
FLORENTINA TOTTH:

“Nevoia de eficienþã energeticã
a sporit vânzãrile Schneider

Electric România”
”Companiile ºi populaþia au fost tot mai preocupate,
pe timp de crizã, de reducerea consumului de energie”

Reporter: Cum caracterizaþi cererea din
partea companiilor pentru eficientizare
energeticã? Dar din partea persoanelor
fizice?

Florentina Totth: Cererea pentru soluþii
de eficientizare energeticã a crescut con-
stant în ultimii ani, atât din partea com-
paniilor, cât ºi în sectorul rezidenþial. Pe
de o parte, companiile au fost nevoite, în
contexul crizei economice, sã caute solu-
þii pentru reducerea costurilor, iar opti-
mizarea consumului de energie repre-
zintã o metodã inteligentã ºi avantajoa-
sã pentru a atinge acest tip de obiectiv.

În acelaºi timp, existã ºi pe piaþa din
România o tendinþã de consolidare a po-
liticilor de responsabilitate socialã ale
marilor companii, acestea incluzând
obiective ambiþioase de reducere a im-
pactului asupra mediului înconjurãtor,
iar eficienþa energeticã poate contribui
la acest lucru.

Reporter: Ce produse pentru eficienti-
zare energeticã oferã Schneider Electric?

Florentina Totth: Schneider Electric ofe-
rã echipamente ºi soluþii pentru cinci
pieþe finale: energie ºi infrastructurã, in-
dustrie, clãdiri comerciale, centre de
date ºi rezidenþial. Oferta companiei în
zona de eficienþã energeticã ºi manage-
ment al energiei este variatã – cu-
prinzând de la senzori de prezenþã ºi va-
riatoare de intensitate luminoasã la solu-

þii complexe care permit reducerea cu
pânã la 30% a consumului de energie,
iar aceastã ofertã este extinsã constant
pentru a rãspunde nevoilor clienþilor din
toate aceste pieþe.

Pentru clãdirile comerciale ºi rezidenþia-
le, Schneider Electric oferã soluþii bazate
pe standardul internaþional KNX, care
combinã toate funcþiile clãdirii într-un
singur sistem inteligent. Cel mai recent
lansatã soluþie de acest tip dedicatã sec-
torului rezidenþial este preconfiguratã
pentru a transforma locuinþele în case in-
teligente, aplicabilã apartamentelor cu
3-4 camere ºi caselor cu maximum 4 ca-
mere. Aceasta permite managementul de
la distanþã al consumului de energie
dintr-o locuinþã, prin intermediul unei
aplicaþii instalate pe smartphone sau ta-
bletã, precum ºi setarea de scenarii pen-
tru programarea consumului de energie
în funcþie de anumite situaþii zilnice.

Reporter: Cum au mers vânzãrile de
produse pentru eficientizare energeticã,
anul trecut?

Florentina Totth: Vânzãrile Schneider Elec-
tric au crescut constant, inclusiv în zona de
eficienþã energeticã, iar acest trend ascen-
dent a fost înregistrat ºi în 2013.

Reporter: Cum aratã casa viitorului, din
punctul de vedere al tehnologiilor de ul-
timã orã?

Florentina Totth: Din punctul meu de

vedere, o casã a viitorului trebuie sã con-
sume mai puþinã energie decât produce,
asigurându-le, în acelaºi timp, locatarilor
un nivel maxim de confort.

Pentru realizarea acestui obiectiv, sunt
esenþiale trei componente. Prima constã
într-un sistem de management inteli-
gent al consumului de energie, bazat pe
standardul KNX, la care sunt conectaþi
toþi consumatorii de energie din locuin-
þã. Utilizatorul poate, astfel, sã-i contro-
leze de la distanþã, prin intermediul apli-
caþiei instalate pe smartphone sau pe ta-
bletã (spre exemplu, poate opri televizo-
rul, dacã l-a uitat deschis când a plecat

de acasã), sau sã seteze scenarii (spre
exemplu, setarea unei temperaturi mai
mari la centrala de încãlzire la ora 18:00,
cu o orã înainte ca primul membru al fa-
miliei sã se întoarcã acasã).

O altã componentã a casei viitorului
este cea de producþie a energiei din surse
regenerabile. O astfel de casã poate avea
panouri solare, Schneider Electric oferind
echipamentele necesare utilizãrii energiei
solare generate (invertoare, convertoare,
etc.), precum ºi soluþii de conectare a in-
stalaþiei solare la reþeaua electricã.

De asemenea, din garajul unei case a
viitorului nu trebuie sã lipseascã auto-
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Vânzãrile Schneider Electric în România au crescut în perioada crizei, pe fondul unei
preocupãri tot mai mari a companiilor ºi populaþiei pentru reducerea consumului
de energie, ne-a declarat, într-un interviu, Florentina Totth, directorul pentru România
ºi Republica Moldova al Schneider Electric. O casã a viitorului trebuie sã consume
mai puþinã energie decât produce, asigurându-le, în acelaºi timp, locatarilor un ni-
vel maxim de confort, considerã doamna Totth, care ne-a spus cã, în viziunea sa, din
garajul unei “case a viitorului” nu trebuie sã lipseascã automobilul electric. Deºi
România stã bine la capitolul energiei din surse regenerabile, mai are mult de lucru
în celelalte direcþii, printre care eficienþa energeticã a clãdirilor. În opinia directoru-
lui pentru România ºi Republica Moldova al Schneider Electric, sunt necesare iniþia-
tive legislative ºi programe care sã faciliteze investiþiile în soluþii de eficienþã ener-
geticã pentru clãdirile rezidenþiale, unde bugetele sunt mai reduse.
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mobilul electric, bineînþeles, alãturi de o
bornã de încãrcare electricã EVlink, oferi-
tã de Schneider Electric.

Reporter: Ce produse noi pregãtiþi pen-
tru acest an?

Florentina Totth: Anul acesta, pregãtim
lansãri de produse pe mai multe dintre
pieþele cãrora ne adresãm. Nu vã pot da
exemple concrete, pentru a nu diminua
surprizele pregãtite pentru clienþii noºtri,
însã pot preciza cã aceste lansãri vizeazã
în special domeniile IT&C ºi industrial.

Reporter: Ce rezultate aþi înregistrat,
anul trecut, în þara noastrã?

Florentina Totth: Politica Schneider Elec-
tric, companie listatã la Bursa de la Paris,
este de a nu face publice rezultatele fi-
nanciare obþinute de fiecare subsidiarã
în parte, ci doar pe cele la nivel de grup.
Astfel, grupul Schneider Electric a înre-
gistrat, anul trecut, vânzãri în valoare de
aproximativ 24 miliarde de euro. Vânzã-
rile din România ale Schneider Electric
au crescut anul trecut, compania ma-
jorându-ºi afacerile constant, de la an la
an.

Reporter: Care sunt principalii competi-
tori pe piaþa din România?

Florentina Totth: Avem competitori pe
fiecare dintre pieþele cãrora ne adresãm.
Avantajul competitiv al Schneider Elec-
tric este acela cã oferã soluþii integrate
pentru fiecare dintre cele cinci pieþe,
care pot ajuta utilizatorii sã obþinã eco-
nomii considerabile de energie ºi bani,
sã beneficieze de un nivel de confort op-
tim ºi sã-ºi reducã impactul asupra me-
diului înconjurãtor. Partea consultativã ºi
educaþionalã în ceea ce priveºte aceste
soluþii este prioritarã pentru compania
noastrã.

Reporter: Care este strategia de dezvol-
tare a companiei?

Florentina Totth: Misiunea Schneider
Electric este aceea de a ajuta organizaþiile
ºi populaþia sã-ºi rezolve problemele le-
gate de energie ºi sã profite la maximum
de resursele lor energetice, iar strategia
de dezvoltare a companiei se înscrie în
aceastã abordare. Ne propunem sã oferim
în continuare servicii de înaltã calitate ºi
soluþii inovatoare pentru a rãspunde ne-
voilor clienþilor noºtri, precum ºi sã ne
continuãm parteneriatele puternice dez-
voltate pe piaþa din România.

O altã direcþie în care este concentratã
strategia noastrã de dezvoltare o repre-
zintã investiþiile în oameni. Schneider
Electric are, în prezent, 260 de angajaþi în
România ºi în Republica Moldova, ex-
tinzându-ºi constant echipa în ultimii
ani, în special de la deschiderea primului
centru de suport clienþi în Bucureºti, în
2011. Planurile noastre pentru 2014 in-

clud recrutãri atât în centrele de suport
clienþi, cât ºi în cadrul altor departamen-
te ale companiei.

Reporter: Cum a fost compania afecta-
tã de declinul pieþei construcþiilor, în pe-
rioada de crizã?

Florentina Totth: Vânzãrile Schneider
Electric în România au crescut în perioada
crizei, iar acest lucru se datoreazã faptului
cã atât companiile, cât ºi populaþia au de-
venit mai preocupate de costurile pe care
le gestioneazã, în condiþiile scãderii veni-
turilor ºi au început sã conºtien-
tizeze astfel ºi necesitatea redu-
cerii consumului de energie. În
aceste condiþii, implementarea
unor soluþii de optimizare a
consumului de energie a repre-
zentat o metodã simplã ºi efi-
cientã de diminuare a costurilor
pentru companii. În acelaºi
timp, ºi populaþia a devenit mai
preocupatã de reducerea factu-
rilor la electricitate, orientându-se cãtre
produse ºi soluþii care sã le asigure econo-
mii de energie ºi bani.

Reporter: Care sunt principalele proble-
me cu care vã confruntaþi pe piaþa din
România?

Florentina Totth: Nu aº vrea sã le
numesc probleme, ci mai degrabã provo-
cãri, deoarece aceste aspecte pot fi solu-
þionate printr-o bunã colaborare între
autoritãþile ºi organizaþiile implicate. Iar
aceste provocãri se referã în special la
atingerea obiectivelor impuse de Uniu-
nea Europeanã. Deºi România stã bine la
capitolul energiei din surse regenerabile,
depãºindu-ºi obiectivul în ceea ce pri-

veºte ponderea energiei produse din
astfel de surse, mai are mult de lucru în
celelalte direcþii. Una dintre provocãri
este eficienþa energeticã a clãdirilor.

O directivã UE prevede cã, în statele
membre, din 2021, toate clãdirile noi tre-
buie sã se încadreze în categoria „aproa-
pe zero energie”, iar România este depar-
te de a atinge acest obiectiv. De aceea,
pentru a îmbunãtãþi performanþele ener-
getice ale clãdirilor, în special în sectorul
rezidenþial, unde bugetele sunt mai redu-

se, credem cã sunt necesare iniþiative le-
gislative ºi programe care sã faciliteze in-
vestiþiile în soluþii de eficienþã energeticã.

De asemenea, o altã directivã UE vizea-
zã reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de serã pânã în 2020. În acest
context, este esenþialã dezvoltarea pieþei
de autovehicule electrice ºi, þinând cont
de faptul cã atât modele de automobile
electrice ale producãtorilor auto, cât ºi
soluþiile de încãrcare a acestora (oferite
de Schneider Electric) sunt disponibile
pe piaþã, prioritarã ar trebui sã fie stimu-
larea cererii – prin facilitarea achiziþionã-
rii de astfel de automobile, investiþii în
infrastructura de încãrcare electricã etc.

O altã provocare din domeniul energiei

este infrastructura de distribuþie a ener-
giei electrice. Reþeaua electricã este efi-
cientã doar în proporþie de 30%. De ase-
menea, instalaþiile prezintã un grad ridi-
cat de uzurã ºi sunt echipate cu produse
din anii ’60. De aceea, considerãm cã
sunt esenþiale investiþiile în infrastructu-
ra energeticã, pentru a putea corespun-
de normelor europene, dar ºi cerinþelor
din ce în ce mai complexe de integrare a
energiei regenerabile, care presupun o
comunicare în dublu sens ºi un manage-

ment eficient al energiei.
Reporter: Ce aºteptãri aveþi de

la autoritãþile române, în ceea
ce priveºte încurajarea mediului
de afaceri?

Florentina Totth: Schneider
Electric este o companie care nu
are aºteptãri de la terþi, fie cã
vorbim de autoritãþi sau de alte
organizaþii, ci care îºi propune
sã facã tot ceea ce depinde de

ea pentru a-ºi îndeplini misiunea ºi a-ºi
atinge obiectivele.

Referindu-ne, însã, la încurajarea me-
diului de afaceri local, credem cã este
importantã asigurarea unei stabilitãþi le-
gislative care sã ofere predictabilitate ºi
sã ajute companiile ºi antreprenorii sã
dezvolte ºi sã implementeze planuri de
afaceri pe termen lung, cu beneficii pen-
tru economia localã.

Reporter: Cum vã aºteptaþi sã vã afec-
teze faptul cã 2014 este an electoral?

Florentina Totth: Activitatea Schneider
Electric în România nu va fi afectatã de
alegerile din acest an. Noi ne vom
desfãºura activitatea ca ºi pânã acum,
oferind clienþilor noºtri cele mai eficiente
ºi inovative soluþii ºi servicii, perfect
adaptate nevoilor lor specifice.

Un alt aspect important pe care vom
continua sã ne concentrãm în relaþia cu
clienþii noºtri este cel educaþional, foarte
important din punctul nostru de vedere, în
special când vorbim de tehnologii noi, sofisti-
cate. Acestea sunt extrem de utile, cu con-
diþia ca publicul cãruia se adreseazã sã le
înþeleagã, sã fie conºtient de beneficiile pe
care acestea le aduc. Astfel, partea con-
sultativã are o pondere importantã în ac-
tivitatea companiei noastre.

Un alt mod prin care oferim accesul
gratuit la educaþie este reprezentat de
platforma online Energy University by
Schneider Electric. Toþi cei interesaþi de
educaþie in domeniul eficienþei energe-
tice sau al centrelor de date, pot urma
aceste cursuri în mod gratuit, în funcþie
de propriul program ºi aria de interes.

Reporter: Vã mulþumesc!

"O altã provocare din domeniul energiei
este infrastructura de distribuþie a energiei

electrice. Reþeaua electricã este eficientã
doar în proporþie de

30%".

Companii


