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O strategie energetică integrată, 

condiția esențială pentru ca un 

business să-și atingă obiectivele de 

sustenabilitate



78% 
din capacitatea de 

energie va proveni din 

surse regenerabile 

până în 2050

60%     
reprezintă creșterea 

cererii globale de 

energie electrică până 

în 2040

55%
reprezintă creșterea 

dimensiunii pieței de 

tehnologie digitală în energia 

nefosilă până în 2025

+ 1.250
de companii conduc tranziția 

zero-carbon prin stabilirea 

unor obiective de reducere a 

emisiilor prin SBTi

Tendințe globale în sectorul energetic
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Asistă clienții în procesul de decarbonizare, printr-o utilizare 

mai eficientă a energiei, print electrificare și digitalizare

Enel X sprijină mediul de afaceri în tranziția 

energetică

Creează valoare adăugată prin 

intermediul produselor și al serviciilor noi



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 FLEXIBILITATE

 Demand Response *2021

 Demand Side Management
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Enel X 

Connect

 Panouri fotovoltaice

 Soluții de cogenerare și trigenerare

 Infrastructură energetică

 Echipamente industriale

 Iluminat privat

 Stocare “on site” *2021

 Stocare “of site” *2021

 Software pentru monitorizare si control *2021

Gamă largă de soluții de eficiență energetică



Enel X aduce elementul «Smart» pentru 

sistemul tău PV!
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C&I 

CLIENȚI

Simplifică activitățile de 

management al energiei, 

concentrare asupra proiectelor

dvs. principale de business
Crește sustenabilitatea

afacerii

Optimizează

consumul de energie

Face diferența față de 

concurență prin acțiuni de 

protejare a mediul 

înconjurător

Reduce costurile prin 

producția autonomă de 

energie

Vine cu o soluție scalabilă 

pentru a monitoriza, compara și 

optimiza performanțele 

energetice

Soluția noastră de servicii 

completează sistemele fotovoltaice 

cu un software avansat de Energy 

Management (EMS).



EMS - Soluția de management al energiei, la 360°

6

EMS the Energy Management System of Enel X



Crește cu Enel X potențialul

afacerii tale!

Studii de caz
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Enel X România instalează peste 1.200 de panouri fotovoltaice pentru Mega Image

BENEFICII

Scaderea costului cu 
energia electrică de 
peste 65.000 euro 
anual

Emisii de gaze
cu efect de seră 
reduse cu 314 t/an

Capacitate instalată: 
peste 500kWp Retail

Sistem fotovoltaic:
*pe acoperiș - Popești Leordeni 
*tip copertină - parcajul depozitului 
Sibiu

Popești Leordeni, jud. Ilfov
Șelimbăr, jud. Sibiu 



Enel X România instalează peste 2.800 de panouri fotovoltaice pentru Penny (REWE Group)

BENEFICII

Scaderea costului cu 
energia electrică de 
peste 150.000 euro 
anual

Emisii de gaze
cu efect de seră 
reduse cu 771 t/an

Capacitate 
instalată: peste 
1.250kWp

Retail Turda
Stefanesti, jud. Ilfov 

Sistem fotovoltaic:
acoperiș, depozitelee din Turda si 
Ștefănești



Proiecte implementate de Enel X Romania

Gema Superb

Sistem fotovoltaic pe acoperișul
spațiilor de producție Gema Superb

Gemi Mall Masofma

Sistem fotovoltaic pe magazinele
Altex din Satu Mare și Arad

LTA Mondial ALTEX FOX

Sistem fotovoltaic cu fixare la 
sol și o soluție de Carport

Sistem fotovoltaic pe acoperișul complexului 
Gemi Center + stații JuicePole de încărcare

Sistem fotovoltaic pe acoperișul
spațiilor de producție Masofma

Sistem fotovoltaic pe acoperișul
halelor LTA Mondial
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Partenerul Tău Energetic și Strategic în

Tranziția Energetică Sustenabilă

Laurentiu.brumaru@enel.com

+4 0723 550 418


