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RoEnergy România, Târgul Prosumatorilor, cea mai așteptată expoziție a anului !
România își redeschide porțile pentru investitori. Prima ocazie: 17-19 aprilie 2019, la Târgul
RoEnergy România, București, ediția a VIII-a

După o așteptare de câțiva ani, timp în care țările din jur au ajuns la alte niveluri, România începe o
etapă extrem de importantă pe calea tranziției la energia verde.
Pentru România, 2019 începe sub cele mai bune auspicii: în acest moment legislația pentru
prosumatori este definitivată 100%, ceea ce înseamnă că prosumatorii care produc energie în regie
proprie o pot vinde în rețeaua națională.
Potrivit legislației intrate recent în vigoare, toți prosumatorii cu capacități de până la 27 kwp pot
încheia contracte de vânzare a energiei cu distribuitorii naționali, compania ENEL, de exemplu,
începând chiar zilele trecute să invite prosumatorii să facă acest lucru.
În același timp, statul român a demarat programul de subvenționare a persoanelor fizice cu capacități
cel puțin 3 kwp, care vor primi gratuit 90 % din costul unei instalații fotovoltaice de aproximativ 4.600
Euro, urmând ca beneficiarii să mai plătească diferența de 10 %. După finalizarea validării firmelor de
instalații de către Administrația Fondului de Mediu(AFM), proces aflat acum în derulare, începând cu
luna martie 2019, persoanele fizice sunt așteptate să se înscrie în program. Vor putea beneficia de
subvenții 30.000 de persoane, pe principiul primul venit / primul servit.
Companiile și persoanele fizice se grăbesc să prindă un loc în programul de subvenții
O dată cu intrarea în vigoare a legislației privind prosumatorii, respectiv popularizarea subvențiilor în
mass media, firmele de instalații se grăbesc să obțină autorizarea pentru executarea lucrărilor. În
ceea ce privește beneficiarii programului de subvenție, startul va fi dat în martie, după finalizarea
validării firmelor de instalații.
În acest context, Târgul RoEnergy România sprijină tranziția spre o economie verde prin facilitarea
contactelor dintre producători / furnizori de tehnologii nepoluante și consumatori, prin organizarea
ediției numărul VIII în capitala țării, București, în perioada 17-19 aprilie 2019, eveniment susținut sub
egida Prosumatorilor.
Apariția prosumatorilor începe să stârnească interesul companiilor energetice din Europa, acestea
manifestându-și interesul de a participa, ca expozanți, la Târgul RoEnergy București 2019, Platforma
de promovare Nr. 1 a energiilor regenerabile în România.
Pentru companiile furnizoare de panouri fotovoltaice și infrastructura aferentă, schimbarea legislației
și acordarea de subvenții de stat, reprezintă un bun prilej de a-și reîndrepta atenția spre cea mai

mare țară din Europa de Sud-Est, recomandată de condițiile excepționale în ceea ce privește
potențialul energiei solare și al energiilor regenerabile în general.

Cât costă un stand expozițional ?

Doriți să beneficiati de o poziție privilegiată a standului companiei dumneavoastră la Târg ? Cea mai
bună opțiune este să vă rezervați din timp un stand. Solicitați chiar acum o Ofertă de preț, fără nici o
obligație, la info@roenergy.eu ori marketing@roenergy.eu
Mai multe detalii pe http://bucuresti.roenergy.eu
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