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We are 
the solar energy
company

Cum poate tehnologia solară 
să ajute orașele din România
să devină smart.
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Despre Wiren
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Credem în sustenabilitate

Wiren promovează producția de energie din 
surse regenerabile, cu o atenție spre sistemele 
eficiente energetic și producția optimă de 
energie.

În cadrul companiei Wiren, ne dorim să 
contribuim în mod activ la crearea unei 
comunități mai bune, care să valorifice 
potențialul energiei verzi și să utilizeze cele 
mai avantajoase sisteme energetice.

Despre Wiren

4



Suntem pasionați
de tehnologia solară

Credem că sistemele bine concepute și țelurile 
corect definite sunt un precursor al succesului. 
De aceea investim în resursele necesare pentru 
a dobândi know-how, planificare proactivă și 
gândire strategică, toate acestea făcând 
diferența între succes și eșec.

Dezvoltăm și îmbunătățim în mod constant 
produsele și serviciile noastre prin adăugarea de 
noi caracteristici, idei și soluții, încercând să 
îmbunătățim calitatea vieții clienților noștri, 
precum și calitatea proiectelor.

Despre Wiren

Soluții personalizate

Te consiliem în a construi un sistem 
energetic adaptat nevoilor tale, având în 

vedere caracteristicile arhitecturale și 
bugetul dorit.

Produse premium

Wiren folosește panouri solare de înaltă 
eficiență, împreună cu un echipament 

adecvat, care asigură obținerea celor mai 
bune rezultate.

Experiență de 15 de ani

Echipa noastră specializată va instala 
sistemul fotovoltaic cu cea mai mare grijă, 
având în vedere managementul proiectului 

și verificarea prealabilă.

Finanțare ușoară

Costurile cu energia regenerabilă sunt 
considerate de către bănci o investiție în 
sustenabilitate. Așadar, o serie de bănci 

susțin și finanțează acest tip de investiție.
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Tendințele pieței 
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De ce tehnologia solară are 
sens astăzi în România?



Costul cu tehnologia 

Tehnologie accesibilă 

Analizând costurile unei investiții solare, putem 
observa că acestea au scăzut semnificativ, ajungând 
la 25% din cât costau acum 8 ani. 

Maturizarea tehnologică, dar și producția în masă a 
echipamentelor au fost factorii care au susținut 
această scădere abruptă. 

Cel mai probabil, suntem aproape de limita inferioară, 
dar orice scădere viitoare va fi posibilă în urma 
optimizării producției, dar cel mai mult al integratorului.

Concluzie 

Investiția în energia solară este avantajoasă din toate 
punctele de vedere.
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Trendul prețului la energie

Prețul energiei electrice este un factor definitoriu în 
amortizarea oricărei investiții în producția de 
energie solară. 

Creșterea continuă a prețului pe care îl plătim 
pentru energia electrică este direct proporțională 
cu interesul și investițiile în centralele fotovoltaice. 

Urmărind un trend al prețurilor energiei electrice, 
putem observa un ritm constant de creștere. 
Probabil că în contextul renunțării la cărbune și 
urmărind tendințele europene, considerăm că 
trendul va rămâne ascendent.  
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Tendințele pieței



Obiective 
pe termen lung
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Susținem un viitor verde 

Wiren a fost fondat cu scopul de a face energia 
disponibilă și ușor accesibilă tuturor.

Bazându-ne pe aceste valori, credem cu tărie 
că viitorul aparține celor care au curajul de a 
visa și de a se implica în scopul creării unei 
lumi sustenabile și verde pentru viitoarele 
generații.

Privind în ansamblu, o viitoare tranziție 
energetică va aduce beneficii atât economice 
cât și al impactului asupra mediului. 

Obiective
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Imagine de ansamblu

Citându-l pe unul dintre cei mai mari vizionari din 
lume în domeniul energiei, Nikola Tesla, care 
susținea că “energia va aparține tuturor”, 
viziunea noastră pentru un viitor sustenabil 
înglobează mai multe domenii de activitate, toate 
având la bază producția de energie verde și 
consumul acesteia “on spot” dacă se poate.  

Există un număr mare de scenarii și acțiuni pe care 
România le poate concentra, vizând 
independența energetică și bazându-se doar 
pe surse regenerabile.

Obiective

 Transportul
public

Iluminat
public și personal

Înverzire consum
energie

Mobilitate 
electrică

Tranziție
energetică

Viitor 
sustenabil
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Transportul public
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Energie verde pentru 
transportul în comun

Transport public
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Majoritatea companiilor de transport public, 
utilizează în cadrul transportului în comun 
energie achiziționată din rețeaua națională. 

Prin urmare, tramvaiele folosesc același 
procent de energie verde aflată în rețea. 
În cifre, acest procent este de 40% energie 
verde și 60% mix energetic non-verde. 

Recomandăm cu tărie investiția în capacități 
de producție a energiei solare pentru a crește 
atât performanța economică, dar și ponderea 
de energie verde folosită. 



Exemple locuri de producție

În funcție de necesarul de energie, se pot identifica 
mai multe zone de producție a energiei solare. 

Exemple: 
● Acoperișul depourilor de tramvaie 
● Stații de tramvai / autobuz, etc

În cazul în care aceste zone de producție nu sunt 
suficiente, se poate recurge la producția la scară 
largă a energiei solare în afara orașului. 

Energia produsă va fi livrată în rețeaua electrică a 
companiei de transport public, fiind folosită de 
aceasta în vederea electrificării vehiculelor.

Transport public
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Simulare CTP - Investiție publică - Fonduri proprii 

6.000m²
Acoperiș drept sau tablă sau 

parcare, etc 

200 MWh
Consum lunar

1MWp
Dimensiune proiect

5,5 ani
Perioadă de amortizare a 

investiției

600.000€
Investiția totală

110.000€
Reducere anuală a costului 

cu energia electrică

216.000€
Facturi anuale

la un cost de 90 €/MWh

12.000m²
Teren disponibil

2.75 mil €
Economii în perioada de 
operare de cca. 25 ani

1.250 MWh
Energie produsă și 

consumată

Calcul realizat pentru o 
factură anuală de:

O capacitate producție 
solară de:

Spațiu necesar pentru 
instalare:

Investiția totală poate 
ajunge la o valoare de:

Multiple beneficii ale 
proiectului :

Durată de viață - 25 ani
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Simulare CTP - Investiție privată - cu securizare preț energie a CTP 

6.000m²
Acoperiș drept sau tablă sau 

parcare, etc 

200 MWh
Consum lunar

1MWp
Dimensiune proiect 

Securizare 
CTP poate securiza o valoare 

diminuată a energiei 
electrice contractată pe 20 
ani. (În exemplu piața minus 
20 EUR / MWh cu min/max)

Investiția companiei va fi 
zero. CTP poate inchiria 
acoperișul. Va trebui să 
securizeze un PPA cu 

investitorul.

25.000€
1.250 MWh x 20 EUR

Reduceri anuale la un minim de 20€ / MWh 
plus eventuală chirie. 

Înverzirea consumului cu 
cantitatea verde absorbită.

216.000€
Facturi anuale

la un cost de 90 €/MWh

12.000m²
Teren disponibil

0.5 mil €
Economii generate doar din 
diferenta de preț, la care se 
adaugă beneficii multiple. 

1.250 MWh 
Energie produsă și livrată de 

către investitor CTP

Calcul realizat pentru o 
factură anuală de:

O capacitate producție 
solară de:

Spațiu necesar pentru 
instalare: Investiție CTP Beneficiile unui astfel de 

proiect sunt: 

Durată de viață - 25 ani



Beneficii

O astfel de abordare, poate reduce costurile 
cu energia semnificativ.

Utilizarea energiei regenerabile reduce 
poluarea aerului care este un factor indirect 
a cauzei decesului prin infarct, cancer 
pulmonar și atac de cord.

Orașul Melbourne a conștientizat importanța 
îmbunătățirii calității vieții, iar cu ajutorul 
energiei solare provenite din panouri 
fotovoltaice pentru sectorul transportului în 
comun a redus procentul emisiilor de carbon, 
numărul echivalând o eliminarea a 75,000 de 
mașini sau plantarea a 390,000 de copaci.
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Transport public



Iluminat independent  
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Iluminat stradal

Costul cu energia electrică folosită la 
iluminatul stradal influențează semnificativ 
bugetul autorităților locale.

Prin înlocuirea sursei de producție a energiei, 
costurile cu iluminatul public se vor reduce la 
nivelul costurilor de mentenanță. 

Producția energiei solare, stocarea ei pe timpul 
zilei și consumarea în timpul nopții reprezintă o 
variantă ideală pentru înverzirea consumului 
de energie și independență energetică. 

Iluminat independent
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Exemple de independență 
energetică 

Iluminat independent
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Odată cu înlocuirea sursei de producție, iluminatul 
stradal se poate bucura de două scenarii, ambele 
având beneficii considerabile asupra orașului: 
iluminatul stradal unitar și iluminatul stradal 
centralizat.

Iluminat independent unitar 

Fiecare stâlp de iluminat va conține panou 
fotovoltaic și baterii, astfel încât consumul de 
noapte să fie acoperit din producția de energie de 
pe timpul zilei, stocată în baterie. 



Exemple de 
independență energetică 
Iluminat independent centralizat 

Centralizare în grupuri, spre exemplu o stradă/ o 
parcare și se va forma un sistem hibrid de 
producere a energie și stocare a ei pentru noapte. 

Locuri unde se pot instala capacitățile de 
producție pot fi diverse, cum ar fi: 

- Sensuri giratorii                                     
- Stații de tramvai   
- Carport - Parcare  

 

 

Iluminat independent
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Iluminat independent- capacitate de producție dimensionată în 3 scenarii hibrid

Acoperitor vara
Capacitatea de producție subdimensionată:

● Suficient pentru a acoperi consumul de vară 
● Iarna va trebui să se achiziționeze din rețea 

diferența de energie 
● Este un prim pas spre independența energetică
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Instalație medie 
Capacitatea de producție echilibrată:

● Suficient pentru a acoperi consumul de primăvară - 
vară

● Excedentul va fi vândut în rețea în calitate de 
prosumator

● În extrasezon se va achiziționa energie din rețea 

Independența sau aproape
Capacitatea de producție subdimensionată:

● Acoperă majoritatea consumului 
● Vara se va genera un excedent energetic 

semnificativ, care va fi vândut. 
● Costurile cu energia se vor diminua semnificativ
● Iluminatul va fi preponderent alimentat din surse 

regenerabile. 

În toate scenariile, instalațiile sunt 
hibride - produc, stochează, 
consumă și livrează în rețea.



Energy will 
belong to everyone
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Tranziție spre energie verde

Numărul consumatorilor interesați de investiții 
private în domeniul energiei solare este unul într-o 
continua creștere.

Orice consumator de energie poate deveni 
prosumator, produce, consumă, livrează.

Tranziția energetică oferă oricărui consumator 
posibilitatea de a face primul pas spre 
independență energetică la un cost extrem de 
mic. 

Conform calculele noastre, chiar și investițiile în 
zona rezidențială se amortizează în aproximativ 7 
ani.
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Energie solară oriunde 



Tranziția spre energie solară

Energie solară oriunde 

25

Unul dintre cele mai importante puncte de plecare 
în asigurarea unei tranziții energetice trebuie să fie 
o campanie de informare și conștientizare din 
partea autorităților.

Tendința de a deveni prosumator sau a instala 
pentru autoconsum este în crește, dar suntem 
siguri că o confirmare din partea autorităților ajuta 
mult.

Implicarea autorităților poate fi: 

● Puterea exemplului pe propriile locuri de consum
● Informarea publicului cu privire la beneficiile aduse de 

energia verde



Mobilitate electrică
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Obiective

Mobilitate electrică
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Obiectivele UE privind standardele emisiilor de 
CO2 provenite de la autovehicule pentru anul 
2025, respectiv 2030 prezintă o reducere a 
nivelului mediu de emisii cu până la 15%, 
respectiv 37,5%.

Standardele includ un mecanism de stimulare a 
utilizării pe scară largă a vehiculelor cu emisii 
zero și cu emisii scăzute. 

Bicicletele, LSV, mașinile electrice sunt câteva 
opțiuni care pot înlocui cu precădere transportul 
pentru rute scurte în cadrul orașului, diminuând 
emisiile de GES.



Avantajele mobilității 
electrice

Mobilitate electrică
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Contextul pandemic actual poate servi drept un 
avantaj în promovarea mobilității electrice 
pentru cetățeni. Mobilitatea se poate realiza 
independent, respectând normele de distanțare 
socială și contribuind astfel la reducerea poluării 
fonice și emisiilor de CO2.

Prin creare unei delimitări clare a circulației, care să 
includă stații de încărcare și staționare, promovăm 
o mobilitate sănătoasă. Prin urmare, avantajele 
e-mobilității depășesc cu mult doar beneficiile 
financiare.



Concluzii
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Concluzii
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Înaintea implementării
 

Prețurile energiei electrice înregistrează un trend de creștere 
în ultimii 10 ani, iar această tendință continuă în contextul 

decarbonizării sectorului energetic.

Transportul rutier este sursa a aproximativ 30% din totalul de 
emisii de CO2 generate în România. 

Poluarea provenită din industria rutieră afectează atât mediul 
înconjurător, cât și calitatea aerului.

Iluminatul stradal reprezintă un cost semnificativ pentru 
autoritățile publice, iar beneficiile nu sunt direct proporționale 

cu costul energiei.

În urma implementării

Cu ajutorul energiei regenerabile, cetățenii se pot bucura de 
independență și eficiență energetică din surse 

inepuizabile, conștientizând aportul pozitiv adus pentru un 
viitor verde.

Împreună putem promova mobilitatea electrică drept o 
alternativă a tranzitului în oraș prin investiții în stații de 
încărcare electrică și utilizarea vehiculelor electrice și 

hibride, reducând procentul de emisii CO2.

Investiția într-un sistem de iluminat stradal bazat pe energie 
verde aduce un aport semnificativ atât financiar, cât și din 

punct de vedere a emisiilor de CO2. 



Dor Marian
CEO, Founder

office@wiren.ro

www.wiren.ro
www.wirenhypervolt.com

Fă primul pas către 
independență energetică!
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