COMUNICAT DE PRESĂ
Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la înființarea unui punct de lucru la
Giurgiu, CMEB S.A. face următoarele precizări:
Compania Municipală Energetica București este interesată să dezvolte soluții
SmartCity și să creeze centre-laborator de cercetare pentru a testa și consolida aceste idei
care revigorează zona de cercetare-dezvoltare.
Compania Municipală Energetica București a depus, în luna mai a anului trecut, un
proiect în cadrul Programului Operațional de Competitivitate, pentru stimularea cererii
întreprinderilor pentru inovare, prin proiecte derulate de întreprinderi, individual sau în
parteneriat, cu institute și universități, în scopul inovării de procese și produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere.
Proiectul “Platforma mobilă pentru support termic și electric, utilizată la mentenanța
și dezvoltarea proceselor industriale (ProEnerg)” are ca obiectiv principal înființarea unei noi
unități de producție pentru realizarea unei soluții platformă mobilă pentru suportul termic și
electric, utilizată la mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale rezultate din activitatea
de cercetare-dezvoltare. Acest proiect are la bază conceptul inovativ de unitate de asistență
energetică, termică și electrică, modulară și scalabilă, ofertabilă ca produs sau serviciu către
utilizatorii ce au în întreținere și dezvoltare sisteme de transport energetic termic sau
operatorii industriali care doresc înlocuirea sau alimentarea temporară a unităților
tehnologice, în vederea desfășurării unor procese sezoniere locale sau continuitatea
proceselor de producție. Proiectul se află în evaluare și a trecut de prima etapă privind
eligibilitatea, urmând cea de-a doua etapă, tehnico-financiară.
Compania Municipală Energetica București S.A. pregătește și depunerea unor proiecte
în cadrul Mecanismului financiar SEE și Norvegia, 2014-2021 Programul pentru energie în
România. Rezultatul preconizat al proiectelor finanțate prin intermediul acestor Apeluri de
Proiecte este creșterea producției de energie regenerabilă.
În cadrul Programului Operațional de Competitivitate (POC), care are ca Axa
prioritată 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității
economice și dezvoltării afacerilor, se va deschide Acțiunea1.1.1 – Mari infrastructuri de
cercetare-dezvoltare, care are ca obiect Proiect de clustere de inovare. În cadrul acestui apel
sunt finanțate următoarele tipuri de proiecte:
• proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente de cercetaredezvoltare
• proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație
a unui department de cercetare-dezvoltare existent
• proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare
La acest moment a fost lansat ghidul de consultare urmând ca, în cel mai scurt timp, Axa să fie
deschisă.
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Pentru a face posibilă accesarea acestor proiecte s-a decis deschiderea unui punct
de lucru la Giurgiu, un județ apropiat de regiunea de dezvoltare București-Ilfov, această
regiune nefiind eligibilă, în cadrul acestui apel de proiecte.
Menționăm că, acest punct de lucru a fost înființat pe baza unui contract de
comodat care nu implică nicio sumă de plată din partea CMEB S.A., existența acestuia fiind
condiție de eligibilitate obligatorie pentru scrierea proiectului pe această linie de finanțare.
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