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ENEL X ROMÂNIA INSTALEAZĂ PESTE 2.000 DE PANOURI FOTOVOLTAICE 
PENTRU RETAILERUL SELGROS, ÎN JUDEȚELE MUREȘ ȘI TIMIȘ 
 

• Sistemele fotovoltaice au o capacitate totală instalată de peste 900 kWp; 
 

• Sistemele asigură o producție anuală medie de peste 960 MWh și contribuie la reducerea cu peste 
200 de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.  
 

București, 18 aprilie  2022 - Enel X România, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a 
grupului Enel, pune în funcțiune două sisteme de panouri fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de 
peste 900 kWp, pentru două magazine Selgros din județele Mureș și Timiș. 
 
Sistemul fotovoltaic din Ernei, județul Mureș, este instalat pe acoperișul clădirii și include 1.000 de panouri 
fotovoltaice ce vor asigura o producția anulă medie de peste 470 MWh și economii în factura de electricitate 
ce depășesc 38.000 de euro pe an. Totodată, proiectul contribuie la reducerea cu peste 100 de tone/an a 
emisiilor de dioxid de carbon.  
 
În Timișoara, județul Timiș, Enel X România instalează pe acoperișul clădirii Selgros 1.014 panouri 
fotovoltaice cu o producție anuală medie de circa 500 MWh. Proiectul contribuie la reducerea cu peste 100 
de tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.  
 
„Soluțiile propuse de Enel X contribuie la protejarea mediului prin reducerea amprentei de carbon și, în 
același timp, la dezvoltarea afacerilor partenerilor, printr-un consum eficient al energiei electrice. 
Economiile obținute în urma implementării de soluții fotovoltaice personalizate, la cheie, pot fi reinvestite în 
dezvoltarea activității companiilor, cu impact inclusiv asupra competitivității”, a declarat Mirel Jarnea, Head 
of B2B Enel X România. 
 
Tehnologiile și echipamentele utilizate de Enel X în acest proiect au performanțe și fiabilitate ridicate, 
provenind de la producători cu expertiză mondială pe piața sistemelor fotovoltaice. 
 
Enel X România are în portofoliu proiecte implementate pentru cele mai importante companii din sectoare 
precum cel alimentar, retail, centre logistice, centre comerciale şi clădiri de birouri. În total, au fost montate 
aproximativ 40.000 de panouri fotovoltaice, ce contribuie la reducerea cu aproximativ 3.700 tone/an a 
emisiilor de dioxid de carbon. Instalarea acestor surse de producție de energie a dus la economii de peste 
1 milion de euro pentru companiile partenere, prin înlăturarea costurilor asociate transportului și distribuției 
energiei electrice, precum și a contribuțiilor pentru certificatele verzi și cogenerare. 
 
Enel X România face parte din Enel X Global Retail, linia de afaceri globală a Enel și lider în sectorul soluțiilor 
energetice avansate. Enel X România gestionează servicii de mobilitate electrică, având puncte de încărcare a 
vehiculelor electrice disponibile în toată țara, oferă soluții complete clienților industriali și comerciali pentru producerea 
locală a energiei electrice folosind panouri fotovoltaice, cât și sisteme avansate de e-city și e-home, dând oamenilor, 
comunităților, instituțiilor și companiilor un model alternativ care să respecte mediul înconjurător și să integreze inovația 
tehnologică în viața de zi cu zi. Fiecare soluție are puterea de a transforma obiectivele de decarbonizare, electrificare 
și digitalizare în acțiuni durabile pentru toată lumea, pentru a construi o societate mai responsabilă și mai eficientă. 


