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• 1902 - dezvoltarea distribuţiei şi furnizării energiei electrice prin 
construirea generatorului în Canalul Turbinei, realizarea digului 
pe Mureş, precum şi construirea unui sistem de alimentare cu 
apă şi canalizare. 
• 1930 - se inaugurează reţeaua de distribuţie a gazelor în 
localitatea Tîrgu-Mureş,  al 10-lea oraş cu gaze naturale din 
România. În acelaşi an, se înfiinţează aici birourile locale ale 
Societăţii SONAMETAN, cu scopul de a coordona introducerea 
şi operarea reţelei de gaze din zona oraşului, şi ulterior din zona 
de nord a României. 
• 1970 – se înfiinţează Sucursala de Producţie a Centralei Gazelor 
Naturale ( actuala SNGN ROMGAZ SA Mediaş ) 

Tradiţii energetice în Tîrgu-Mureş 



Energia Inteligentă este o modalitate de a 
asigura comunităţii utilităţile energetice, 
fezabile în obţinere şi livrare, sustenabile în 
societate, sigure în utilizare şi predictibile în 
abordare.

Tradiţii energetice în Tîrgu-Mureş Misiunea energetică
inteligentă a oraşului 
Tîrgu-Mureş



Transformarea oraşului Tîrgu-Mureş 
în primul oraş energetic inteligent din 
România.

Viziunea energetică 
inteligentă a 
oraşului Tîrgu-Mureş



Viziunea energetică 
inteligentă a 
oraşului Tîrgu-Mureş

 Energia Inteligentă sumarizează: creşterea eficienţei 
energetice, maximizarea energiei eficiente, managementul 
energetic, reţele de distribuţie inteligentă, contorizare 
inteligentă, reducerea sărăciei energetice, diseminarea 
şi educarea consumatorilor, valorificarea extrinsecă a 
resurselor energetice, exploatarea valorii adăugate a 
sistemelor energetice actuale, toate abordate din prisma 
SINERGICA – tehnică, economică, comercială, juridică, 
politică, socială şi ecologică. 

Ce este Energia Inteligentă? 



Abordarea inteligentă satisface fiecare sector economic şi 
social şi aduce o maximizare a utilităţii energiei, în totală 
opoziţie cu practica curentă de creare a unor avantaje la 
nivelul unui sector economic şi social prin dezavantajarea 
altor sectoare. 

Concept original, neidentificat la nivel internaţional, are 
aplicabilitate mare în România la nivel intrinsec şi extrinsec. 

De ce Energie Inteligentă
la Tîrgu- Mureş? 



De ce Energie Inteligentă
la Tîrgu- Mureş? 

Realizarea de politici, mecanisme şi programe: 

• de folosire a arhitecturii pasive; 
• de folosire a resurselor regenerabile. 

Reducerea preţului, prin: 

• creşterea eficienţei şi eficacităţii atât la 
operatori, cât şi la consumatori;
• folosirea valorii extrinseci a energiei pierdute 
sau nevalorificate; 
• folosirea valorii adăugate a energiilor, ce 
poate fi exploatată suplimentar, nevalorificată 
în prezent. 

Câştigurile intrinseci 
ale oraşului inteligent 
energetic Tîrgu- Mureş



• Creşterea gradului de utilizare a reţelelor şi transferarea redevenţelor reţelelor 
publice locale;
• Folosirea combustibililor neconvenţionali;
• Înlocuirea centralelor murale existente cu sistemele de trigenerare; 
• Folosirea sistemelor de tri-cogenerare pentru producerea de energie electrică; 
• Introducerea elementelor pasive de arhitectură în construcţia caselor; 
• Recuperarea energiei din procesele existente; 
• Legislaţia care să promoveze, stimuleze şi sancţioneze, acte normative, standard 
de performanţă; 
• Proiecte de metode comerciale şi fiscale, care să le pună în mişcare mecanismele; 
• Extragerea şi utilizarea energiei termice a fluidelor care circulă prin conducte sau 
canale; 
• Extragerea şi utilizarea energiei cinetice a fluidelor care circulă prin conducte sau 
canale; 
• Energia inteligentă prin dezvoltarea de sisteme de monitorizare – smart mettering 
şi smart grid, care trebuie transpuse prin Proceduri de Management energetic şi 
suport software decizonal în această situaţie.

Cum se pot obţine câştiguri intrinseci



Dezvoltarea  unei şcoli masterale şi doctorale, 
inexistentă în România, privind Managementul 
Energetic Inteligent şi dezvoltarea unui Cluster 
de Energie Inteligentă, ambele în parteneriat cu 
Universitatea „Petru Maior”; 

Obţinerea de avantaje economice la nivelul oraşului 
Tîrgu-Mureş, prin vânzarea ulterioară aplicării cu 
succes a modelelor, studiilor, invențiilor, software-
urilor rezultate din Clusterul Energie Inteligentă și 
implementate în oraş. 

Câştigurile extrinseci
ale oraşului inteligent 
energetic Tîrgu-Mureș



Cercetare şi inovare în Managementul 
Energiei Inteligente: 

• Asigurarea utilităţii maxime prin costuri 
minime la nivelul clienţilor;
• Asigurarea sustenabilităţii în societate şi 
reducerea sărăciei energetice; 
• Creşterea securităţii şi siguranţei în utilizare; 
• Permite predictibilitatea consumului; 
• Posibilitatea de obţinere a unor modele 
de Energie Inteligentă şi specializarea în 
oferirea de servicii, care să poată fi brevetate 
şi exportate ca şi know-how în ţară și în 
străinătate. 

Cum se pot obţine
câştiguri extrinseci 



Cum se pot obţine
câştiguri extrinseci 

Avantajele României: 
• Reuneşte toate formele de energie ( România se găseşte pe primul loc în ceea 
ce privește forma diversităţii şi cantităţilor de energie folosite şi deţinute ), ceea 
ce permite un teren experimental în vivum;
• Lipsa unei coordonării sociale, comerciale, fiscale şi tehnice la nivelul României 
a determinat dezvoltarea haotică şi ineficientă a infrastructurii regionale, 
naţionale, locale sau particulare a segmentului energetic. Această situaţie 
permite dezvoltarea unor programe de cercetare, dezvoltare şi inovare care 
să fie fezabile, prin recuperarea costurilor şi obţinerea unei rate interne de 
rentabilitate suficient de mari, încât să determine CERERE REALĂ, respectiv să 
determine apartenența la Clusterul de Managementul Energiei Inteligente a 
Participațiunii Private;
• Prezenţa companiilor naţionale şi multinaţionale în Tîrgu-Mureş, care au ca 
obiectiv maximizarea profiturilor şi urmăresc acest obiectiv cu fermitate; pot fi 
interesate de CDI, ce le permit atingerea sau depăşirea obiectivelor, asigurând 
sursele de finanţare. 

Condiţii preexistente de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) 

Condiţii preexistente de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare (CDI) 



Dezavantajele României:

• lipsa culturii de CDI la nivelul mediului politic 
şi economic;
• lipsa pragmatismului la nivelul cercetătorilor, 
privind produsele de cercetare puse pe piaţă;
• lipsa cadrului legislativ stimulativ / penalizator 
pentru mediul economic şi instituţional;
• lipsa politicilor publice, care să sprijine CDI la 
modul real.

Ce nu au străinii?

• Nu au un laborator atât de complex cum este 
însăși România, un laborator în vivum; 
• Nu au proiecte de CDI care să prezinte o rată 
internă de rentabilitate atât de ridicată ca în 
România.



Aşa cum, la începutul secolului, conducătorii Tîrgu-
Mureşului au avut viziunea de a «crea un oraş nou»,  
promovând utilizarea unor noi forme de energie: 
hidroelectricitatea (1902), gazul metan (1930) şi 
energia termică (1956), la fel și astăzi, autoritățile 
trebuie să înţeleagă importanța demarării unor 
acţiuni pentru a pregăti oraşul spre un viitor 
inevitabil. Acela al sfârşitului erei formelor ieftine de 
energie. Autoritățile trebuie să facă paşi concreţi și 
să pregătească oraşul şi comunitatea pentru etapele 
care vor urmă. 

Este importantă declararea Tîrgu-Mureşului ca 
Oraş Inteligent Energetic şi dezvoltarea metodelor 
specifice de atingere a acestui deziderat: reguli 
interne impuse pentru construirea / reabilitarea  
construcţiilor, dezvoltarea unui sistem de impozitare 
stimulativ, atragerea de fonduri privind stimularea 
utilizării energiei regenerabile.

Crez


