
 

 
 

TIMI�UL - NOUL MAGNET PENTRU INVESTITORII 
ÎN ENERGII REGENERABILE 

 
Potrivit Transelectrica, cea mai mare concentrare de proiecte solare din România urmeaz� s� se 

dezvolte în vestul ��rii, având epicentrul în jude�ul Timi�. O dovad� elocvent� în acest sens este parcul solar 
din Buzia�, inaugurat recent, prin care 1.200 de megawati pe an pot fi livra�i în re�ea, pentru a furniza energie 
electric� pentru 2.000 de apartamente. Îns� o serie de alte proiecte, de la 1 MW la 32 MW, se afl� în diverse 
stadii de implementare. 

Surse din pia�� relev� faptul c� zona Timi� a intrat puternic în vizorul investitorilor, dornici s� fie 
printre primii care profit� de poten�ialul solar  �i implicit de beneficiile financiare, cum sunt subven�iile 
acordate sub form� de certificate verzi. Pentru c� Timi�ul este bogat nu doar în energie solar�, ci este cel 
pu�in la fel de atractiv pentru dezvoltatorii de proiecte pe biomas�, biogaz �i biocombustibili, datorit� 
nivelului agriculturii practicate în Banat. Desigur, lista trebuie s� continue obligatoriu cu poten�ialul în 
microhidroenergie (zona Re�i�a plus celelalte jude�e) �i cu poten�ialul eolian ( dovedit prin m�sur�tori 
efectuate recent ). 

 

Asigura�i-v� prezen�a, ca Expozant, prin rezervarea unui stand  
 

Iat� de ce, în actualul context economic, cea mai potrivit� decizie pentru a putea profita de pia��, este 
participarea la RoEnergy, târg interna�ional de energii regenerabile �i eficien�� energetic�, care se va 
desf��ura la Timi�oara, Pavilion Expovest ( Hotel Senator), în perioada 28-30 noiembrie 2012. Iar pentru a 
de�ine vizibilitatea maxim�, cea mai bun� metod� este s� v� rezerva�i de pe acum un stand la expozi�ie. 



Companii cu tradi�ie din UE ( Italia, Cehia, Ungaria, Olanda, Bulgaria, etc)  �i-au rezervat stand la 
eveniment pentru a putea fi centrul aten�iei. Manifestarea va cuprinde expozi�ie, conferin�e, mese rotunde, 
cursuri aplicative, întâlniri de afaceri etc., pe temele solar/fotovoltaic, biomas�, biogaz, biocombustibili, 
energie eolian�, microhidroenergie, eficien�� energetic�.  

 
Pân� în prezent, Târgul RoEnergy, organizat anual de R.E.S. Group la Bucure�ti (luna iunie) �i 

Timi�oara (luna noiembrie ) a adus în România investitori din peste zece ��ri europene (Italia, Germania, 
Fran�a, Cehia, Olanda, Norvegia, Finlanda, Bulgaria, Ungaria etc.), Asia �i SUA.  

 
Mai multe informa�ii �i oferte de pre� se pot solicita pe info@roenergy.eu (www.roenergy.eu) 

 
 

AJUTAT DE CRIZA DIN VEST, BANATUL A AJUNS PE HARTA 
EUROPEAN� A ENERGIILOR REGENERABILE 

 
T�ierea subven�iilor acordate pentru producerea de energie din surse regenerabile, într-o serie de state 

europene, cum sunt Italia, Bulgaria ori Germania, face ca mari companii occidentale s�-�i caute noi ��ri 
pentru investi�ii. O zon� cu poten�ial RES de excep�ie este jum�tatea vestic� a ��rii, având epicentrul în 
Banat, locul de desf��urare al târgului interna�ional RoEnergy Timi�oara 2012, în perioada 28-30 noiembrie 
2012.  

Propice pentru toate tipurile de investi�ii în energii regenerabile, de la solar fotovoltaic la biomas�, 
biogaz, eolian �i hidroenergie, România poate profita de pe urma sc�derii economiilor vestice. 

Companii cu tradi�ie din Europa, dintre care unele vin acum pentru prima oar� în �ara noastr� ( Italia, 
Cehia, Bulgaria, Ungaria, UK etc.) �i-au anun�at participarea la RoEnergy South-East Europe Timi�oara 
2012, târg interna�ional de energii regenerabile �i eficien�� energetic� în construc�ii,  în perioada 28-30 
noiembrie 2012, la Pavilion Expovest din Timi�oara, în organizarea R.E.S. Group în colaborare cu asocia�ii 
profesionale din Romania. 

Tematica RoEnergy, prin expozi�ie, conferin�e, întâlniri de afaceri, prezent�ri de produse �i servicii 
acoper� aproape toate domeniile RES de la  solar fotovoltaic �i eficien�� energetic� pân� la bioenergie 
(biomas�, biogaz), energie eolian�, microhidroenergie �i cogenerare. 

De ce RoEnergy Timi�oara 2012 ? 

Primul argument este legat de faptul c� evenimentul are loc într-un moment de r�scruce pe pia�a RES 
din UE, datorit� t�ierii subven�iilor pentru energii regenerabile într-o serie de state europene. În c�utarea 
unor noi pie�e, unele companii pot ajunge s� demareze noi afaceri în România. 

Conform Transelectrica, jum�tatea vestic� a ��rii, �i jude�ul Timi� în special, se remarc� prin cel mai 
mare num�r de proiecte solare (de la sub 1 MW la 32 MW),  aflate în diverse faze de implementare. 

Banatul, al�turi de alte zone din vest, ocup� primele locuri din �ar� în ceea ce prive�te poten�ialul 
bioenergetic, eolian �i mocrohidroenergetic. 

RoEnergy Timi�oara 2012 va beneficia de participarea ELECTROGRUP (Bronze Sponsor) �i SRAC 
(Sapphire Sponsor). 

Informa�ii �i rezerv�ri la info@roenergy.eu, www.roenergy.eu 



 
 

 
Comunicat de presa 

(04.12.2012) 

ROENERGY TIMI�OARA 2012: UN TÂRG CU VÂNZ�RI, 
CONTRACTE, PRE-CONTRACTE �I PREMII 

“REGENERABILE” INEDITE 
 
Târgul României pentru Energii Regenerabile, organizat de R.E.S. Group, a înregistrat un 

succes notabil în cadrul celei de-a III-a edi�ii RoEnergy Timi�oara 2012. Nici un eveniment din vestul 
��rii nu a stârnit vreodat� un asemenea interes fa�� de energii regenerabile, a�a cum a f�cut-o 
RoEnergy Timi�oara 2012, pe parcursul celor trei zile de manifest�ri, în perioada 28-30 noiembrie 
2012, la Pavilion Expovest din Timi�oara. Cei 76 de expozan�i prezen�i la târg provin din domeniile 
solar fotovoltaic, bioenergie, cogenerare, eficien�� energetic�, microhidroenergie, energie eolian�. 

Cea mai bun� dovad� a succesului reportat este faptul c� unii expozan�i �i-au rezervat deja participarea 
la urm�torul eveniment RES, RoEnergy Bucure�ti 2013. Dar �i faptul c� unii expozan�i au semnat contracte 
�i pre-contracte – chiar în timpul celor trei zile de târg - cu reprezentan�ii unor companii �i organiza�ii care au 
vizitat evenimentul. 

Companii expozante de pe trei continente (Europa, SUA �i Asia) au venit în România pentru a sus�ine 
dezvoltarea energiilor regenerabile în cadrul celui mai relevant târg de profil din �ar�: RoEnergy România, 
specializat pe promovarea economiilor emergente, cu evenimente anuale la Timi�oara �i Bucure�ti. 

Feedback-ul companiilor prezente la Târgul RoEnergy Timi�oara 2012 relev� faptul c� 81% dintre 
expozan�i au apreciat evenimentul drept “foarte bun”, 15% au acordat nota “bun”, în timp de 3,8% au 
calificat evenimentul “satisf�c�tor” iar 0,2% nu s-au pronun�at. 

Premii inedite la Tombola RoEnergy 
Ceremonia de deschidere a fost onorat� de prezen�a reprezentan�ilor Transelectrica, operatorul na�ional 

de transport al energiei, respectiv Autoritatea Na�ional� pentru Cercetare �tiin�ific� (ANCS), pentru a 
eviden�ia rolul inova�iei într-un domeniu atât de dinamic, cum este cel al energiei regenerabile. 

În cadrul Conferin�elor RoEnergy, participan�ii au putut dezbate opiniile juc�torilor RES despre 
provoc�rile pie�ei în perioada imediat urm�toare. Au sus�inut prezent�ri, printre al�ii, reprezentan�i ai unor 
companii cu tradi�ie în aceast� industrie: Oscar Fonseca Marques, CEO Martifer Solar România, Tibby 
Barbu, Vice-pre�edintele Biroului din România al Smart Solar/Vey Stroy, reprezenta�i ai AB Energy, 
Electrogrup, SRAC, ISPE, More Green Energy, Noerr etc. 

Tombola RoEnergy Timi�oara 2012 a f�cut ferici�i posesorii unui weekend gratuit pentru dou� 
persoane într-una din loca�iile Continental Hotels, dar �i a cursurilor gratuite organizate de c�tre AREL �i 
RoGBC. În plus, to�i câ�tig�torii vor beneficia, timp de 12 luni, de câte un abonament gratuit la revista 
EnergyWorld. 

Încep înscrierile pentru urm�torul eveniment: RoEnergy Bucure�ti 2013 
Înc� din ultima zi a târgului din Timi�oara, o parte dintre expozan�i au solicitat s� se înscrie la 

urm�torul eveniment, RoEnergy Bucure�ti 2013, care va avea loc în Capitala României, în perioada 5,6,7 
Iunie 2013, la ROMAERO, sector 1, B�neasa. 

Oferte de pre�, rezerv�ri de standuri, informa�ii suplimentare la info@roenergy.eu 


