ENGIE sprijină compania
Zentiva în demersul său
de îmbunătățire a
eficienței energetice
Despre Zentiva
Zentiva SA este parte a grupului european Zentiva, unul dintre cei mai importanți
producători de medicamente generice din Europa. Grupul deține unități de producție la
București, Praga și Ankleshwar. În acest moment grupul Zentiva deține 2 fabrici la
București: fabrica Zentiva care funcționează neîntrerupt de la inaugurarea sa din 1962 și
fabrica Labormed, una dintre cele mai moderne unități de producție a medicamentelor
solide orale din România, rezultatul primei investiții greenfield din industria farmaceutică
din țara noastră.
În prezent, Zentiva este cel mai mare producător de generice de pe plan local, în volume
vândute.
Misiunea companiei este de oferi pacienților din România medicamente de înaltă calitate,
accesibile.

Nevoile de business ale Zentiva
Unul dintre obiectivele strategice ale companiei este reducerea emisiilor de carbon în
vederea diminuării impactului asupra mediului. În acest sens, Zentiva alocă resurse
importante pentru proiectele de eficiență energetică.
În scopul de a produce energie verde și de a reduce costurile cu energia electrică,
compania a decis instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Prin realizarea acestui
proiect, Zentiva dorește să contribuie pe termen lung la un mediu mai curat și mai sănătos,
obținând în același timp și un rating mai bun în relațiile cu partenerii, investitorii sau
instituțiile financiare, având în vedere grija acordată mediului și reducerii poluării.

Soluția propusă de ENGIE
Pentru a veni în întâmpinarea nevoii Zentiva de tranziție către surse de energie cu un
impact minim asupra mediului, ENGIE a oferit soluția proiectarii și instalării unui sistem de
panouri fotovoltaice cu o putere de 8 kWp, care asigură astfel o parte din consumul
propriu de energie electrică al producătorului de medicamente.

Beneficiile obținute de Zentiva
Prin implementarea soluției oferite de ENGIE, Zentiva beneficiază de primii pași către
autonomia energetică, sistemul de panouri fotovoltaice producând, conform obiectivului
setat de client, o cantitate de energie electrică de 8-9 MWh/ an.
Experiența, profesionalismul și colaborarea eficientă cu echipele ENGIE au reprezentat
factori de performanță remarcați de către echipa Zentiva. De asemenea, au fost apreciate
calitatea serviciilor oferite și parteneriatul de încredere.

Ce spun reprezentanții Zentiva
“ENGIE a răspuns solicitărilor noastre exact așa cum am cerut. Au venit cu un preț
competitiv, ne-au respectat cerințele și ne-au oferit soluții tehnice adaptate nevoilor
noastre. Pe parcursul întregului proces de instalare a panourilor am apreciat modul de
lucru al echipelor ENGIE. Implementarea a fost realizată conform proiectului,
echipamentele sunt foarte bune, sistemul funcționează în parametri optimi.
Am fost multumiți pentru că s-a respectat tot ce am cerut pentru acest proiect. Modul de
implementare a proiectului a demonstrat că există experiență la ENGIE și în domeniul
panourilor fotovoltaice.
ENGIE este întotdeauna o opțiune în cererile noastre de oferte.”

