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Titlul studiului de caz: 
 
 

Apli ații i ovatoare ale TIC î  se torul de e ergie: 
O perspe tivă a i dustriei 

 
Cuvinte-cheie: digitizare; economia energiei; grile inteligente; analiza de date  
 
 
Pro o are H  adresată de a est studiu de az: E ergie sigură, urată și efi ie tă 
 
Introducere la studiul de caz 

Teh ologiile digitale per it o pa iilor de e ergie să își î u ătățeas ă ser i iile și să 
tra sfor e odelele de usi ess [ ]. Co parat u alte i dustrii, i dustria e ergeti ă europea ă u 
este pregătită di  pu t de edere teh ologi . Cu toate a estea, atât lie ții pri ați, ât și ei 
industriali cer noi ser i ii digitale și o ai u ă ooperare, i tegrare a a estora î  iața lor și î  
modelele de procese. 

Teh ologiile TIC existe te, u  ar fi grile i telige te, ăsurare i telige tă sau ase 
inteligente au un impact diferit asupra succesului economic, ecologiei și so ietății [ ][ ][ ]. 
Co pa iile de e ergie, ât și produ ătorii TIC u su t siguri are di tre a estei oi u elte or fi 
i ple e tate î  urâ d. Su t toate rele a te? La e se așteaptă lie tul? Care su t efe tele asupra 
profitului, e ologiei și so ietății? 

Pe tru a î țelege i pli ațiile oportu ităților oi și existe te ale TIC î  se torul de e ergie, 
stude ții or lu ra pe u  studiu de az. Fie are stude t a lu ra la î tre ări sele tate și a rezu a 
a aliza și re o a dările. Î  orkshop-ul final, diferitele rezultate or fi puse laolaltă pe tru o 
i agi e ai largă asupra fe o e ului.  

Stude ţii INNOSOC, supra egheaţi de profesorii INNOSOC, or ola ora pe tru o posi ilă 
soluţie la a est studiu de az. A este a ti ități or fi realizate a parte a u ei o ilități ERASMUS+ și 
vor fi finalizate în timpul workshop-ului INNOSOC Valencia 2017 care va avea loc în Mai 2017. 

Cu  se leagă a est studiu de az de provo area H2020 sele tată? 

A est studiu de az se referă la două arii de er etare ale Horizo  0: Noi u oști țe și 
tehnologii  și a sor ția pe piață a e ergiei și i o ației TIC . Pe aza u ei a alize a apli ațiilor TIC pe 
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piață, a est studiu de az a: i  ela ora u  studiu de feza ilitate u pri ire la u eltele TIC existe te 
folosind criterii, cu  ar fi a a tajul pe tru o su atori, i estiția, profitul, i pa tul asupra efi ie ței 
e ergiei, i pa tul asupra so ietății și adițio al ; ii  preze ta o listă a pote țialelor oi teh ologii TIC 
are ar tre ui să reas ă aloarea pe tru o su ator.  

Rezultatele studiului de caz vor ajuta companiile de energie europene în procesul de 

introducere a TIC în procesele lor. În principal, dezvoltarea studiului de caz va rezulta într-o matrice 

are a putea fi utilizată pe tru teh ologii efi ie te și efe ti e, ât și î tr-o listă de pote țiale oi TIC 
are ar e esita er etare a ă u țită.  

Impactul pentru companiile de energie: Câ d odată era ări ea u  fa tor i porta t al 
su esului, a u  o pa ii i i şi ijlo ii de e ergie su t apa ile să fie o petiti e atât lo al, ât şi 

aţio al sau europea . 

Impactul pentru companiile TIC: Dez oltatorii TIC, produ ătorii şi fur izorii or profita de 
lasifi area dată de lie ți și de oile pote țiale de piață, 

 
 
Cu  se leagă a est studiu de az de proie tul INNOSOC?  

Noile soluții TIC î  e o o ia e ergiei su t dispo i ile pe tru fie are se tor al u ei o pa ii 
de e ergie: pe tru ge erarea ele tri ității, pe tru distri uție, pe tru â zări, pe tru o erț, ât și 
pentru servicii legate de energie. TIC va inova sectorul de energie Va per ite î u ătățirea 
produ ti ității și a tra sfor a i dustria odată u e erge ța u or oi odele de usi ess și oi 
ju ători. U  rezultat ru ial este faptul ă per ite o su atorilor și produ ătorilor de ele tri itate să 
se conecteze între ei cu noi metode. Un al rezultat important este posibilitatea de a conecta ofertele 

și datele o pa iilor de e ergie u ele ale o pa iilor parte ere. 

Cu spriji ul TIC, fie are o pa ie de e ergie poate î u ătăți experie ța lie ților, 
productivitatea proceselor operațio ale și efi ie ța utilizării e ergiei, adi ă pla ifi area opti izată a 
ge erării, pla ifi area opti izată a u ităților de ge erare tarif fix, tarife î  fu ție de utilizare. 
I pa tul poziti  asupra ediului [ ]ar putea depăși o su area egati ă a resurselor pri  
introducerea TIC.  

Î  eea e pri ește i pa tul TIC asupra so ietății, există u eroase o se i țe poziti e 
legate ofertele de ser i ii, posi ilitatea de a i lude sugestiile lie tului și de a î u ătăți 
i tera țiu ea lie tului pri  alitate și iteză. Pe de altă parte, TIC poate redu e e esarul de sluj e 
di  se torul TIC. Cu ajutorul arietății de fu da e te i ter ațio ale și i ter ulturale ale profesorilor 
și stude ților I oSo , studiul de az a a orda î  detaliu difere țele i terculturale legate de 

implementare TIC în companiile europene de energie.  

Cu ajutorul rezultatelor studiului de az e țio at, proie tul I oSo  a pu e î  față oi 
per epții asupra i pa tului so ietal al utilizării TIC î  se torul de e ergie.  
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Î tre ări la are tre uie să răspu de  î  ti pul dezvoltării studiului de az: 

Î tre ări are au e oie de răspu d i lud, dar u su t li itate la ur ătoarele: 

 Situația de fapt a TIC: Ce u elte TIC hard are, soft are, etode  su t pe piață - pe 

ge erarea de e ergie, o erț, operarea grilelor, â zări, pe se torul de ser i ii î  e ergie? 
Ce otă de piață au a este teh ologii?  

 Studiul de fezabilitate al actualelor unelte TIC: Ce fel de impact au actualele unelte TIC asupra 

a a tajului pe tru o su atori, i estiții, profit, i pa t asupra efi ie ței e ergeti e, 
i pa tul asupra so ietății și riterii adițio ale - în cadrul segmentelor de sustenabilitate a 

economiei, ediului, so ietății ? 

 Modele de usi ess pe tru ser i ii TIC: Cu  ar putea odelele de usi ess a el puți   
pri ipale TIC să fie des rise - folosi d etodologia și grafi ele  a „pânzei  modelului de 

business al lui Osterwalder/Pigneur [5]? 

 Pote țial pentru noile TIC: Care di  a este oi  u elte TIC ar tre ui să fie dez oltate pe tru 
a î u ătăți aloarea o pa iei de e ergie pe tru lie ții săi fie oi ser i ii sau u elte 
pe tru produsul î u ătățit/ alitatea ser i iului ? Pri iți figura . 

 Diferențe interculturale: Care a ordări foloses  o pa iile de e ergie pe tru a i ple e ta 
TIC î  diferite țări? Ce fel de lasifi ări sau a ordări există? Ce tre uie re o a dat? 
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Cu oști țe și a ilități e esare pe tru dezvoltarea studiului de az 

(N: necesar; D: de dorit, dar nu e necesar) 
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 Strategia TIC (N) 

 Interesul în noile tehnologii (N) 

 Economia energiei (D) 

 Management strategic/ modelarea afacerii (D) 

 
 
Figuri ce descriu studiul de caz  

 
 

 

Figura . Fa tori e i flue țează digitizarea e o o iei e ergiei 
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Figura 2. Exemple de utilizare a TIC în industria de energie 
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Figura 3. TIC legat de energie ca parte dintr-u  oraș digital 
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