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Deveniţi indEpEndEnt din punct 
dE vEdErE EnErgEtic! 
puteţi invESti  într-un SiStEm fotovoltaic
instalat pe acoperişul fabricii Dumneavoastră

Energia electrică ajută la buna funcţionare a fabricii şi se poate genera de pe acoperişul fabricii. 
E de ajuns sa instalaţi un sistem fotovoltaic pentru a vă folosi de energia produsă anual.
Energia produsă de panourile solare instalate pe acoperiş, va fi dedusă din factura de curent. Astfel, prin achiziţionarea 
unui sistem fotovoltaic reuşiti sa fiţi doar în câştig.
Consumul propriu energetic e factorul major a unei fabrici care are nevoie să instaleze un sistem fotovoltaic, iar energia 
rămasă se poate vinde reţelei electrice.
WKe World Key energy este partenerul dvs. competent pentru instalații de pe acoperișurile clădirilor de toate 
tipurile și din toate sectoarele industriale în românia.
vă garantăm competenţă şi organizare indispensabilă pentru fiecare etapă al construcției centralei și 
protecției investiției.
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verificare,evaluare 
si optimizarea 
conditiilor generale

Inspecție

Calculul suprafeței 
potențiale de câștig

Proiectare tehnica 
detailata

Plan finaciar complet

consultanta 
si proiectare

Dezvoltarea 
proiectelor

constructii 
si realizari

gestiune 
si intretinere

Dezvoltarea si
planificare
proiectului

Calcule complete de
productivitate și 
profitabilitate

Pregătirea și procedura 
pentru obtinerea 
autorizatiilor 

Contractul de 
management 

Consultanta de sprijin

punerea in opera a 
sistemelor

Coordonarea tuturor
performantelor

Gestionarea a 
activităților de 
construcție la timp

Finalizarea lucrărilor și
punerea în opera

Conectarea la rețea
electrica

Test de functionare

maximalizarea 
performantei

Monitorizarea comleta 
a sistemului

Garantia si optimizarea 
gestiunii

Gestionarea 
problemelor

Inspectie si intretinere

Intretinere 
extraordinara si 
reparatii

SuPOrTuL NOSTru IN OrICE FAzA A PrOIECTArII

pentru proprietari Pentru investitori

Pentru manageri

piata din romania Si cErtificatElE vErzi

iradiere solara 
1.200-1.600kWh/mp.a (conditii bune ESP in Europa de Sud-Est)
principalele instrumente de politica
Sistemul cotelor bazat pe certificate verzi
rezumat al cadrului legal pentru romania pv E-SrE

• 4 + 2 Certificate Verzi
• se aplica timp de 15 ani numai prntru proiectele comandate 

pana la sfarsitul anuluii 2016
• 27-55euro/certificat pe partea de sus a energiei vandute
• pentru proiecte sub 1MW,alt sistem se va aplica cu tarife fixe.
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SIMuLArE FINANCIArA DE ExEMPLu
In data de 1 iulie 2013, Legea 220/2008 modifica numărul de certificate verzi pentru fiecare mW produs de sistemul 
fotovoltaic. În timp ce ANrE a anunțat în aprilie 2013 o creștere a valorii de Certificate Verzi.
Valoarea certificatelor verzi a fost crescuta cu aproximativ 6%, ca urmare a unei rezoluții data de ANrE (Autoritatea 
Națională de reglementare în domeniul Energiei). Deci, astăzi, un certificat verde poate fi plătit cu 28,80 euro (129,64 
rON) si 58.80 euro (264.09 ron).
Investiția în economia verde, printr-un sistem fotovoltaic, este întotdeauna benefică pentru ca românia să-și asume 
valoarea certificatelor verzi pentru fiecare MW produs intr-o perioada de stimulare de 15 ani.

Pentru a face o simulare de rentabilitate financiară a investiței, vom considera o 
investitie intr-o instalatie fotovoltaică de 1 MW, cu un cost total de 1,2 milioane de 
euro la cheie și valoridicarea 3 Certificate Verzi de Euro 40,00.
Capitalul este de 40% și recuperare investitie inmai puțin de 11 ani.

TIRR
13,12%

ALTE bENEFICII: bANII DIN VâNzArEA DE ENErGIE
nu plăti mai mult decât factura de energie electrică
Energia produsă de panourile solare instalate pe acoperișul fabricii va fi dedus din factura de electricitate. În acest fel, 
achiziționarea unui sistem fotovoltaic este deja reflectată în economiile de costuri și vor fi ușor finanțate de băncile din românia. 
Consumul de auto- energie este factorul de confort mai mare pentru cei care instalează un sistem fotovoltaic, precum și pentru 
a câștiga bani din energia produsa în exces sau în zilele în care fabrica nu se folosește de energia produsa.
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IMPrEuNA VA VOM FACE SA PrODuCETI ENErGIE PENTru 
A CASTIGA bANI

energia produsă de soare va face afacerea mai profitabila

Generarea de energie cu emisii reduse de CO2 este din ce în ce în ce mai urgentă și potențialul enorm 
de acoperișuri industriale pot fi exploatate în mod corespunzător, la costuri reduse.
Legislația de Certificate Verzi încurajează tot mai multe companii sa profite de curentul generat pentru 
a reduce costurile de energie pe termen lung, Chiriile de acoperire și / sau veniturile de la consumul 
sau vânzarea de energie produsă la contribuie la reducerea costurilor de management al afacerii și / 
sau genera noi canale suplimentare de afaceri.
Astăzi, energia produsă din surse regenerabile este semnul distinctiv al unei imagini pozitive pentru 
companii. Cei care optează pentru soluții durabile eco-demonstreaza sensibilitate si responsabilitate.

DE CE WKE WOrLD KEy ENErGy?

suntem garanți ai succesului sistemului fotovoltaic

Noi dezvoltam previziuni exacte de performanță și de a dezvolta sisteme la cheie pentru deținătorilor 
de unități și manageri, mobilizarea ani de experienta.
Noi acționăm ca antreprenor general în construcția de instalații la cheie companiile fotovoltaice 
producție și comerț, fără a împiedica activitățile lor normale.
Cu un pachet de servicii totale poate asigura un control fără soluție de continuitate cu managementul 
de întreținere preventivă pentru buna funcționare și eficiență maximă pe termen lung.
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