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ROSEFF: Credite și granturi nerambursabile
pentru investiții noi și retehnologizări
Vă rugăm să luaţi în considerare, în cazul unei investiţii noi sau retehnologizări, posibilitatea
obţinerii de credite avantajoase şi, în plus, până la 15% din valoarea împrumutului sub formă de
grant nerambursabil.
Este momentul ! Puteţi obţine credite avantajoase întrucât băncile partenere au bani pe care
trebuie să îi dea împrumut în câteva luni, altfel îi rambursează BERD-ului !
Pentru detalii vizitaţi site-ul RoSEFF: www.seff.ro.
Pe scurt:
Prezentarea programului RoSEFF, un studiu de caz pentru proiectul MHC Mihoești Uzinsider și
câteva proiecte de succes din domeniul regenerabile.
Pașii ce trebuie urmați în cadrul programului RoSEFF pentru accesarea creditelor pentru
proiectele de construcție MHC:
1. Semnarea scrisorii de angajament (cu precizarea instituției financiare de la care se dorește a
se accesa creditul).
2. Primirea acordului băncii în urma analizei financiare a societății și verificarea criteriilor de
eligibilitate de către Tractebel Engineering:
· energia minim generată per Euro investit: 1,3 kWh/an /Euro investit
· recuperarea investiției în mai puțin de 15 ani și
· Venitul Net Actualizat (VNA) pentru investițiile în energie regenerabilă trebuie să fie pozitiv
(folosind o rată de actualizare de 8%).
3. Pe baza tuturor avizelor și acordurilor referitoare la proiect, Tractebel Engineering va întocmi
un raport de evaluare a impactului asupra mediului pe care îl va prezenta BERD-ului.
4. Aprobarea de către BERD a raportului de evaluare a impactului asupra mediului.
5. Punerea la dispoziție a datelor tehnice și economice, necesare pentru întocmirea Planului de
Utilizare Rațională a Energiei (REUP).
6. Elaborarea (de către Tractebel Engineering SA) și înaintarea către BERD, societatea respectivă
și instituția financiară aleasă a REUP-ului.
7. Semnarea creditului.
8. Tragerea creditului.
9. Implementarea proiectului.
10. Verificarea implementării cu succes a proiectului de către consultantul verificator MWH Italia (Verificator Independent contractat de către BERD).
11. După raportul pozitiv al verificatorului, societatea va primi grantul UE de 10 sau 15% din
valoarea împrumutată de la bancă. Dacă energia generată per euro investit >4 kWh/an/euro investit,
grantul este de 15% din valoarea împrumutată; dacă este < 4 kWh/an/euro investit, grantul este de
10% din valoarea împrumutată.
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Credite de investiţii fast-track cu granturi UE pentru IMM
UE BERD Facilitate de Finanțare a Energiei Durabile pentru IMM din România (RoSEFF)

Credite şi granturi UE pentru investiţii complexe de orice dimensiune - rapid
o
o
o
o

Credite de investiţii RoSEFF de până la 1 milion EUR de la Instituţiile Financiare Participante
Granturi UE de până la 150.000 EUR, în funcție de valoarea împrumutată
Consultanță tehnică gratuită din partea Tractebel Engineering pentru a vă ajuta la definirea investiţiei
Durata - depinde de complexitate, dar de obicei durează câteva săptămâni de la idee la investiţie

Credite şi granturi UE pentru investiţii mici şi simple - chiar mai rapid
o
o
o

Selectaţi echipamentele pe care doriţi să le cumpăraţi din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME)
Aplicaţi online pentru o finanţare din partea unei Instituţii Financiare Participante
Durata - generaţi un certificat de eligibilitate tehnică (AVIZ LEME) online - în 10 minute!

Instituții Financiare Participante
o

Banca Comercială Română, BRD Group Société Générale, Banca Transilvania și UniCredit Țiriac Bank

Investiţii tipice RoSEFF
Eficienţă energetică
Înlocuirea motoarelor, sisteme de control, iluminat, maşini, linii industriale de producţie şi
componentele acestora, reabilitarea clădirilor, pompe de căldură, cazane, arzătoare, cuptoare,
sisteme de cogenerare ... şi multe altele.
Energie regenerabilă
Cazane şi sisteme de cogenerare cu biomasă, biogaz şi biocombustibili; sisteme solare pentru
prepararea apei calde, microhidrocentrale.

Principalele reguli de eligibilitate
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

Investiţii complexe
Investiţiile în eficienţă energetică trebuie să aducă economii de energie de minim 20%
Investiţiile în reabilitarea termică a clădirilor trebuie să aducă economii de energie de minim 30%
Investiţiile în energie regenerabilă trebuie să genereze minim 1,3kWh/an pe 1 EUR investit
RIR trebuie să fie mai mare de 10% pe an
Grantul UE este de 15% pentru investiţii cu o performanţă ridicată, 10% pentru alte investiţii
Investiţii mici şi simple
Echipamentele din Lista Echipamentelor şi Măsurilor Eligibile (LEME) sunt eligibile în mod automat
Implementarea unei măsuri atrage un grant UE de 10%, două sau mai multe măsuri atrag un grant UE de
15%
Clienţi eligibili
IMM din sectorul privat (< 250 de angajaţi; CA < 50 MEUR)
Asociaţiile de locatari care satisfac condiția de IMM
IMM producătoare sau distribuitoare de echipamente energetice
Companii de tip ESCO

Proceduri de aplicare pas-cu-pas
Aflaţi dacă propunerea dumneavoastră de investiţie complexă este eligibilă
o
o
o

Sunați la RoSEFF Help Desk - 031 224 8104 sau trimiteţi un mail la seff@seff.ro
Discutaţi despre ideile dumneavoastră de proiecte cu un inginer de specialitate
Dacă acestea sunt eligibile, veţi primi detalii cu paşii următori

Aflaţi dacă propunerea dumneavoastră pentru investiţiile mici şi simple este eligibilă
o Verificaţi dacă echipamentele dorite sunt listate în LEME.
Lista Echipamentelor și Măsurilor Eligibile (LEME)

www.seff.ro
o Alegeţi dintr-o gamă largă de echipamente: motoare electrice, variatoare de turaţie, electrocasnice, sisteme
de iluminat, compresoare, tractoare, sisteme solare de apă caldă, cazane pe biomasă, sisteme cu biogaz,
izolaţie cu polistiren, panouri sandwich, geamuri eficiente-energetic, pompe de căldură, cazane, arzătoare,
panouri radiante infra-roşii, sisteme de cogenerare ... şi multe altele.
o Generaţi Certificatul de Eligibilitate Tehnică (AVIZ LEME) online - care descrie:
 Echipamentul selectat;
 Costurile eligibile - care includ costuri cu forţa de muncă/instalare pentru anumite tipuri de
echipamente;
 Următorii paşi pentru a aplica pentru un credit RoSEFF şi grant UE.
o Aplicaţi online sau depuneţi AVIZ LEME la orice Instituţie Financiară Participantă.
Reguli complete de eligibilitate găsiți online pe www.seff.ro

Întrebări?
o
o

Vă rugăm să contactaţi RoSEFF Help Desk, sediul Tractebel Engineering
031 224 8104 - seff@seff.ro - www.seff.ro.

Despre RoSEFF
o

RoSEFF este dezvoltat de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu sprijinul Uniunii
Europene. Consultanţa tehnică şi promovarea RoSEFF este asigurată de un consorţiu condus de Tractebel
Engineering.

RegenereazĂ economiile cu ajutorul investiȚiilor!
Exemple de investiții în eficiență energetică utilizând energia regenerabilă

Jariștea, Vrancea
Moripan Alex - companie din
industria mor[ritului §i panifica\iei a utilizat un credit EEFF de 70.000
Euro pentru instalarea unui cazan
de abur §i a unui cuptor de pâine
pe biomas[. În urma implement[rii
proiectului, a sc[zut atât consumul
de GPL cu 38%, cât §i consumul
de energie electric[ cu 32%.

Băicoi, Prahova
Phoenix Y este un actor important
pe pia\a interna\ional[ de pufule\i,
producând mai mult de un milion
de pungi pe zi. Snacks-urile,
comercializate sub brandurile Letz §i
Gusto, sunt vândute pe scar[ larg[ în
România §i se export[ în 10 \[ri
europene §i în SUA. Phoenix a
utilizat EEFF pentru a instala panouri
fotovoltaice pe acoperi§ul fabricii, producând 1,1 GWh/an de
energie electric[ regenerabil[, ce reprezint[ 38% din necesarul
cl[dirii. Având în vedere c[ se evit[ ineficien\a procesului de
furnizare a energiei electrice din re\eaua alimentat[ cu surse
conven\ionale, investi\ia reprezint[ o reducere a consumului de
energie primar[ de 2,6 GWh/an sau o reducere a emisiilor de CO2
de aproape 450 tone/an. 80% din aceast[ investi\ie de 900.000
Euro a fost finan\at[ cu un credit EEFF.

Smeeni, Buzău
Com Sova - produc[tor de panouri
sandwich, panouri de polistiren §i
accesorii pentru izolare termic[.
Din investi\ia total[ de 1,8 milioane
Euro, 1 milion Euro au fost finan\a\i
printr-un credit EEFF. Creditul a
fost utilizat pentru îmbun[t[\irea
procesului tehnologic, reabilitarea
termic[ a halelor, înlocuirea transformatoarelor §i a bateriilor de
condensatoare, recuperarea condensatului §i instalarea de panouri
solare pentru prepararea apei calde de consum, ob\inându-se
economii de energie de aproximativ 26%.

Baraj Mihoești, Alba
Uzinsider General Contractor (UGC),
o companie de inginerie, a utilizat un
credit RoSEFF de 900.000 Euro de la
Banca Transilvania pentru finan\area
unei micro-hidrocentrale pe râul Arie§,
în apropierea localit[\ii Câmpeni, jude\ul
Alba. Investi\ia const[ în montarea a
dou[ turbine orizontale Kaplan de 1.236
kW fiecare, ce vor genera 8.129 MWh
în re\ea. UGC opereaz[, de asemenea,
micro-hidrocentralele pe râurile Firiza,
Târnava Mare §i Cerna.

Galați

Zalău, Sălaj

Metaltrade International - proceseaz[
o\elul §i lemnul (scânduri, cherestea,
pele\i, tâmpl[rie din lemn stratificat) §i
furnizeaz[ o gam[ de servicii cum ar fi
construc\ii hidrotehnice, transport fluvial
§i v[muire, colectare §i valorificare
de§euri. Compania a utilizat un credit
EEFF de 240.000 Euro pentru a înlocui
instala\ia de uscare a lemnului pe gaze
naturale cu o instala\ie pe de§euri
lemnoase. De§i a crescut capacitatea de produc\ie, utilizarea
gazului natural a fost eliminat[ în favoarea de§eurilor lemnoase,
un combustibil neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon.
Per ansamblu, investi\ia a adus economii specifice de energie de
31% §i s-a amortizat într-un an.

Gym Invest este un furnizor en-gros de
bunuri de uz casnic precum produse de
cur[\are, de ambalare, produse de unic[
folosin\[, damigene de sticl[, butoaie de
plastic, de o\el inoxidabil §i produse din
sticl[. Compania a utilizat EEFF pentru a
investi în energie regenerabil[, înlocuind
sistemul de înc[lzire cu un sistem care
cuprinde o central[ termic[ pe pele\i
marca Ecohornet §i un sistem de distribu\ie a c[ldurii compus din 17
ventiloconvectoare, un ventiloconvector care va asigura perdeaua de
aer cald la u§a de la intrare §i 3 corpuri statice de înc[lzire. Investi\ia
a fost finan\at[ integral folosind un credit EEFF de 17.500 Euro.
Investi\ia a redus emisiile de dioxid de carbon cu 97%.

Nanov, Teleorman

Carei, Satu Mare

Comalat - produc[tor de lapte,
iaurt, sana, ca§caval, telemea §i
brânz[ topit[ - a utilizat un credit
EEFF de 257.800 Euro pentru
instalarea unei centrale de biogaz,
instalarea de chillere cu absorb\ie
§i de instala\ii de recuperare a
c[ldurii din gazele de ardere.
Implementarea proiectului a avut
ca rezultat reducerea consumului de energie final[ cu 27% §i
a emisiilor de gaze cu efect de ser[ cu 57% fa\[ de situa\ia
anterioar[ implement[rii investi\iei.

Ardealul - companie specializat[ în
produc\ia de uleiuri comestibile §i §roturi
furajere - a instalat un cazan nou pe
baz[ de coji de semin\e utilizând un
credit EEFF de aproximativ 667.000 Euro.
În urma implement[rii proiectului au
rezultat economii importante de energie
§i reduceri însemnate ale emisiilor
poluante.

Despre RoSEFF şi EEFF
RoSEFF (Facilitate de finanțare a energiei durabile pentru IMM din România) şi
EEFF (Facilitate de finanțare pentru eficiență energetică) sunt dou[ programe de

finan\are ale Uniunii Europene (UE) §i ale B[ncii Europene pentru Reconstruc\ie §i Dezvoltare
(BERD), care sprijin[ companiile din sectorul privat pentru a investi în eficien\[ energetic[ §i
solu\ii de energie regenerabil[.
RoSEFF §i EEFF sunt alternative rapide la finan\[rile prin fondurile structurale, având avantajul
unui pachet complet de servicii: consultan\[, grant §i finan\are.

Caracteristici cheie:
• Consultanță tehnică gratuită (finanțată de UE), asigurată de Tractebel Engineering
• Grant UE de până la 15%
• Finanțare de până la 1 milion de euro (RoSEFF) sau 2,5 milioane de euro (EEFF)
Aplicați azi! Help Desk pentru RoSEFF și EEFF:
031 224 8104, seff@seff.ro și eeff@eeff.ro.

www.seff.ro

www.eeff.ro

Acest document a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Con\inutul acestuia este responsabilitatea exclusiv[
a consor\iului Tractebel Engineering §i nu poate fi în niciun fel considerat ca reflectând punctul de vedere al UE sau BERD.

https://www.seff.ro/userFiles/file/RoSEFF%20-%20Case%20study/Case_study_Uzinsider_Ro.jpg[12/3/2013 5:03:42 PM]

Acţiuni ARmHE
ARmHE vă invită la RENEXPO Western Balkans, Belgrad,
22 – 23 aprilie, ca participant sau co-expozant la standul asociației
În cadrul RENEXPO Western Balkans, Belgrad , 22 – 23 aprilie, www.renexpo-belgrade.com
ARmHE va avea un stand de prezentare de 16 mp pe care își dorește să îl împartă cu alți câțiva
co-expozanți din România.
Avem în vedere interesul enorm pe care îl reprezintă Serbia în prezent din punct de vedere
hidroenergetic și nu numai pentru investitorii din Europa.
Prezentăm mai jos oferta organizatorilor urmând ca, pentru informații suplimentare, să o
contactați pe doamna Gabriela Bujeniță, Project Manager la REECO, pe e-mail: bujenita@reeco.ro sau
telefon: 0257 230 919.
Serbia as well as the entire region has an enormous Hydro potential, that is also why we have
a lot of exhibitors this year on the subject Hydro.
It would be our pleasure to have the Romanian Association on board at RENEXPO Western
Balkans, 22nd - 23rd of April in Belgrade and we would like to offer as follows:
1. 16m2 Booth
2. On this booth the Association can place as many companies (co-exhibitors) as they like, with
no co-exhibitor charges!
3. 10% of the total amount in the offer would be the provision for Mr. Popa for his
involvement.
4. We have many available projects for Hydro Power, that will be presented in our InvestorsLounge. We would offer Mr. Popa to be a partner also in the lounge and project
catalogue free of charge
5. Additionally we like to offer a presentation in the Open Forum, 23rd of April free of charge,
where Mr Popa could present their activities
6. During our event we would have the opportunity to talk about the possibility to found a
Serbian Hydro Power Association with Mr Popa.
7. We will invite Mr/ Popa to be a VIP in our official opening ceremony, in which the Serbian
government, several Ambassadors, KfW, EBRD, GIZ, industry and associations will be
present! Of course this is accompanied by international and national media and followed
by a VIP trade fair tour, so also a great chance for Mr Popa and the Romanian
companies to introduce themselves
8. We would announce Mr. Popa and the association on our website www.renexpobelgrade.com as well as in our trade fair catalogue.
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Reacție ARmHE la impunerea de către ANAR a montării de
debitmetre
În data de 12 martie 2015 ARmHE v-a trimis o scrisoare prin care vă semnala faptul că unul
dintre membrii asociației a primit o adresă prin care este obligat ca până la 31.05.2015 să monteze
debitmetre atât pentru măsurarea debitului turbinat cât și a debitului de servitute, având și
posibilitatea transmiterii la distanță a datelor. Vă rugam să ne comunicați dacă ați primit ceva similar și
modul în care veți proceda, având în vedere ca prin ARmHE să luăm poziție cu privire la intervalul de
timp prea scurt și faptul că nu se indică modalitatea de măsurare a debitelor turbinate și a celor de
servitute, acceptată de ANAR pentru ca datele să fie luate în considerare. De asemenea, se sugerează
transmiterea datelor în timp real cu toate că multe dintre captări sunt în zone fără alimentare cu
energie electrică sau fără semnal.
Din răspunsurile primite până acum se desprinde faptul că nu toți proprietarii de
microhidrocentrale au primit această atenționare, deci nu toate administrațiile bazinale au transmis-o.
Cu certitudine acest lucru nu va întârzia iar obligativitatea montării de debitmetre va deveni general
valabilă. În acest sens vă rugăm să ne transmiteți pe e-mail-ul asociației (armhe.office@gmail.com)
dacă vi s-a notificat obligativitatea montării de debitmetre și problemele pe care considerați că le veți
întâmpina când o veți face.
Pe baza răspunsurilor și a sugestiilor pe care le vom mai primi de la dumneavoastră vom
construi poziția ARmHE.
Până atunci, este obligatoriu ca fiecare dintre dumneavoastră, cei care au primit o asemenea
adresă, să trimiteți către administrația bazinală (ABA) corespunzătoare o reacție cât mai rapid, adică
luni, 16.03 !
Prezentăm pasajul din adresa primită de câțiva proprietari de MHC de la ANAR.
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Poziție privind piața certificatelor verzi: Consiliul concurenței și
ANRE
Relativ la „POZIȚIA ARmHE CU PRIVIRE LA PIEȚELE CERTIFICATELOR VERZI” prezentată în
Newsletter-ul ianuarie – februarie, pagina 4, unde a fost publicat textul integral vă anunțăm că au fost
depuse câte o adresă la Consiliul Concurenței și ANRE. Textul integral a fost publicat în numărul
specificat.
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