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Despre ABMEE 

Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” (ABMEE) este o 

agenţie locală de management energetic, înfiinţată în anul 2003, ca urmare a preocupării 

municipalităţii Braşov pentru eficienţa energetică şi protecţia mediului, printr-un program al Comisiei 

Europene – SAVE II 

 

ABMEE este un organism calificat de identificare şi evaluare a problemelor locale de energie şi de 

mediu. Principalele obiective sunt legate de conceptul de dezvoltare durabilă: 

• Promovarea EE şi SRE 

• Implementare de proiecte în domeniul EE şi SRE 

• Informare, instruire, diseminare şi conştientizare în domeniile EE şi SRE 

 

Membrii ABMEE: 

• Municipiul Braşov 

• Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei / ANRE 

• Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov / APM Braşov 

• Universitatea „Transilvania” Braşov 

• Regia Autonomă de Transport Braşov / RAT Braşov 

 

• S.C. Centrala Electrică de Termoficare Braşov S.A. / 

CET Braşov 

• S.C. Flash Lighting Services S.A. 

• S.C. Comprest S.A. 

• S.C. Urban S.A. 

• S.C. Flashnet S.R.L. Braşov 



Lansarea proiectului neZEH în România 

ABMEE a lansat în România proiectul european Nearly Zero Energy Hotels în cadrul unei conferinţe 
desfăşurate la Braşov Business Park, în 28 mai 2014 

 

Evenimentul s-a adresat hotelurilor şi pensiunilor IMM care doresc să intre în topul clădirilor “verzi” din 
Europa, care şi-au propus să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care pot deveni un model pentru 
societate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul conferinţei de lansare, ABMEE a prezentat condiţiile de acces pentru hotelurile şi pensiunile 
care doresc să se înscrie în competiţie, pentru a deveni „Proiectul Pilot al României” 



Lansarea proiectului neZEH în România 

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată soluţiilor şi tehnologiilor pentru Hotelurile 

aproape Zero Energie 

 

Tematicile discutate: 

•Definirea şi implementarea soluţiilor adecvate pentru clădiri tip nZEB - hoteluri şi restaurante 

•Integrarea surselor regenerabile de energie în clădiri, studii de caz 

•Soluţii practice de reducere a consumurilor şi costurilor energetice în hoteluri 

•Finanţare BERD şi granturi UE pentru transformarea  

unităţilor de cazare în Hoteluri aproape Zero Energie 

 

 

La evenimentul de lansare al proiectului neZEH  

au fost prezente 10 unităţi de cazare,  

care şi-au exprimat interesul în a deveni  

„Proiectul pilot al României” 
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Status implementare şi paşii următori 

ABMEE se află în faza selecţiei a minimum 10 hoteluri pentru a desfăşura interviuri şi vizite în teren 
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1.  Chestionar nivel I 
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3. Pre-audit energetic 

1 
4. Audit energetic 

0. Lansare neZEH 

10 - X 

5 - 10 
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