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GRUPUL ENERGOBIT

Antreprenor General pentru proiecte 

energetice

Proiectant General
Servicii complete de consultanță și concept 

tehnologic pentru orice tip de proiect energetic

Lucrări complexe de infrastructura energetică
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Activitățile EnergoBit
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o Antreprenoriat general pentru lucrări electrice

o Producție de echipamente electrice - posturi de transformare

prefabricate MT/JT, celule de MT pentru distribuție primară și
secundară, transformatoare în ulei MT/JT cu pierderi reduse și
ultrareduse, tablouri electrice de JT (distribuție, protecție, 

automatizare, măsurarea energiei electrice)

o Digitalizare - Soluții pentru sisteme de monitorizare a consumului de 

energie, protecții prin relee și sisteme SCADA

o Operare și mentenanță instalații electrice
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EnergoBit – Gama completă de servicii

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



Centrale electrice eoliene si fotovoltaice - capacitate totală instalată: 

eolian 3.000 MW solar 1.400 MW

Primul val de “regenerabile” 2009-2014

> 2.000 MW instalați în proiecte 

regenerabile – parcurile eoliene 
și fotovoltaice, 

microhidrocentralele și centralele 

mici de cogenerare

EnergoBit - Antreprenor 

general pentru contracte 

BOP
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EnergoBit - Lucrări la cheie pentru orice tip de 

proiect de energie regenerabilă

Proiecte eoliene

Proiecte fotovoltaice

Microhidrocentrale Centrale de cogenerare

Încă din 2008 am acordat o atenție sporită proiectelor de energie regenerabilă

EnergoBit devine lider pe piața de regenerabile din Romania



Primul val de regenerabile

Centrala Eoliana Fântânele- Cogealac

cel mai mare parc eolian terestru din Europa

Referinta EnergoBit



EnergoBit
Selecție proiecte – centrale eoliene



Primul val de regenerabile

PV Ucea: cel mai mare parc fotovoltaic din 

Romania
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Referinta EnergoBit



EnergoBit
Selecție proiecte – centrale fotovoltaice



Al doilea val de regenerabile
Proiecte în lucru 2022 – EnergoBit

(diverse faze de dezvoltare)



ROBUST SOLAR 1000; ROBUST STORAGE 1000 (500)

EnergoBit: Solutii integrate pentru proiecte medii 

de generare si stocare a energiei electrice 



Sistem energetic centralizat       vs

Noul val de regenerabile 2022- 2030

Sisteme energetice distribuite



 Electrificare pe scară largă

 Noi trenduri - “Trilema 2030”:

Digitalizare & Securitate Cibernetica

Descentralizare – sisteme energetice distribuite

Decarbonare

 Sistemele energetice moderne:

Smart – inteligente
Eficiente & Performanță sporită

Ecologice – Prietenoase cu mediul înconjurător

Ce aduce noul val de regenerabile 2022 - 2030



SMART PEOPLE 

SMART COMPANY 

SMART FUTURE 
www.energobit.com

Contact us:

RO 400221 Cluj-Napoca, Romania 

Tetarom 1 Industrial Park, 

Tăietura Turcului Street, no. 47/11

Phone: +40 264207500

Email: 

ebit@energobit.com

marketing@energobit.com


