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30 țări

5 continente

63.000 angajați

74M utilizatori

2.200.000 KM 
rețele
(> 4x distanța dintre Pământ și Lună) 

43%

86.000 MW 

capacitate instalată

>43% din surse 

regenerabile



Diviziile globale ale grupului Enel și rolul Enel X
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Prin accesul afacerilor la platforme de raportare și

control, crește și satisfacția clienților, prin

creșterea nivelului de eficiență. 

Gestionează valoarea adaugata din perspectiva

portofoliului, pentru a obține întotdeauna cel mai

bun echilibru între generarea și aprovizionarea cu 

energie.

Asigură distribuția de energie fiabilă și calitatea

serviciilor către comunități, prin rețele flexibile și

durabile, folosind eficiența inovației digitale.

Accelerează tranziția, stimulând creșterea

regenerabilă, procesul de decarbonizare,

promovând o tranziție durabilă susținută.

Instrastructură și rețele 

Retail

Trading

Global Power Generation

Facilitează tranziția, acționând ca un 

accelerator de electrificare și 

decarbonizare, oferind servicii 

inovatoare clienților, flexibilitate 

sistemului, valorificând în același 

timp activele grupului Enel.

Enel X

Trading



SOLUTII DE MONITORIZARE

 Gestionarea facturilor de utilități

 Schimb energetic

 Managementul Energiei

 Servicii de consultanță în energie ENERGIE DISTRIBUITĂ

SISTEM DE STOCARE A ENERGIEI 

SOLUTII DE ECHILIBRARE

 Soluții echilibrare rețea *2021

 Generarea și optimizarea energiei
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Enel X 

Connect

 Panouri fotovoltaice
 Soluții de cogenerare și trigenerare

 Infrastructură energetică
 Echipamente industriale

 Iluminat privat

 Stocare în spatele contorului *2021

 Stocare în fața contorului *2021

 Soluții software de stocare *2021

Gamă largă de soluții de eficienta energetică



Enel X aduce elementul 
«Smart» pentru sistemul tău PV!

Soluția noastră de servicii completează sistemele fotovoltaice

cu un software avansat de Energy Management (EMS).
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Soluție de management al energiei la 360°
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C&I 

CLIENȚI

Simplificați activitățile de 

management al energiei, 

concentrare asupra proiectelor

dvs. principale de business

Creșteți sustenabilitatea

afacerii

Optimizați

consumul de 

energie

Diferențiați-vă de 

concurență prin

acțiuni etice, cu privire

la mediul înconjurător

Reduce costurile prin

producția autonomă de 

energie

Beneficiați de o soluție

scalabilă pentru a monitoriza, 

compara și optimiza

performanțele energetice



Partenerul energetic strategic pe calea neutralizării 

carbonului!
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https://www.youtube.com/watch?v=dwWC_rpHXiY
https://www.youtube.com/watch?v=dwWC_rpHXiY
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Enel X Case Study
Gema / Gemi / Masofma



Gema Superb implementează soluțiile Enel X de eficiență energetică

BENEFICII

Consum 
anual de energie 
redus semnificativ

Emisii de gaze
cu efect de seră
reduse cu 114,2 t/an

Producție de energie 
electrică anuală medie de 
251,16 MWh/an

Prelucrarea lemnului Sistem fotovoltaic amplasat pe 
acoperișul spațiilor

de producție Gema Superb

Sebiș, jud. Arad 



Centrul comercial Gemi din Arad a ales energia verde a sistemelor fotovoltaice și
stațiilor de încărcare

BENEFICII

Emisii de dioxid de 
carbon reduse cu
48,62 t/an

Producție medie
anuală de
106,4 MWh/an

Stații JuicePole de 
încărcare pentru 
vehiculele electrice Arad, județul

Arad
Centru
comercial

Sistem fotovoltaic pe 
acoperișul complexului Gemi 

Center 



Masofma produce mobilă sustenabil, cu ajutorul panourilor fotovoltaice

BENEFICII

Producție liniară 
pentru 25 ani

Emisii de dioxid de carbon
reduse cu
61,76 t/an

Producție de energie 
electrică anuală medie 
de 135,14 MWh/an

Sebiș, județul
Arad

Prelucrarea
lemnului

Sistem fotovoltaic pe 
acoperișul spațiilor de 

producție Masofma
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Enel X Case Study
LTA Mondial



LTA Mondial produce ulei vegetal cu ajutorul energiei verzi
generate de sisteme fotovoltaice

BENEFICII

Consum 
anual de energie 
redus cu 8%

Emisii de gaze
cu efect de seră
reduse cu 86 t/an

Recuperarea 
investiției: 
6 ani și 4 luni Industrie Alimentară Sistem fotovoltaic

pe acoperișul
halelor LTA Mondial

Baia, jud. Tulcea 
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Enel X Case Study
Fox



FOX promoveaza gusturile românești în mod sustenabil

BENEFICII

Consum de energie
anual redus 

Emisii de gaze cu efect
de seră reduse
cu 391,13 t/an

Producție medie
anuală de 
1.243,3 MWh/an

Sector 4,
București

Industrie
alimentară

Sistem fotovoltaic cu fixare la 
sol și o soluție de Carport
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Mirel Jarnea
Head of B2B

mirel.jarnea@enel.com

+40727 389 514

Mulțumim!


