,6Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                             Modernizarea sistemului de iluminat public exterior 

125.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local RovinariBeneficiar
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7. Iluminat public exterior

248.200Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

29Rata internă de rentabilitate (%)

- 665Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,0Perioada de rambursare (ani)

172Economii anuale de energie (tep)

209.000Împrumut Fond (dolari SUA)

3,1Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                             Modernizarea sistemului de iluminat public exterior

268.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local DorohoiBeneficiar
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8. Iluminat public exterior

169.200Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

32Rata internă de rentabilitate (%)

- 373Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,0Perioada de rambursare (ani)

97Economii anuale de energie (tep)

100.000Împrumut Fond (dolari SUA)

3,0Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Modernizarea sistemului de iluminat public exterior

125.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local BranBeneficiar
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9. Industria construcţiilor de maşini

1.264.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

87Rata internă de rentabilitate (%)

- 2.911Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

2,5Perioada de rambursare (ani)

957Economii anuale de energie (tep)

206.000Împrumut Fond (dolari SUA)

1,1Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                             Instalarea unui sistem local de încălzire industrială

257.000Investiţia totală (dolari SUA)

UNIO S.A. Satu MareBeneficiar
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10. Industria sticlei

1.552.500Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

60Rata internă de rentabilitate (%)

- 2.218Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

4,0Perioada de rambursare (ani)

898Economii anuale de energie (tep)

400.000Împrumut Fond (dolari SUA)

1,7Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                             Modernizarea tehnologică a unor echipamente 

514.000Investiţia totală (dolari SUA)

ARC S.R.L. DorohoiBeneficiar
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11. Iluminat public exterior

123.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

24Rata internă de rentabilitate (%)

- 171Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

4,0Perioada de rambursare (ani)

44Economii anuale de energie (tep)

135.000Împrumut Fond (dolari SUA)

3,9Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Modernizarea sistemului de iluminat public exterior

168.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local M. EminescuBeneficiar
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12. Iluminat public exterior

284.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

30Rata internă de rentabilitate (%)

- 405Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,5Perioada de rambursare (ani)

105Economii anuale de energie (tep)

200.000Împrumut Fond (dolari SUA)

3,1Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Modernizarea sistemului de iluminat public exterior

250.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local PecicaBeneficiar
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13. Rafinare ţiţei

1.814.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

49Rata internă de rentabilitate (%)

- 3.257Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,0Perioada de rambursare (ani)

1.368Economii anuale de energie (tep)

460.000Împrumut Fond (dolari SUA)

2,1Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                         Modernizarea producerii de abur utilizat în scopuri tehnologice

580.000Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar RAFINĂRIA ‘STEAUA ROMÂNĂ’ S.A. Câmpina
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Beneficiar Spitalul Judeţean Oradea

Tipul proiectului: Instalarea unui cazan pe peleţi din lemn

Investiţia totală (dolari SUA) 405.000

Împrumut Fond (dolari SUA) 324.000

Perioada de rambursare (ani) 4,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 5,6

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 159.000

Rata internă de rentabilitate (%) 17

Economii anuale de energie (tep) 187

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 445

14. Sănătate (biomasă)



Fondul Român pentru Eficienţa Energiei

marți, 25 iunie 2019 31

15. Rafinare ţiţei

363.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

53Rata internă de rentabilitate (%)

- 555Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,0Perioada de rambursare (ani)

233Economii anuale de energie (tep)

143.000Împrumut Fond (dolari SUA)

1,9Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                                     Modernizarea cazanului instalaţiei de distilare

179.000Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar RAFINĂRIA ‘STEAUA ROMÂNĂ’ S.A. Câmpina
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16. Iluminat public exterior

365.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

12Rata internă de rentabilitate (%)

- 509Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

4,0Perioada de rambursare (ani)

131Economii anuale de energie (tep)

336.000Împrumut Fond (dolari SUA)

5,6Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Modernizarea a 34 de sisteme de iluminat public exterior

420.000Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar TERMOELECTRICA S.A. Ploieşti
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17. Industria celulozei şi hârtiei

4,4Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

5,0Perioada de rambursare (ani)

1.273.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

1.012Economii anuale de energie (tep)

- 2.409Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

990.000Împrumut Fond (dolari SUA)

22Rata internă de rentabilitate (%)

Tipul proiectului            Modernizarea hidroagregatelor pentru acoperirea consumului propriu de energie I

1.162.500Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar OMNIMPEX HÂRTIA S.A. Buşteni
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18. Companie de servicii energetice

254.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

20Rata internă de rentabilitate (%)

- 1.101Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

4,5Perioada de rambursare (ani)

462Economii anuale de energie (tep)

499.000Împrumut Fond (dolari SUA)

4,2Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Instalarea unei instalaţii de co-generare la un terţ 

623.000Investiţia totală (dolari SUA)

ENEAS S.R.L. BucureştiBeneficiar
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19. Industria chimică

8.151.183Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

33Rata internă de rentabilitate (%)

- 32.151Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

4Perioada de rambursare (ani)

13.509Economii anuale de energie (tep)

2.000.000Împrumut Fond (dolari SUA)

2,8Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                Instalarea unei unităţi de cogenerare (COGENERARE I)

8.147.000Investiţia totală (dolari SUA)

CHIMCOMPLEX S.A. BorzeştiBeneficiar
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Beneficiar A6 IMPEX S.R.L. Dej

Tipul proiectului:                          Instalarea unui cazan pe biomasă pentru producerea de energie termică

Investiţia totală (dolari SUA) 13.464.000

Împrumut Fond (dolari SUA) 1.594.000

Perioada de rambursare (ani) 4,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 5,1

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 6.111.000

Rata internă de rentabilitate (%) 19

Economii anuale de energie (tep) 7.743

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 40.192

20. Celuloză şi hârtie (biomasă)
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21. Materiale de construcţii

Beneficiar 3FAN CONSTRUCT S.R.L. Sântimbru

Tipul proiectului:                             Retehnologizare flux tehnologic fabrica de cărămidă

Investiţia totală (dolari SUA) 2.577.600

Împrumut Fond (dolari SUA) 1.000.000

Perioada de rambursare (ani) 5,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 6,1

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 567.000

Rata internă de rentabilitate (%) 15

Economii anuale de energie (tep) 684

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 1.788
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22. Industria celulozei şi hârtiei

4,4Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

5,0Perioada de rambursare (ani)

1.273.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

1.012Economii anuale de energie (tep)

- 2.409Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

260.000Împrumut Fond (dolari SUA)

22Rata internă de rentabilitate (%)

Tipul proiectului            Modernizarea hidroagregatelor pentru acoperirea consumului propriu de energie I

400.000Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar OMNIMPEX HÂRTIA S.A. Buşteni
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23. Construcţii de maşini

Beneficiar ELECTROPRECIZIA S.A. Săcele

Tipul proiectului:                             Optimizarea sistemelor de apă industrială şi aer comprimat

Investiţia totală (dolari SUA) 284.000

Împrumut Fond (dolari SUA) 203.000

Perioada de rambursare (ani) 5,0

Termenul de recuperare a investiţiei (ani) 4,9

Valoarea netă actualizată (dolari SUA) 43.000

Rata internă de rentabilitate (%) 16

Economii anuale de energie (tep) 148

Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone) - 561



Fondul Român pentru Eficienţa Energiei

marți, 25 iunie 2019 40

24. Iluminat public exterior

39.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

15Rata internă de rentabilitate (%)

- 168Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

43Economii anuale de energie (tep)

173.000Împrumut Fond (dolari SUA)

5,6Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                               Modernizarea sistemului de iluminat public exterior cu lămpi LED

217.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local MociuBeneficiar
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25. Iluminat public exterior

136.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

22Rata internă de rentabilitate (%)

- 267Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

69Economii anuale de energie (tep)

173.000Împrumut Fond (dolari SUA)

4,5Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                    Modernizarea sistemului de iluminat public exterior cu lămpi LED

217.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local Tarna MareBeneficiar
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26. Industria celulozei şi hârtiei

4,6Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

5,0Perioada de rambursare (ani)

868.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

688Economii anuale de energie (tep)

- 1.638Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

959.000Împrumut Fond (dolari SUA)

22Rata internă de rentabilitate (%)

Tipul proiectului          Modernizarea hidroagregatelor pentru acoperirea consumului propriu de energie II

1.199.000Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar OMNIMPEX HÂRTIA S.A. Buşteni 
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27. Iluminat public exterior

136.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

22Rata internă de rentabilitate (%)

- 267Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

69Economii anuale de energie (tep)

173.000Împrumut Fond (dolari SUA)

4,5Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                    Modernizarea sistemului de iluminat public exterior cu lămpi LED

217.000Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local Tarna MareBeneficiar



Fondul Român pentru Eficienţa Energiei

marți, 25 iunie 2019 44

28. Industria mobilei

3.265.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

19Rata internă de rentabilitate (%)

- 4.084Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

1.851Economii anuale de energie (tep)

500.000Împrumut Fond (dolari SUA)

5,1*Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Instalaţie de co-generare cu ciclu ORC (biomasă)

6.934.699Investiţia totală (dolari SUA)

SORTILEMN S.A. GherlaBeneficiar

*centru de cost profit – pierdere, cu contabilitate separată
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29. Companie de servicii energetice

254.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

20Rata internă de rentabilitate (%)

- 1.101Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

4,5Perioada de rambursare (ani)

462Economii anuale de energie (tep)

499.000Împrumut Fond (dolari SUA)

4,2Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Instalarea unei instalaţii de co-generare la un terţ 

623.000Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar MEIR ENERGY SERVCES S.R.L. București
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30. Dezvoltare imobiliară

39.355Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

17Rata internă de rentabilitate (%)

- 70Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3,5Perioada de rambursare (ani)

32Economii anuale de energie (tep)

70.449Împrumut Fond (dolari SUA)

6,28Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                  Instalarea a două cazane pe buşteni despicaţi 

88.061Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar ZAMORA ESTATE S.R.L. Buşteni
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31. Industria chimică

16.657.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

36Rata internă de rrentabilitate (%)

- 20.338Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

3.25Perioada de rambursare (ani)

8.999Economii anuale de energie (tep)

2.000.000Împrumut Fond (dolari SUA)

2,7Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                                   Instalarea unei unităţi de co-generare (COGENERARE II)

15.030.000Investiţia totală (dolari SUA)

CHIMCOMPLEX S.A. BorzeştiBeneficiar
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32. Producerea de energie electrică

271.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

19Rata internă de rentabilitate (%)

- 297,1Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

84,5Economii anuale de energie (tep)

470.426Împrumut Fond (dolari SUA)

5,0*Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum

588.033Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local MerişaniBeneficiar

*şase certificate verzi la preţul minim de comercializare
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33. Producerea de energie electrică

61.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

14Rata internă de rentabilitate (%)

- 244,6Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

69,6Economii anuale de energie (tep)

456.560Împrumut Fond (dolari SUA)

6,4*Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum

570.699Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local Valea IaşuluiBeneficiar

*trei certificate verzi la preţul mediu 2013 de comercializare (www.opcom.ro)
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34. Companie de servicii energetice

222.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

18Rata internă de rentabilitate (%)

- 3.827Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

7,0Perioada de rambursare (ani)

1.678Economii anuale de energie (tep)

620.000Împrumut Fond (dolari SUA)

4,8Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului: Instalarea şi operarea unui sistem ORC de potenţial coborât şi răcitor la un terţ 

783.000Investiţia totală (dolari SUA)

ENERGY SERV S.R.L. BucureştiBeneficiar
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35. Companie de servicii energetice

1.992.776Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

23,4Rata internă de rentabilitate (%)

- 2.274Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

1.006Economii anuale de energie (tep)

1.995.133Împrumut Fond (dolari SUA)

4,5Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului: Realizarea unei centrale de co-generare de 1 MWe pe gaz de sinteză integrată SACET   

2.493.916Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar PAULOWNIA GREENE INTERNAŢIONAL S.R.L. Cluj - Napoca
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36. Producerea de energie electrică

70.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

15Rata internă de rentabilitate (%)

- 282,0Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

6,0Perioada de rambursare (ani)

80,2Economii anuale de energie (tep)

300.000Împrumut Fond (dolari SUA)

6,2*Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum

428.571Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local CocuBeneficiar

*trei certificate verzi la preţul minim de comercializare
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37. Producerea de energie electrică

42.000Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

17Rata internă de rentabilitate (%)

- 101,4Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

7,0Perioada de rambursare (ani)

28,9Economii anuale de energie (tep)

103.897Împrumut Fond (dolari SUA)

5,4*Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum

129.871Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local CicăneştiBeneficiar

*trei certificate verzi la preţul minim de comercializare
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38. Producerea de energie electrică

87.916Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

16Rata internă de rentabilitate (%)

- 417,3Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

7,0Perioada de rambursare (ani)

118,7Economii anuale de energie (tep)

363.696Împrumut Fond (dolari SUA)

5,7*Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului:                                Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru autoconsum

454.620Investiţia totală (dolari SUA)

Consiliul Local BustuchinBeneficiar

*trei certificate verzi la preţul minim de comercializare
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39. Industria chimică

6.732.764Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

27Rata internă de rentabilitate (%)

- 32.214Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

14.777Economii anuale de energie (tep)

2.000.000Împrumut Fond (dolari SUA)

3,3Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

9.985.000Investiţia totală (dolari SUA)

CHIMCOMPLEX S.A. BorzeştiBeneficiar

Tipul proiectului: Eficientizarea producerii şi consumului de energie prin integrarea unei instalaţii de

fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an
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40. Companie de servicii energetice

532.798Valoarea netă actualizată (dolari SUA)

22,6Rata internă de rentabilitate (%)

- 14.693Reduceri anuale de emisii de CO2 (tone)

5,0Perioada de rambursare (ani)

6.740Economii anuale de energie (tep)

1.214.588Împrumut Fond (dolari SUA)

3,2Termenul de recuperare a investiţiei (ani)

Tipul proiectului: Producerea de energie electrică în beneficiul unui terţ, în baza unui contract B.O.O.T.   

1.518.235Investiţia totală (dolari SUA)

Beneficiar MARGEX EQUIPMENT S.R.L. Baia Mare
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