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TeraPlast și E.ON Energie România semnează un acord de 1,9 milioane de euro pentru soluţii
de eficienţă energetică

•
•

E.ON va construi o Centrală Electrică Fotovoltaică în Parcul Industrial
TeraPlast;
Economia de energie a TeraPlast este estimată până la 11,45% din
totalul de energie necesară în prezent.

E.ON Energie România şi TeraPlast au încheiat un parteneriat strategic, în valoare de 1,9 milioane de euro,
în cadrul căruia va fi realizat unul dintre cele mai mari sisteme de generare a energiei fotovoltaice din
România.
Construirea Centralei Electrice Fotovoltaice are drept obiectiv principal producerea distribuită a energiei
electrice din surse regenerabile, utilizând energia solară şi livrarea energiei produse la consumatorii
racordaţi la centrală.
În baza acestui parteneriat, E.ON va instala sisteme de energie solară pe acoperişul a 13 hale de producţie
şi clădiri ale TeraPlast, care vor permite companiei să-și genereze propria electricitate din surse
regenerabile. În acest fel, compania va reduce emisiile de CO2 până la 600,000 de tone pe an pe termen
lung. Acordul prevede posibilitatea de extindere a proiectului, anul viitor, până la valoarea de 4 milioane
de euro.
Centralele fotovoltaice vor produce un total de până la 2,196 de ore Gigawatti (GWh) pe an, ceea ce
corespunde cu aproximativ 11,45% din cerințele totale de energie electrică ale TeraPlast.
“TeraPlast urmărește obiective ambițioase pentru sustenabilitatea afacerii şi suntem mândri de acest
parteneriat. E.ON implementează soluții fotovoltaice clienților interesați de eficiența energetică și de
reducerea amprentei de carbon, know-how-ul internaţional garantând cel mai bun rezultat posibil pentru
clienți și climă", spune Dan Morari, CEO al E.ON Energie România.
Conform Directorului General al TeraPlast, Alexandru Stânean, „preocuparea noastră față de mediu este
una reala, care se traduce în acțiuni și în investiții de milioane de euro. După ce anul trecut TeraPlast a
investit în secția de reciclare PVC, anul acesta demarăm parteneriatul strategic cu E.ON. Pentru TeraPlast,
dincolo de materia primă, energia electrică este principala resursă pe care o consumăm în fabricarea
produselor noastre. Din acest punct de vedere, preocuparea pentru a produce măcar o parte din această
energie într-un mod sustenabil este naturală și coincide cu dorința noastră de a crește sănătos și
responsabil”.

Instalaţia aferentă Centralei Electrice Fotovoltaice cuprinde un sistem de monitorizare prin intermediul
căruia se pot supraveghea şi analiza starea şi rezultatele operaţionale, atât local cât şi de la distanţă.
Sistemele de pe acoperișurile de pe piață au o putere nominală de maxim 1,936 kilowați (kWp).

Despre TeraPlast Group
Cu o tradiție de peste 120 de ani, Grupul TeraPlast este în prezent cel mai mare producător de materiale
de construcții, cu capital românesc. Portofoliul de produse al Grupului este structurat pe șase linii de
business: Instalații & Amenajări, Profile tâmplărie, Granule, Panouri termoizolante, Fereste & Uși și Țiglă
Metalică (prin brandul Wetterbest). Grupul TeraPlast a deschis în octombrie 2017 TeraSteel Serbia,
prima fabrică aflată integral în proprietatea unei firme românești, inaugurată după 1990.
Începând cu 2 iulie 2008, cea mai mare companie din Grup – TeraPlast SA - este listată la Bursa de Valori
București, sub simbolul TRP.

Despre E.ON Energie România
E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este specializată în furnizarea gazelor
naturale, a electricităţii şi a soluţiilor energetice în 20 de judeţe din partea de Nord a ţării, din
Transilvania, Moldova şi Banat. Portofoliul de circa 3 milioane de clienţi identifică E.ON Energie România
ca unul din cei mai importanţi jucători de pe piaţa de gaze naturale şi energie electrică din România.
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Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.571, e-mail:
diana.bretfelean@teraplast.ro, persoana de contact Diana Bretfelean – Consilier juridic.

