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Grupul Enel astazi
Leader global in industria energetica

1. La nivelul numarului de clienti. 

2. La nivel de capacitate instalata. Include si capacitatea operata de 4.2 GW

3. Include productia de energie nucleara

4. Include clientii pe piata libera si reglementata energie electrica si gaz

Cel mai mare 

Operator de Retele

de Distributie1

Cel mai mare jucator

privat 2 in productie

de energie

regenerabila

Compania de furnizare

energie cu cea mai

mare baza de clienti 1

73 milioane clienti

 64 milioane clienti4

Capacitate de 43 GW 2

Capacitate de 46.5 GW 3

6.1 GW instalati pe solutie

de  demand response
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Enel X
Misiunea noastra

Misiunea Enel X este de a furniza solutii tehnologice inovatoare cu scopul de a ajuta

companiile, orasele si cetatenii sa creeaza Valoare Adaugata prin schimbarea

paradigmei in industria energetica.

Enel X isi propune sa contribuie la dezvoltarea unei noi
economii care sa transforme energia in valoare pentru
toti actorii din societate. 

Enel X isi propune sa accelereze tranzitia catre o mobilitate sustenabila cu un consum

eficientizat, in vederea producerii de energie din surse regenerabile, sustinand

companiile, orasele si persoanele sa traiasca si sa se dezvolte intr-un mediu sustenabil.



Enel X e-City

Catalogul de solutii
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Portofoliul e-City

Infrastructura 
Urbana

Servicii de 
Utilitate 
Publica

Servicii 
Digitale

Infrastructura de Iluminat 
Public

Serviciul de illuminat pubblic inteligent
(telegestiune si iluminat adaptiv)

Servicii inovatoare de tip «smart 
city» multifunctionale : 
:supraveghere video, monitorizare 
fluxuri de trafic, monitorizare 
ambientala, conectivitate

Infrastructura de incarcare 
electrica publica ( si privata)

Trasport public electric si 
servicii conexe (e,g, adaposturi 

inteligente cu ecrane digitale
integrate, PV-uri, etc)

Mobilier Urban Modern

Solutii pentru publicitate 
digitala urbana smart 

(comunicazione e media 
advertisement)

Cladiri Publice 

Eficienta  energetica 
pentru scoli, centre 

sportive, spitale, etc.

Solutii de iluminat arhitectural pentru cladiri publice, 
centre istorice, parcuri, site-uri istorice …

• Digitalizare transversala pentru toate serviciile furnizate, cu interfete digitale care ofera administratiilor publice posibilitatea sa 

gestioneze digital si optimizat servicii cu valoare adaugata si sa consulte cetatenii in mod direct

• Solutie de tip City Analytics, care strange informatii din surse multiple si care poate reprezenta un suport important in 

fundamentarea deciziilor cheie pe care trebuie sa le elaboreze administratiile locale 

• Platforma Enel X (Internet of Things e X-customer) care se conecteaza la diverse tipuri de infrastructuri si senzori din teren si care 

sintetizeaza informatii din diferite straturi urbane oferind posibiliateta administratiilor locale sa ofere cetatenilor servicii digitale
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Portofoliul e-City

Sisteme de Iluminat Inteligent pentru 

reducerea consumului de energie și a 

costurilor.

Soluții de supraveghere video 

Control și monitorizare trafic 

urban

Iluminat 

Artistic 
transforma 
lumina si 
valorizează 
patrimoniul  
cultural

JuiceLamp
Soluție inovatoare pentru iluminatul
public si reîncărcare vehiculelor
electrice

Urban Advertising 
mobiler urban si 

infrastructura digitala 

care ofera spatiu 

publicitar pt Companiile 

de Media/autoritati 

locale
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Iluminat
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Arii de aplicabilitate

STRADAL:
Montarea de noi unități de iluminat, 
eventuala înlocuire a stâlpului și brațului 
dacă se află în condiții proaste sau 

instalarea de control al luminii sau 
tehnologii adaptative.

ARHITECTURAL:
Instalarea de noi corpuri de iluminat
decorative cu un stil coordonat
corespunzător sau înlocuirea vechii
surse de lumină cu plăci pentru kit LED-
uri. 

PARCURI, GRADINI SI SPATII VERZI:
Instalarea de noi corpuri de iluminat 
pentru amenajarea urbană care 
încorporează design, stil și calitate 

tehnică de top pentru a promova 
spațiile sigure, comune și spiritul 
comunitar care le însoțește.
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Pescara

Iluminat stradal

am plecat de la 
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Iluminat Stradal

cu o multitudine de Servicii 
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Serviciile de bază iluminatul public devine inteligent și 

integrat cu infrastructura de încărcare:
• Stâlp cu 2 încărcătoare pentru vehicule electrice
• Cameră integrată care permite servicii inteligente precum securitate, 

parcare inteligentă, monitorizare a mediului și conectivitate
• Conceput pentru a înlocui stâlpul de iluminat învechit și pentru a satisface

nevoile de mobilitate și iluminat public cu o singură soluție

Iluminat

Statie de reincarcare
auto

Modern Style

Pescara, 2 Juice Lamp 4 EV 
chargers (22 KW each)

Pescara
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Tehnologii de control al iluminatului
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Instrumentul de control și management inteligent și receptiv al instalațiilor de iluminat

BENEFICII:

REDUCERI 
DE COST

Controlam nivelurile 

efective de consum 

de energie

Timp
Depisatrea rapida a 

conditiilor anormale si

interventia rapida

Sustenabilitate
Monitorizam consumul

real in conformitate cu 

certificatele verzi

ILUMINAT PUBLIC

Controlul iluminatului

Enel X oferă două sisteme diferite de control al luminii:

• Sistemul „Cluster”: permite monitorizarea

parametrilor electrici cheie de la panoul de 

aprindere, care detectează semnalele de alarmă
(declanșarea întreruptoarelor, diferențiale, 

întreruperea curentului). 

• Sistem „punct la punct”: prin intermediul
comunicării digitale între modulul de pe lampa și
modulul de gestionare din panoul de control, 

sistemele punct la punct asigură diagnosticarea

completă a lămpilor individuale. . 
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Iluminat adaptiv
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Dimarea luminii stradale în funcție de trafic, vreme și condiții de luminozitate

BENEFICII:

20 to 35%
Economie suplimentara 

de energie fata de 

economia de energie 

facuta cand am trecut la 
LED

Vizibilitate 

buna
Prin adaptarea fluxului

luminous a drumului in 

timp real.

Sustenabilitate
Emisii mai mici, in 

conformitate cu 

economisirea maxima a

energiei

Iluminat public

Iluminat adaptiv

Enel X ofera diferite solutii:

• TAI (“Traffic Adaptive Installation”: în care 
categoria de iluminat operațional este aleasă

exclusiv pe baza fluxului orar de trafic. 

• FAI („Full Adaptive Installation”): care implică

utilizarea unui senzor de trafic combinat cu un 
senzor de luminanță pentru eșantionarea

luminozității suprafeței rutiere („categoria M” în

jargon) sau iluminare („categorii C” și „P” ) și
condițiile meteorologice
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Iluminat arhitectural
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Lasa frumusetea cladirilor sa iasa in evidenta

BENEFICII:

Reduceri de 
costuri

Soluții eficiente de iluminat

pentru performanță de top 

și economii de energie

savings

Design Urban
Creșterea întregului 

potențial al zonelor urbane, 

inclusiv al centrelor istorice 

Sustenabilitate
Sisteme și dispozitive de 

ultimă generație în ceea

ce privește eficiența
energetică

ILUMINAT ARHITECTURAL

Un nou concept de iluminat

Ochiul designerilor de iluminat Enel X se pot concentra
pe o gamă largă de situri arhitecturale și artistice. 

Proiectele pot fi concepute nu doar ca soluții
permanente, ci și ca temporare pentru evenimente, 

campanii, festivități și sărbători. Din acest motiv, Enel X 

a dezvoltat două abordări: 

• O abordare „Soluție personalizată”: intervenții
importante și de conservare a patrimoniului, care 

necesită implicarea mai multor părți interesate, un 

proces care consumă mai mult timp și un nivel mai

ridicat de investiții

• O “abordare „Soluție Lean”, pentru un set de 

segmente arhitecturale specifice precum fațade de 

biserică, fântâni, parcuri etc
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Aplicatia Enel X YoUrban
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Pentru participarea comunității la întreținerea iluminatului

BENEFICII:

Reducere
de cost

Proces de răspuns eficient
la defecțiunile de 

iluminare

Timp
Detectarea timpurie a 
defecțiunilor și proces

de răspuns rapid și
eficient

Implicarea
Comunitatii

Participarea lor activa

ILUMINAT PUBLIC

YoUrban

O singură platformă cu o aplicație dublă: o aplicație
mobilă pentru cetățeni și un instrument de 

management bazat pe web pentru municipalități :

• Aplicația permite cetățenilor să raporteze

defecțiuni, să monitorizeze starea lucrărilor, să

partajeze notificări pe rețelele sociale și să trimită

feedback pentru actualizări viitoare

• Tabloul de bord web-portal oferă administrațiilor

publice vizibilitate deplină și control asupra

procesului de soluționare a defecțiunilor, de la 

identificarea detaliilor bunurilor publice, până la 
planificarea și monitorizarea lucrărilor și analiza KPI-

urilor. 
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YoUrban Camera de Control
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Platforma orașului pentru planificarea și gestionarea ecosistemului urban 

BENEFICII:

Claborare
Facilitează colaborarea între 

diferiți actori urbani 

Servicii digitale

Camera de control YoUrban

Camera de control Enel X YoUrban permite
gestionarea întregului ecosistem al orașului, integrând

servicii și active într-o singură platformă deschisă și
interoperabilă. Principalele funcționalități includ: 

• Geo-mapeaza toate dispozitivele și activele

• Acces la documentația asociată dispozitivelor

• Monitorizarea KPI-urilor lor în timp real
• Reprezentarea datelor statistice în rapoarte și hărți

termice

Camera de control folosește tehnologiile IoT și
integrează intrări din platformele Big data și CRM

Reduceri
de cost

Datorită economisirii resurselor

alocate managementului

sistemelor

Castigam timp
Reducerea timpului de 

identificare și intervenție
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➢ Diferite tipuri de aparate de iluminat cu grad

avansat de uzura;

➢ Tehnologie de iluminat ineficienta din punct 

de vedere energetic;

➢ Improvizatii facute in aparatele de iluminat;

➢ Iluminat inadecvat pentru un sistem de 

iluminat public rutier.

Studiu de caz - Iluminat stradal

17
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➢ Proiectul de modernizare a infrastructurii de iluminat a constat in:

• furnizarea de echipamente pe tehnologie LED GDS Talede Plus

• executarea de lucrari de inlocuire a aparatelor de iluminat, a 

elementelor existente de prindere pe stalp si de conectare la retea 

cu unele noi, de ultima generatie;

➢ 663 de corpuri de iluminat inlocuite si adaugate 37 de aparate noi

➢ Perioada de executie proiect la cheie: ~ 5 saptamani

Modernizare Sistem de Iluminat

18
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Studiu de Caz

Echipamente vechi Malaga 

(Philips):

• 500 buc SGS 101, 70W, cu

fluxul luminos real 3200lm

• 163 buc SGS 102, 150W,

flux luminous real 8500 lm

Echipamente GDS montate:

▪ 500 buc GDS Talede Plus

de 57.7 W cu flux luminos

8289lm

▪ 200 buc GDS Talede Plus 

de 82.4 W cu flux luminous 

de 11737lm

Situatia existenta pre-

modernizare
Situatia dupa modernizare

! Crestere a fluxului luminos intre 38% si 61% 

Reducerea consumului de energie ~ 40%

Beneficii

➢ Sistem de iluminat modern,

cu parametrii luminotehnicii

la nivelul standardelor

actuale;

➢ Reducere cu aproximativ 40%

a consumului de energie

electrica in reteaua de

iluminat stradal

➢ Reducerea semnificativa a

chetuielilor cu intretinerea

sistemului de iluminat in

perioada de garantie a

contractului.

➢ Amortizarea investitiei ~ 3.5

ani
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Studiu de Caz 2: Iluminat stradal si sistem telegestiune

➢ Situatia actuala

Cheltuieli anuale mari cu iluminatul public. Lămpi vechi cu vapori de 

sodiu cu consum mare de energie și rată de defectiune crescută. 

➢ Proiect la cheie

Modernizarea infrastructurii de iluminat public din localitate, 

Lumini stradale LED GDS de înaltă performanță: 220buc 

TaledePlus 32,1W; 

Sistem de telecomandă P2P pentru toate cele 220 de corpuri de 

iluminat stradale noi

➢ Beneficii:

Creșterea confortului și siguranței locuitorilor.

Reducerea cheltuielilor cu energia electrică: reducerea

consumului de energie ~55%

Scaderea cheltuielilor cu intretinerea sistemului de iluminat la 

aproape 0, in urmatorii 5 ani. 
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Cladiri eficiente si 

inteligente
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Enel X ofera solutii de:

➢ audit energetic si consultanta

➢ Iluminat eficient de interior

➢ panouri Fotovoltaice

➢ solutii de stocare a energiei

➢ Pompe de căldură pentru încălzire și răcire

➢ Izolatie termica

Beneficii:

➢ Reducere in consumul de energie

➢ Reduceri de costuri

➢ confort

➢ Emisii reduse . 22
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Juice
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Juice Lamp

• Iluminat intelligent sau adaptive cu 

tlegestiune si statie de reincarcare

auto

Juice Media

• Statie de incarcare auto 

cu ecran LCD/LED.

• Publicitate urgane sau

informatii publice

Juice Park
Parcari acoperite cu 

Panouri Fotovoltaice si

statii de reincarcare. 
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Smart
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Smart pole

• Iluminat intelligent sau adaptive

• Camere inteligente cu analiză video
• Senzori de mediu și de numărare a 

persoanelor/vehiculelor Buton SOS  

difuzor
• Afișaj tactil/ecran LCD 

Smart 
sherder
• Iluminat

• Ecran digital

• Panouri fotovoltaic

• Usb

• Camere video

Smart bike
• Iluminat

• Ecran digital

• Panouri fotovoltaic

• Rack de incarcare

bicilete electrice

• Camere video

• Panouri fotovoltaice

Smart bench
• Suport de biciclete

• Conectivitate

• Ecran digital

• Iluminare de noapte

• Defibrilator



INTERNAL

Off Grid
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Solar pole

• Stâlp digital, multifuncțional, alimentat cu 

energie solară, cu instalație modulară

care poate include: 

- Camere video

- Senzori de mediu si de numarare a 

cetatenilor/ masinilor

- Butn SOS si difuzor

- Ecran LCD

- WI-FI

Solar Bench
• Banca inteligenta

• Panou fotovoltaic

• Usb

Cardio pila
Mobilier urban intelligent cu:

• Defibrilator

• Usb

• Logo personalizat

Wind pole
• Iluminat inteligent

• Ecran digital

• Camere video

• Senzori de calitate a

aerului

• WIFI
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Transport 

Electric. eBus
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Planificare de rute

Statii de reincarcare 
E-bus

Flota de eBus

Ticketing 

Platforma Enel X

Instalare mentenata si depou 
electric

Statii de autobuz

Solutie la cheie Enel X

0

1

6

5

2

3

4

Leasing de autobuze

Infrastructura de 
incarcare si

eficienta energetica

Solutii de smart city
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Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Statie de 

incarcare

de 120 kw

Linia 1 a 

fost

electrificata

Aranjuez (Madrid)

Proiecte eBus Enel X
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500

kW
of power

Sincronizate

Incarcare rapida
intre 5 si 8 minutes

pentru

40 - 80%
Incarcare a bateriei

Barcelona

+7 
Statii de 

reincarcare

50kW
of power

24 
e-Buses*

* Not provided by Enel X
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2020

4
terminale
eceltrice

222
Statii de 

reincarcares

477 
e-Buses*

Mentenanata

oferita de Enel X

Platforma Enel X eBus

* Not provided by Enel X

Bogotá
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435
e-Buses

Instalare si

mentenant

a

5
electro

terminals

40

De statii
smart

Sisteme

de 

ticketing

Consultant
a pentru 

planificare
a rutelor

170
e-bus-

charges

100% 
renewable energy

Santiago de Chile
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1366
eBuses

livrate

435 9
Depouri electrice

5

4

749
Statii de 

reincarcare

245

473
40

Statii

4
Panto

graph
31**

100% 
Energie 

regenerabila

eBus

Platforma Enel X

31

878

20

2
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https://www.enelx.com/ro/ro/contact

34



Multumim

Dorin Chisalita

0730 887 392
petrisor-dorinel.chisalita@enel.com

www.enelx.com

http://www.enelx.com/

