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30 de ani împreună -  EnergoBit 
 

o În piață din 1990    

o 700 angajați, dintre care peste 250 de ingineri 

o Cifra de afaceri peste 65 milioane de EURO  
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Acoperire națională 

o Cluj-Napoca 

o București 

o Bacău 

o Brașov 

o Constanța 

o Craiova 

o Timișoara 

o Jibou 
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EnergoBit – Antreprenor General 

Clienți 

industriali 

Centrale de 

Cogenerare 

Micro hidrocentrale Parcuri 

fotovoltaice 

Parcuri eoliene 

Rețele de 

distribuție 
 Retrofit 

stații 

existente 

Stații electrice Soluții inteligente 

Smart grid 

Rețele de 

transport 
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EnergoBit – Proiecte energie regenerabilă  

Încă din 2008 am acordat o atenție sporită proiectelor ce implică energia regenerabilă 

 EnergoBit devine lider pe piața de regenerabile din Romania 
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Avantajul colaborării cu EnergoBit 

o Consultanță tehnică și dezvoltare conceptuală 

o Audit energetic - Management energetic 

o Proiectare și autorizare 

o Producție - Furnizare 

o Integrare soluții 

o Monitorizare și control 

o Execuție și punere în funcțiune 

o Suport în dezvoltarea facilităților de finanțare 

o Mentenanță și Operare 

 

 

Gama completă de servicii – un singur furnizor pentru toate 

fazele proiectului: 
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Servicii complete de proiectare 

Soft energetic specializat– Paladin 

DesignBase  (fost EDSA technical) 

Servicii de proiectare: rețea electrică, 

stație de alimentare, conexiune la rețeaua 

națională, proiecte de energie 

regenerabilă, servicii complete proiectare. 
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Analiză comparativă a diferitelor scenarii de 

investiții asupra costurilor (investiția inițială, 

mentenanța, pierderi electrice, etc.) pentru a 

alege soluția cea mai potrivită clientului final. 

Proiectare și consultanță tehnică  
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Producție echipamente electrice 

o Posturi de transformare în anvelopă de beton, gama ROBUST 

o Celule de MT tip Metal Clad pentru distribuție primară, gama MOD24MC  

o Celule de MT pentru distribuție secundară, gama MOD6 

o Transformatoare de distribuție în ulei gama ECO-T 

o Tablouri de distribuție de joasă tensiune, automatizări și protecții 
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Soluții E-Mobility  
– inclusiv opțiunea de integrare cu sistemul de producere energie ”curată” 

1. ROBUST EV Parking 

 

 2. ROBUST EV Infrastructure 

  

 3. ROBUST EV Public 

 

 

Prima mașină electrică din Cluj-Napoca,  

acasă la EnergoBit (2011) 



Copyright © EnergoBit 2020. Toate drepturile rezervate. 11 

Soluții de Monitorizare și Control 

o Soluții SCADA 

 Sisteme SCADA si de control a centralelor electrice “verzi” (fotovoltaice și eoliane) 

 Integrarea  centralei electrice “verzi” cu sistemele SCADA existente și pentru conectarea cu dispeceratul național  

 SCADA și sisteme de protecție pentru stații de înaltă și medie tensiune; parcuri fotovoltaice și eoliene; centre de dispecerat; 

surse care permit integrarea echipamentelor de la diferiți furnizori: GE, ABB, Siemens, SEL, Schneider Electric … 

o Soluții pentru sisteme de protecție cu relee digitale 

o Soluții pentru telegestiune și analiza calității energiei 
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Stații și Linii electrice 

o Lucrări complexe pentru stații electrice de 400/220/110/20 kV (inclusiv stații de interior) și 

pentru linii electrice 

o Lucrări noi sau retehnologizarea/modernizarea instalațiilor existente  

o Soluții tehnice pentru circuite secundare (sisteme SCADA, sisteme de protecție și măsurarea 

energiei electrice) 

o Linii electrice subterane și aeriene de până la 750 kV 
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Stații de transformare 

Începând cu anul 2001, EnergoBit a pus în funcțiune 63 de stații de transformare 
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Module prefabricate de stații electrice 

o Module de distribuție primară – gama ROBUST 

OPTIONAL MDP; 

o Module de control și protecție – gama ROBUST 

OPTIONAL MCP. 

Avantaj principal: 

Costuri, timp și spațiu reduse 
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Lucrări la cheie pentru producerea energiei ”curate” 

Proiecte eoliene 

Proiecte fotovoltaice 

Microhidrocentrale 

Centrale de cogenerare 
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Capacități de stocare  

pentru energia produsă din surse regenerabile 

BESS  -  Parc eolian Cobadin, EDPR  

BESS – Parc fotovoltaic Băilești, EDPR  

Referințe 
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Antreprenor general  

> 2.000 MW instalați în proiecte regenerabile – parcurile eoliene și 

fotovoltaice, microhidrocentralele și centralele mici de cogenerare 

Referințe:  

Fântânele – Cogealac: cel mai mare parc eolian terestru  

din Europa - 600 MW  

Ucea: cel mai mare parc fotovoltaic din Romania 55 MW  
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Mentenanță și Operare 

○ Dispecerizarea și operarea stațiilor electrice 

○ Mentenanța preventivă și corectivă (JT-MV-HV) 

 



PARC FOTOVOLTAIC  

UCEA 55 MW 

  

-  cel mai mare parc PV din 

România 
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Selecție referințe – proiecte pentru ”energie curată” 
Sisteme fotovoltaice 



MIROSLAVA  1 MW 

-  primul parc fotovoltaic din România care 

folosește sistemul de tracking pe două 

axe 
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Selecție referințe – proiecte pentru ”energie curată” 
Sisteme fotovoltaice 



VISONTA   18 MW 

IZVORU  8.65 MW 

GĂLBIORI          1MW 

VISONTA   16 MW 
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Selecție referințe – proiecte pentru ”energie curată” 
Sisteme fotovoltaice 



(CEZ) Fantânele-Cogealac 

PARC EOLIAN 600 MW 

-  cel mai mare parc eolian din România 
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Selecție referințe – proiecte pentru ”energie curată” 
Centrale eoliene 



• Fantanele 

• Cogealac 

• Cernavoda 1 & 2 

• Mircea Voda 

• Pestera 

• Sarichioi 

• Dorobantu 

• Silistea 

• Baia 

• Casimcea 1 & 2 

• Rahmanu 

• Pantelimon 

• Nalbant 

• Gemenele 

• Mireasa  

• Galbiori 

• Crucea 

• Cobadin 

• Stejaru 

 

• CEZ 

• EDPR 

• OMV 

• Gas de France 

• Verbund 

• Butan Gas 

• Vestas 

 

 

 

PROIECTE EOLIENE REPREZENTATIVE                                                      CLIENȚI REPREZENTATIVI 

Selecție referințe – proiecte pentru ”energie curată” 
Centrale eoliene 



Microhidrocentrale 
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Suciu Minghet   1 MW 

 

Valea Stanciului  1 MW 

Selecție referințe – proiecte pentru ”energie curată” 
Microhidrocentrale 



Centrale de cogenerare pe 

biogaz și gaz natural 
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Selecție referințe – Cogenerare pe biogaz 

Biocarnic – centrala de cogenerare pe biogaz 

Hotel CityPlaza – CHP gaz natural 



Contactați-ne: 

 

 RO 400221 Cluj-Napoca, Romania  

Parc Industrial Tetarom 1   

Strada Tăietura Turcului, nr. 47/11 

Tel: +40 264207500 

Email:  

ebit@energobit.com 

marketing@energobit.com 

 


