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PUNCT DE VEDERE

|
n acest num`r al revistei Oxygen ne-am propus s` aducem „la masa 
dezbaterii“ subiecte de maxim interes pentru to]i cei implica]i \n sec-
torul energetic. |ntrebarea pe care o punem pentru \nceput este dac` 
liberalizarea pie]ei energiei reprezint` solu]ia optim` pentru competitivi-
tate economic` (pag. 22), \n contextul \n care România a \ncheiat anul 

2011 f`r` o decizie ferm` \n ceea ce prive[te liberalizarea pie]ei energiei. 
Discu]ia noastr` avanseaz` cu „Al treilea pachet energetic – oportuni-
t`]i [i provoc`ri“ (pag. 28), mai ales c` cele trei componente care reglemen-
teaz` pia]a gazelor naturale con]in elemente menite s` sprijine efi cien-
]a departamentelor tehnice [i de achizi]ii din companiile industriale. {i cum 
euro r`mâne moneda cu cel mai mare semn de \ntrebare [i \n anul 2012, 
\ncerc`m s` \n]elegem ce se va \ntâmpla \n articolul „Evolu]ia actual` a mo-
nedei euro [i impactul asupra pre]urilor resurselor energetice“ (pag. 32).

Lectură plăcută!

Provoc`ri [i oportunit`]i

Anul 2012 se afl ` sub semnul schimb`rilor, \n \ncercarea 
de a stabiliza o pia]` afl at` \ntr-o permanent` schimbare \n 
ultimii ani. Condi]iile economice nu sunt neap`rat cele mai 
prielnice pentru investi]ii majore, iar provoc`rile naturii 
ne determin` s` ne gândim \n permanen]` la solu]ii cât mai 
efi ciente, dar [i convenabile fi nanciar pentru clien]i.

Directivele [i regula-
mentele elaborate de 
Comisia European` cu 
scopul de a liberaliza [i 
integra pie]ele energe-
tice din statele mem-
bre au ca obiectiv 
cre[terea transparen-
]ei [i a competitivit`]ii 
pe aceste pie]e.

Anul 2011 a fost unul 
bogat \n „fapte bune“ 
pentru GDF SUEZ 
Energy România. Am 
implementat cu suc-
ces parteneriatele din 
domeniul responsabi-
lit`]ii sociale \ncheiate 
\n 2010 sau le-am con-
tinuat pe cele anteri-
oare. Toate aceste 
programe vor conti-
nua [i \n 2012, din 
dorin]a de a sprijinii 
comunit`]ile.

Crearea pie]ei pan-euro-
pene de energie repre-
zint ,̀ practic, o nor- 
malizare a rela]iilor 
comerciale dintre furni-
zorii de energie, pe de 
o parte, [i consumatorii 
de energie, de cealalt` 
parte.

FLORINA P|NZARU
Marketing Communication Manager 
GDF SUEZ Energy România

3 Editorial.indd   3 3/5/12   12:25:21 PM
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[i pân` la rapiditatea cu care sunt proce-
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Reinhard Mitschek
Managing director Nabucco Gas 
Pipeline International GmbH

|n momentul de fa] ,̀ lu`m \n calcul diferite 
scenarii pentru a g`si cea mai bun  ̀solu-
]ie pentru furnizori [i transportatori. 
Conceptul Nabucco, respectiv conducta 
care pleac  ̀de la grani]a estic  ̀a Turciei 
c`tre Baumgarten, \n Austria, continu  ̀s` 
r`mân  ̀op]iunea preferat .̀
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Not`: punctele de vedere exprimate \n 
articolele acestei publica]ii apar]in 
autorilor [i nu refl ect`, \n mod necesar, 
opinia GDF SUEZ Energy România.
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G rupul petrolier 
norvegian Statoil a 
descoperit un nou 
z`c`mânt major 

de petrol \n Marea Baren], 
care ar putea con]ine pân` 
la 300 de milioane de barili 
echivalent petrol extractibil, 
conform AFP. Denumit Havis, 
acest z`c`mânt se afl` la 
nivelul lui Skrugard, un alt 
z`c`mânt descoperit de Sta-

toil \n aprilie 2011. Conform 
grupului petrolier, cele dou` 
z`c`minte ar putea con]ine 
\ntre 400 [i 600 milioane de 
barili. Chiar dac` z`c`mintele 
Skrugard [i Havis nu comu-
nic` \ntre ele (sunt separate 
de circa 7 kilomteri), de[i 
sunt vecine, urmeaz` s` fie 
explorate \n comun, permi-
]ând astfel reducerea costu-
rilor de dezvoltare. Cele dou` 

z`c`minte sunt controlate de 
Statoil (50%), italienii de la Eni 
(30%) [i societatea public` 
norvegian` Petoro (20%). 
Aceste dou` z`c`minte sunt 
cu atât mai importante, cu 
cât deschid perspective 
promi]`toare \n Arctica 
pentru Norvegia, ]ar` a c`rei 
produc]ie de hidrocarburi se 
afl` \ntr-o sc`dere continu` \n 
ultimii zece ani. 

Anul 2012 a debutat cu intrarea \n 
vigoare a legii care prevede obliga-
]ia companiilor controlate de Statul 
Român [i care fac parte din portofo-
liul Fondului Proprietatea (FP) s` 
ini]ieze procedurile de listare pân` 
la data de 31 decembrie 2012. Cele 
19 companii de]inute de stat [i care 
se afl` \n portofoliul Fondului Proprie-
tatea trebuie s` \nceap` procedurile 
de listare pân` la sfâr[itul anului 
2012, potrivit Legii 302/2011, publi-
cat` \n Monitorul Oficial nr. 16 din 
data de 9 ianuarie 2012. Companii-
le vizate sunt: Hidroelectrica SA, 
Romgaz SA, Complexul Energetic 
Turceni, Nuclearelectrica, CN Aero-

porturi Bucure[ti, Complexul Ener-
getic Rovinari, Complexul Energe-
tic Craiova, Electrica Distribu]ie 
Muntenia Nord, Electrica Distribu-
]ie Transilvania Sud, Electrica Dis-
tribu]ie Transilvania Nord, Po[ta 
Român`, Societatea Na]ional` a 
S`rii, CN Administra]ia Porturilor 
Maritime, CN Administra]ia Cana-
lelor Navigabile. 

{TIRI
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Statoil din Norvegia – o nou` descoperire de petrol \n Marea Baren]  

Consiliul Concuren-
]ei a autorizat \nfiin-
]area Complexului 
Energetic Oltenia, \n 
urma fuziunii dintre 
Complexul Energetic 
Craiova, Complexul 
Energetic Rovinari, 
Complexul Energetic Turceni 
[i Societ`]ii Na]ionale a 
Lignitului Oltenia, sus]ine 
hotnews.ro.
Trei dintre cele patru societ`]i 
comerciale care vor fuziona - 
Complexul Energetic Craiova 
S.A., S.C. Complexul Energetic 
Rovinari S.A., S.C. Complexul 

Energetic Turceni S.A. – vor 
produce [i vor furniza ener-
gie electric`, iar Societatea 
Na]ional` a Lignitului Olte-
nia S.A. are ca principal 
obiect de activitate extrac-
]ia [i prepararea c`rbunelui 
inferior, transportul [i 
comercializarea acestuia. 

Companiile energetice, listate la Burs` Consiliul Concurentei a autorizat \nfi in]area 
complexului energetic Oltenia

|n 2010, Norvegia 
[i Rusia au \nche-
iat un diferend 
frontalier vechi de 
40 de ani asupra 
unei zone de 
176.000 km2. 
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Consiliul Concuren]ei a amendat companiile petroliere cu 
880 de milioane de lei
Consiliul Concuren]ei a sanc]ionat companiile petroliere cu 3% din cifrele de afaceri reali-
zate \n anul 2011, a anun]at pre[edintele Consiliului Concuren]ei, Bogdan Chiri]oiu, \ntr-o 
conferina]` de pres`. Companiile au fost amendate pentru c` s-au \n]eles \ntre ele s` scoat` 
de pe pia]` un sortiment de benzin`: Eco Premium. Petrom a luat cea mai mare amend`, 
pentru c` a avut „circumstan]e agravante“. Potrivit legisla]iei, companiile amendate de 
Consiliul Concuren]ei pot ataca \n instan]` deciziile institu]iei. Companiile amendate: 
OMV Petrom, OMV Petrom Marketing SRL, Rompetrol Downstream, ENI România (ope-
reaz` benzin`riile Agip), MOL Petroleum [i Lukoil România. 

Aliniindu-se la cerin]ele 
Uniunii Europene, statul va 
renun]a treptat la pre]urile 
reglementate la energia 
electric` pentru clien]ii 
noncasnici pân` la sfâr-
[itul anului 2013. Aceast` 
m`sur` a fost introdus` \n 
proiectul Legii energiei 
electrice, act normativ 
afl at \n dezbatere public` 
pe pagina de Internet a 
Ministerului Economiei, 
Comer]ului [i Mediului de 
Afaceri (MECMA), con-
form evz.ro. 

Pre]urile reglementate la energie vor disp`rea 

La Dubai a fost inaugurat un 
proiect ce vizeaz  ̀producerea de 
energie prin intermediul panouri-
lor solare, c`ruia i s-a dat numele 
emirului: Complexul Muhammad 
Bin Rashid Al Maktium. Proiectul 
este considerat unul din cele mai 
impresionante din lume , având 
\n vedere tehnologia de care dis-
pune [i cantitatea de energie pro-
dus .̀ Acest proiect se integreaz` 
\n perspectiva de conservare a 
resurselor naturale [i protec]ie a 
mediului \nconjur`tor, conform 
ADN Kronos. 

Dubai — proiect 
spectaculos vizând 
energia solar`

Consum crescut 
de electricitate \n 
primele 11 luni din 
2011 

Ucraina reduce cu 50% importurile de 
gaze ruse[ti  

I uri Boiko, ministrul ucrainean al Energi-
ei, sus]ine c` Ucraina va reduce unilate-
ral importurile de gaze ruse[ti, cu 50% 
\n 2012, iar fosta republic` sovietic` va 

consuma circa 27 de miliarde de metri cubi 
de gaz anul acesta. „Vom reduce achizi]iile 
de gaz la jum`tate“, a adăugat el, citat de 
agenţia Interfax. Legat de faptul c` Ucraina 
se afl` astfel \n situa]ia de a cump`ra mai 

pu]in gaz rusesc decât a contractat, Boiko a 
spus: „Vom cump`ra atât gaz cât are nevoie 
economia noastr`. Dac` partenerii no[tri vor 
avea probleme, ar trebui s` le rezolve \n mod 
civilizat. Există chestiuni asupra c`rora am 
convenit deja [i sunt chestiuni care nu au 
fost rezolvate \nc`“, a ad`ugat el.
Ucraina import` circa 60% din gazele 
naturale de care are nevoie din Rusia. 

Resursele de energie primar` 
[i cele de energie electric` au 
crescut cu 3,2% \n primele 11 
luni ale anului trecut, iar con-
sumul final de electricitate s-a 
majorat cu 4,2%, potrivit date-
lor f`cute publice de Institutul 
Na]ional de Statistic`. Princi-
palele resurse de energie pri-
mar` \n perioada 1 ianuarie- 
30 noiembrie au totalizat 
32,01 milioane tone echivalent 
petrol (tep), \n cre[tere cu 
978.100 tep fa]` de acela[i 
interval din 2010. Produc]ia 
intern` a \nsumat 21,46 mili-
oane tep, \n cre[tere cu 1,7%, 
iar importul s-a majorat cu 
6,2%, la 10,54 milioane tep. 

6-9 Stiri.indd   7 3/5/12   12:26:38 PM



Vântul puternic cu care s-a con-
fruntat ]ara noastr` pe 7 ianuarie  
a determinat ca eolienele s` pro-
duc` o cantitate de energie elec-
tric` ce a dep`[it puterea unui 

reactor de la Cernavod` (706 MW). 
Conform datelor Sistemului Ener-
getic Na]ional prezentate pe site-ul 
Transelectrica, pe 7 ianuarie, \n 
jurul prânzului, s-a \nregistrat cea 
mai mare cantitate de energie elec-
tric` produs` de eoliene, 714 MW, 
adic` 10,72% din produc]ia total` 
de energie (6.660 MW).
Produc]ia de energie eolian` a 
dep`[it produc]ia de energie 
hidroelectric` \n intervalul orar 
2.00-10.00 am. Cea mai mare can-
titate de energie a fost produs` \n 
centralele pe c`rbune, care asi-
gur`, \n prezent, aproximativ 40% 
din consumul na]ional de energie.

{TIRI
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C ompania chineză 
LDK Solar Co. a 
f`cut o ofert` pen-
tru achizi]ionarea 

fi rmei germane Sunways, 
prin care ar avea acces la 
tehnologii de ultim` or` [i 
ar putea s` p`trund` pe cea 
mai mare pia]` de energie 
fotovoltaic` din lume. LDK 
Solar Co. este unul dintre 
cei mai mari produc`tori de 
panouri solare la nivel mon-
dial [i a oferit 24,2 milioane 
de euro pentru preluarea 
Sunways. |n urm`toarea 

perioad`, oferta urmeaz` s` 
fi e studiat` de ac]ionari [i 
de autorit`]ile de reglemen-
tare \n domeniu. Dac` afa-
cerea se va realiza, LDK 
Solar Co. va deveni prima 
companie chinez` de ener-
gie solar` de pe pia]a ger-
man` — cea mai mare pia]` 
de energie fotovoltaic` din 
lume. Oferta companiei chi-
neze vine \n contextul \n 
care Sunways a \nregistrat 
pierderi \n primul [i cel de-al 
treilea trimestru din 2011. 
LDK Solar Co. este cotat` la 

cel mai mic nivel de \ncre-
dere de c`tre agen]ia de 
evaluare Standard and 
Poor’s, \n timp ce ratingul 
dat de Moody’s este B1, 
califi cativ ce indic` un risc 
ridicat. Exper]ii apreciaz` c` 
oferta pentru Sunways va fi  
urmat` de altele de acest 
gen pe pia]a european`. |n 
ultimii ani, mai multe fi rme 
importante din domeniu, 
printre care Solyndra din 
SUA [i Solar Millennium 
din Germania, au intrat \n 
insolven]`.

P`cur` [i c`rbune 
din rezerva de stat 

Record de energie eolian` \n luna ianuarie 

Compania chinez` LDK Solar Co. \ncearc` s` intre pe pia]a german`

Sectorul energiei solare 
este \n cre[tere, dar 
produc`torii din Europa 
[i SUA se confrunt` cu o 
presiune mare din partea 
companiilor chineze.

La fi nele anului 2011, Guver-
nul a hot`rât scoaterea din 
rezerva de stat, sub form` de 
\mprumut, pân` la 31 octom-
brie 2012, a unor cantit`]i de 
c`rbune energetic [i p`cur` 
pentru unele centrale electri-
ce [i termice afl ate sub autori-
tatea Ministerului Economiei 
sau \n administrarea unor 
autorit`]i locale, conform 
declara]iei purt`torului de 
cuvânt al Guvernului, Ioana 
Muntean.
„Este vorba despre o cantitate 
de peste 1,18 milioane de 
tone de c`rbune energetic [i 
137.000 de tone de p`cur` 
pentru 17 operatori econo-
mici. M`sura a fost luat` pen-
tru asigurarea, pe perioada 
iernii, a energiei electrice [i 
termice pentru popula]ie“, a 
completat purt`torul de 
cuvânt al Guvernului.
|mprumutul cantit`]ilor de 
p`cur` pentru trei dintre ope-
ratorii economici — CET Ia[i, 
SC Uzina Termoelectrica Giur-
giu SA [i SC Electrocentrale 
Oradea SA — se acord` pân` 
la 31 martie 2012.
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Compania petrolier` a fost 
pus` sub acuzare pentru polu-
area p`durii amazoniene din 
Ecuador [i a fost sanc]ionat` 
cu 18 miliarde de dolari. |n 
fa]a unei asemenea decizii, 
reprezentan]ii Chevron sus]in 
c` decizia este „un exemplu 
elocvent de politizare [i corup-
]ie la nivelul sistemului judiciar 
din Ecuador“ [i sunt deci[i s` 

fac` recurs la un tribunal inter-
na]ional. Acuza]iile de poluare 
se adreseaz`, de fapt, Compa-
niei Texaco, care a fuzionat cu 
Chevron anul trecut. Prima 
ac]iune \n justi]ie a \nceput \n 
1993, \n Statele Unite. Verdic-
tul dat, dup` zece ani, nu a 
implicat sanc]iuni pentru 
compania petrolier`, iar cazul 
a fost mutat \n Ecuador. Al 
doilea proces a \nceput \n 
2003. |ntre timp, Chevron a 
fost acuzat` [i de fraud`, 
pentru c` ar fi \ncercat 
s` ascund` probe ale 
contamin`rii mediului.

Compania Chevron, 
amendat` pentru poluare 
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-     Accizele la motorin  ̀au 
crescut cu 4,4% de la 1 ianu-
arie 2012
Accizele la motorin  ̀au cres-
cut de la 1 ianuarie 2012 cu 
4,4%, potrivit unei Ordonan-
]e de Urgen]  ̀a Guvernului, 
adoptat  ̀pe 27 decembrie, 
pentru modifi carea Codului 
Fiscal. Accizele la motorin` 
s-au majorat de la 358 
euro/t la 374 euro/t, 
respectiv de la 302,51 

euro/1.000 litri la 316,03 
euro/1.000 litri. Pe de alt` 
parte, a fost p`strat acela[i 
nivel al accizelor la cafea, 
pentru sortimentele de 
cafea verde — 153 euro/t, 
cafea prăjită, inclusiv cu 
\nlocuitori — 225 de euro/t, 
cafea solubilă — 900 de 
euro/t.     
-     Carburan]i mai scumpi 
\n Ungaria \ncepând cu 
1 ianuarie 

Pre]ul carburanţilor se va 
majora, din cauza cre[terii 
TVA. Astfel, pre]urile benzi-
nei [i motorinei vor cre[te 
cu 6-7 forin]i/litru. |n urma 
acestei scumpiri, pre]ul 
mediu al benzinei CO95 va fi  
de 407 forin]i/litru, iar cel al 
motorinei de 427 forin]i/
litru. Cu un an \n urm ,̀ 
benzina era mai ieftin  ̀cu 
47 forin]i, iar motorina cu 
76 forin]i/litru. 

|n fl ux continuu





Guvernele ]`rilor membre UE au ajuns la un 
acord de principiu prin care urm`resc s` 
interzic` importurile de petrol din Iran, 
conform Reuters. Chiar dac` nu a fost 
anun]at` o dat` de la care va intra \n vigoa-
re acordul, a fost un pas sufi cient pentru 
cre[terea cota]iilor petrolului [i aurului. 
Acest embargou face parte din planul prin 
care Occidentul vrea s` determine Tehera-
nul s` abandoneze programul s`u nuclear, 
conform mai multor surse. |n plus, diploma- 
]ii europeni sus]in c` se gândesc [i la inter-
zicerea exporturilor de echipamente petroli-
ere c`tre Iran [i la noi m`suri \mpotriva 
livr`rilor de petrol. Ei au precizat c` se dis-
cut` \nc` dac` embargoul asupra importuri-

lor de petrol iranian s` fi e aplicat imediat 
dup` aprobare sau dup` câteva luni. Al`turi 
de Europa, Statele Unite au impus de la 
1 ianuarie noi sanc]iuni pentru Iran, prin 
care exclud din sistemul fi nanciar american 
b`ncile care colaboreaz` cu banca central` 
din Iran, blocând astfel principala surs` de 
pl`]i pentru petrolul iranian. |n ciuda 
demersului salutar, unele ]`ri europene 
sunt \ngrijorate \n leg`tur` cu impactul eco-
nomic al acestui embargou, \ntr-o perioad` 
\n care Europa se lupt` cu problema datorii-
lor suverane. Iranul furnizeaz` statelor din 
UE circa 450.000 de barili de petrol pe zi, 
Uniunea European` fi ind a doua mare pia]` 
pentru petrolul iranian, dup` China.

UE interzice importurile de petrol din Iran

Turcia a acordat Rusiei 
dreptul ca South Stream 
s`-i tranziteze apele 
teritoriale 

Faptul c` South Stream poate 
s` tranziteze apele Turciei era 
ultimul element de care avea 
nevoie Moscova pentru a reali-
za proiectul de furnizare a gaze-
lor c`tre Europa, care rivali-
zeaz` cu conducta Nabucco 
sus]inut` de UE, potrivit Reu-
ters. |n acest fel, South Stream 
poate ocoli Ucraina, una dintre 
principalele rute de tranzit ale 
gazelor ruse[ti. Gazoductul 
South Stream avea nevoie de 
acest acord de tranzitare a ape-
lor teritoriale ale Turciei (]ar` 
care este, de asemenea, parti-
cipant` la proiectul Nabucco) 
pentru a ajunge \n sud-estul 
Europei. „A[ dori s` mul]umesc 
Guvernului turc pentru decizia 
de a autoriza construc]ia South 
Stream \n zona economic` a 
Turciei“, a declarat premierul 
Vladimir Putin \n cadrul unei 
ceremonii, la Moscova. Decizia 
Turciei, unul dintre cei mai mari 
consumatori de gaze naturale 
ruse[ti, a fost una nea[teptat`, 
de vreme ce \n luna noiembrie 
a anun]at c` nu va prelungi un 
contract cu Gazprom, pentru 
6 miliarde de metri cubi de gaze 
pe an. Gazprom de]ine o parti-
cipa]ie de 50% din proiectul 
South Stream, care este pro-
iectat s` transporte 63 miliarde 
de metri cubi de gaz rusesc pe 
an c`tre Europa; Eni din Italia 
are 20%, \n timp ce EDF din 
Fran]a [i Wintershall din Ger-
mania au câte15% fi ecare. 
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E
volu]ia consumului de gaze 
naturale a revenit pe un trend 
ascendent dup` [ocul suferit 
\n anul 2009, când s-a \nregis-
trat prima sc`dere a consumu-
lui global din ultimii 65 de ani. 

|n raport cu resursele certe descoperite, 
aceast` tendin]` de cre[tere a consumului 
ar putea genera o criz` pe pia]a resurselor 
energetice primare \n preajma anului 2035. 
Pentru evitarea unei astfel de crize – ce ar 
putea avea efecte mai mari [i pe termen mai 
lung asupra economiei decât criza financiar` 
din 2008, generat` de pia]a imobiliar` [i de 
datoriile suverane din ]`rile cu economie 
dezvoltat` –, conducerea IEA consider` c` 
este strict necesar` cooptarea \n acorduri 
interna]ionale pe termen lung a celor mai 
importan]i consumatori de energie din eco-
nomia global`, ]`ri precum Rusia, India [i 

China. Conform scenariilor creionate de 
speciali[tii IEA, pornind de la o cre[tere eco-
nomic` de 33% a ]`rilor membre OECD pân` 
\n anul 2035, cererea de resurse energetice 
primare va cre[te cu o treime \n aceea[i 
perioad`. Dup` calculele IEA, \n urm`torii  
20 de ani cererea de gaze naturale va dep`[i 
cererea de c`rbune. Dac` 
pentru c`rbune se esti-
meaz` o cre[tere cu 65% a 
cererii, pentru gaze natu-
rale cererea va tinde spre 
o cre[tere de 75% \n 
raport cu cererea  
\nregistrat` \n perioada 
2010-2011. Urmând acest 
scenariu, \n partea a doua 
a anului 2029 cererea de 
gaze naturale pe plan 
mondial va dep`[i cererea 

de c`rbune, iar tendin]a se va men]ine cel 
pu]in pentru urm`torii [ase ani. 
Aceast` evolu]ie se bazeaz` pe o cre[tere 
anual` de 2% pentru gaze naturale, compa-
rativ cu o cre[tere medie de 1,2% a cererii 
pentru resurse energetice. Tot pân` \n anul 
2035, produc]ia din surse de energie  

TOP 
STORY

Ne preg`tim pentru perioada de 
glorie a gazelor naturale? 

Conform datelor preliminare \nregistrate 

pentru anul 2011 de Agen]ia Interna]ional` 

pentru Energie (IEA), consumul de resurse 

energetice pentru anul care s-a \ncheiat a  

\nregistrat o cre[tere medie de 0,7% com-

parativ cu anul 2010. Cea mai mare 

cre[tere a consumului s-a \nregistrat pen-

tru gaze naturale (+ 1,12%). Volumul pro-

duc]iei de gaze naturale \n 2011 este esti-

mat de IEA la 3,312 miliarde metri cubi, fa]` 

de 3,282 miliarde metri cubi produc]ie de 

gaze \nregistrat` \n anul 2010. 

text CAROL POPA 
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regenerabil` va cre[te de la 13%, din mixul 
energetic de ast`zi, la 18%. „Cre[terea eco-
nomic` din ]`rile emergente conduce, impli-
cit, la cre[terea popula]iei [i a tuturor proce-
selor care genereaz` nevoi suplimentare de 
energie \n deceniile viitoare. Nu vom putea 
s` ne baz`m pe resursele epuizabile [i va fi 
necesar s` dezvolt`m produc]ia de energie 
din resurse regenerabile“, sus]ine directo-
rul executiv al IEA, Maria van der Hoeven. 
„Guvernele trebuie s` introduc` m`suri mai 
puternice la investi]iile \n tehnologii eficien-
te [i cu emisii reduse de carbon. Accidentul 
nuclear de la Fukushima, tulbur`rile din Ori-
entul Mijlociu [i Africa de Nord [i un 
rebound sharp  pe cererea de energie \n 
2010 (care a \mpins emisiile de CO2 la un 
nivel ridicat) au eviden]iat urgen]a [i 
amploarea provoc`rii“, a mai spus directo-
rul executiv Maria van der Hoeven.
|n prezent, cre[terea surselor de energie 
regenerabil` este sus]inut` de subven]ii 
care se ridicau la 66 miliarde de dolari \n 
2010 [i ar fi necesar s` ajung` la 250 mili-
arde dolari \n 2035. Prin compara]ie, sub-
ven]iile pentru combustibili fosili (\n special 
pentru c`rbune) au avut o valoare de 
409 miliarde dolari \n 2010. 

RUSIA, SUA, CHINA, CANADA {I 
AUSTRALIA VOR DOMINA TOPUL 
PRODUC~TORILOR DE GAZ NECONVEN-
}IONAL |N URM~TORII 25 DE ANI
 Un grup de ]`ri — format din Brazilia, Mexic, 
Indonezia [i Thailanda — este considerat 
important pentru viitorul resurselor energe-
tice, datorit` poten]ialului ridicat de dezvol-
tare economic`, pe baza consumului de 

resurse energetice primare. 
Membrii IEA apreciaz` c` pentru promova-
rea eficien]ei energetice printr-un plan de 
ac]iuni ferme la nivel mondial este nece-
sar` cooptarea \n acorduri bilaterale a 
acestor ]`ri [i nu mai este suficient` limita-
rea ac]iunilor la ]`rile membre OECD. 
Pre[edintele IEA, Nobuo Tanaka, consider` 
c` o prioritate pentru urm`torii zece ani 
este sus]inerea financiar` pentru dezvolta-
rea câmpurilor de panouri solare din nordul 
Africii, \n de[ertul Sahara, pentru a ajuta 
Uniunea European` s` dep`[easc` f`r` 
probleme o eventual` criz` a resurselor pri-
mare de energie. „Europenii au nevoie de o 
strategie pentru solu]ionarea \nmagazin`rii 
resurselor primare, \n special cele utilizate 
pentru producerea energiei electrice. Aces-
tea ar trebui folosite doar pentru acoperirea 
vârfurilor de sarcin`, iar majoritatea consu-
mului casnic s` se bazeze pe produc]ia de 
energie electric` din panouri solare [i câm-
puri eoliene câteva luni din an“, a spus 
pre[edintele IEA. O proiec]ie a costurilor cu 
resurse energetice pân` \n anul 2035, reali-
zat` de anali[tii Agen]iei, contureaz` ideea 
c` urmeaz` o perioad` foarte bun` pentru 
]`rile care de]in z`c`minte de gaze natura-
le, cererea fiind \n cre[tere continu` pentru 
urm`torii 14-15 ani. Dup` anul 2025, cere-
rea de gaze naturale se va stabiliza. De aici, 
porne[te a doua concluzie clar definit`: 
Birol sus]ine c` Rusia va folosi capitalul 
acumulat din vânzarea gazelor naturale 
pentru a dezvolta capacit`]i de produc]ie 
din resurse regenerabile [i, astfel, Rusia se 
va men]ine pe o pozi]ie-cheie \n rândul fur-
nizorilor de resurse energetice pentru Euro-
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Sursa: estim`ri IEA pentru 2011
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pa [i Asia. Pe de alt` parte, \n timp ce Rusia 
se bazeaz` \nc` foarte mult pe resursele de 
energie tradi]ional`, China a lansat, de doi 
ani, o adev`rat` campanie de investi]ii \n 
capacit`]i energetice din resurse regenera-
bile. Chiar dac` investi]iile \n regenerabile 
sunt, \n mare m`sur`, realizate \n exteriorul 
Chinei, asta arat` c` guvernul chinez este 
mai motivat s` controleze capacit`]i de pro-
duc]ie din afara Chinei, \n timp ce companii 
energetice multina]ionale investesc \n 
capacit`]i de produc]ie tradi]ionale pe teri-
toriul acestei ]`ri. Nu ar fi o surpriz` foarte 
mare s` constat`m c`, \n câ]iva ani, China 
se va transforma \ntr-o ]ar` cu reguli ecolo-
gice foarte stricte, \n timp ce capacit`]ile 
de produc]ie poluante ar fi transferate \n 
zona economiilor emergente sau \n zona 
]`rilor s`race din Africa Central`. 

Produc]ia de gaze neconven]ionale se extinde
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|
n 2011, firmele energetice au inau-
gurat \n România turbine de 520 de 
megawa]i, \n cre[tere fa]` de cele 
de 448 megawa]i \n 2010, conform 
statisticilor Asocia]iei Europene a 
Energiei Eoliene. La un cost mediu 
de 1,5-1,7 milioane de euro pe fieca-

re megawatt de putere instalat` \n energie 
eolian`, fermele de vânt din 2011 repre-
zint` echivalentul unei investi]ii de  
780 pân` la 880 de milioane de euro. 
|n aceste condi]ii, ]ara noastr` a urcat o 
pozi]ie \n clasamentul european al 

produc`torilor de energie eolian`, pân` pe 
locul 15. Germania conduce deta[at, cu o 
putere instalat` de aproximativ 29.000 de 
megawa]i, adic` aproape o treime din 
puterea instalat` a tuturor fermelor de 
vânt din Uniunea European`. Urmeaz` 
Spania [i, la mare distan]`, Fran]a, Italia  
[i Marea Britanie. 

PRIMUL PARC EOLIAN  
GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA
La \nceputul acestui an, GDF SUEZ Energy a 
anun]at c` va construi un parc eolian \n 

Conform statisticilor Asocia]iei Europene 
a Energiei Eoliene, România este cam-
pioana regiunii, dup` puterea instalat` a 
noilor proiecte de energie eolian` \n 2011. 
Aceasta s-a apropiat de 1.000 de mega-
wa]i la sfâr[itul anului trecut, adic` mai 
mult decât un reactor de la Cernavod`.

2012 –  
anul marilor investi]ii eoliene
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comuna Gemenele, jude]ul Br`ila. Parcul va 
avea o capacitate instalat` de 48 MW (echi-
valentul unui consum anual a circa 50.000 
de gospod`rii din România), cu 21 de turbine 
de câte 2,3 MW fiecare, iar produc]ia de 
energie va putea \ncepe la sfâr[itul lui 2012.
„Prin achizi]ionarea acestui proiect, GDF 
SUEZ Energy România a finalizat o nou` 
etap` privind dezvoltarea sa \n România. 
Construc]ia acestui prim parc eolian 
exprim` \ncrederea noastr` \n poten]ialul 
României \n sectorul energiilor regenerabile 
[i va consolida pozi]ia noastr` pe pia]a 
energiei“, a declarat Eric Stab, pre[edinte 
executiv al GDF SUEZ Energy România.

2012 – ANUL INVESTI}IILOR MAJORE
Conform unui interviu pentru hotnews.ro, 
Ionel David, public affairs manager la Aso-
cia]ia Român` pentru Energie Eolian` 
(RWEA), \n 2012 vor fi puse \n func]iune noi 
parcuri eoliene cu o capacitate total` insta-
lat` de aproape 1.000 MW, \n condi]iile \n 
care la sfâr[itul lui 2011 erau instala]i  
982 MW. „Cu toate c` România a intrat 
foarte târziu pe terenul energiei eoliene, va 
devansa Grecia [i Austria“, a spus Ionel 
David. Potrivit acestuia, \n 2013 se va ajun-
ge la o capacitate instalat` de 3.286 MW, 
iar pân` \n 2016 — la 5.000 MW. Pentru 
compara]ie, Hidroelectrica are o putere 
total` instalat` de circa 6.500 MW. 
Aceast` evolu]ie va avea loc chiar dac` sis-
temul energetic na]ional nu poate suporta, 
\n prezent, decât maxim 3.000 MW capaci-
tate nou` instalat`. Conform lui Ionel David, 
\n România, m`rimea medie a unui câmp 
eolian este de 50 MW, mai mare decât \n 
UE, unde este \n jur de 10-15 MW. „Aceasta, 
pentru c` \n Dobrogea densitatea popula- 
]iei este mai scazut`, pe când popula]ia din 
Occident este mai numeroas`.“
Tot anul acesta va fi gata [i parcul de la 
Cogealac, faza a 2-a, ceea ce va face ca 
România s` aib` cel mai mare parc din 
Europa, cu 600 MW. Cel mai mare pân` 
acum era un parc de 350 MW din Sco]ia.
Monsson Group, unul dintre cei mai mari 
dezvoltatori de parcuri eoliene, cu un porto-
foliu de proiecte cu o capacitate total` de 
2.400 MW, a anun]at demararea construc- 
]iei la Parcul eolian Pantelimon, de 150 MW, 
situat \n nordul jude]ului Constan]a. „Când 
construc]ia noului parc eolian va fi finali-
zat`, cel mai probabil \n vara anului 2012, 
acesta va produce electricitate pentru circa 

100.000 de gospodarii“, a declarat Andrei 
Muntmark, directorul comercial al Monsson 
Group. Monsson va dezvolta Parcul Panteli-
mon \n parteneriat cu Vestas. „Ferma eolia-
na va fi echipat` cu 50 de turbine Vestas 
V90- 3.0 MW, cu rezultate foarte bune \n 
toate ]`rile unde au fost utilizate, având 
deja o baz` instalat` de peste 7.100 MW“, 
a precizat Andrei Muntmark. 
Monsson a dezvoltat pân` \n prezent  
2.400 MW \n eolian, dintre care proiecte de 
750 MW au fost deja vândute c`tre Conti-
nental Wind Partners, CEZ, Petrom sau 
ButanGas. Monsson este dezvoltatorul  
celui mai mare parc eolian de pe uscat  
din Europa: Fântânele-Cogealac.

CERTIFICATELE VERZI
|n ceea ce prive[te impactul acord`rii certi-
ficatelor verzi asupra pre]ului la energia 
electric`, acesta va fi de 2,5% anual.
Produc`torii de energie regenerabil` din 
România beneficiaz` de una dintre cele mai 
atractive scheme de sprijin din UE, schem` 
aprobat` de guvern dup` aproape trei ani 
de tergivers`ri.
Legisla]ia sprijin` proiectele \n energii rege-
nerabile prin sistemul certificatelor verzi, 
care permite investitorilor recuperarea 
investi]iilor. Certificatele verzi sunt acordate 
pentru energia electric` produs` din surse 
regenerabile [i livrate consumatorilor.
Un investitor va putea ob]ine venituri din cer-
tificatele verzi pe care le tranzac]ioneaz` pe 
pia]`, \ntrucât furnizorii de electricitate sunt 
obliga]i s` le cumpere \n cote anuale.
Potrivit datelor RWEA, sectorul eolian are 
poten]ialul de a atrage investi]ii de peste  
5 miliarde de euro pân` \n 2013, pentru  
un total de 3.000 MW instala]i. n
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România ocup` primul loc  
\n Europa Central` [i de Est  
[i pozi]ia a 7-a \n Uniunea  
European` dup` puterea 
instalat` a fermelor de vânt 
deschise anul trecut.

Puterea instalat` total` a fermelor de vânt din România a ajuns la 
982 de megawa]i la sfâr[itul anului trecut.
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Fran]a p`streaz` centralele nucle-
are, pentru energie ieftin`
Nicolas Sarkozy, pre[edintele Fran]ei, a decis s` prelun-
geasc` perioada de func]ionare a centralelor nucleare 
peste termenul actual, de 40 de ani, pentru ca economia 
s` beneficieze de energie ieftin`. Decizia a fost luat` \n 
acord cu ministrul Industriei, Eric Besson, [i dup` ce Curtea 
francez` pentru Audit a anun]at la sfâr[itul lunii ianuarie c` 
prelungirea duratei de func]ionare a centralelor nucleare 
este singura op]iune, deoarece construirea unor centrale 
noi sau dezvoltarea unor alte forme de energie ar fi prea 
costisitoare [i ar necesita prea mult timp.
Pân` la sfâr[itul anului 2022, un num`r de 22 din cele 
58 de reactoare nucleare din Fran]a, cel mai dependent stat 
din lume de acest tip de energie, va ajunge la 40 de ani de 
func]ionare.

Renault deschide o nou` fabric`  
\n Maroc
Renault a deschis o fabric` pentru produc]ia de ma[ini low 
cost \n Maroc, care va ajunge la 400.000 de unit`]i pe an \n 
2013, [i va avea \n prim` faz` ca principal` pia]` de export 
Europa. Capacitatea fabricii se va situa \n prim` faz` la 
150.000-170.000 de unit`]i, cu o singur` linie de produc-
]ie, [i circa 6.000 de angaja]i. Cutiile de viteze [i motoarele, 
precum [i alte componente, vor fi importate din Fran]a, 
Spania [i România. Uzina Dacia din România livreaz` auto-
mobile pe 47 de pie]e din Europa [i regiunea Mediteranei, 
\n timp ce fabrica din Tanger ar fi trebuit s` aprovizioneze 
regiunea Africii, dar [i alte zone mai \ndep`rtate. 
Pe lâng` România, Renault mai fabric` ma[ini low cost 
\n India, Africa de Sud, Iran, Brazilia, Rusia [i Columbia, 
pentru pie]ele locale.

Gaze naturale \n perimetrul 
Neptun, din Marea Neagr`

Petrom, \mpreun` cu ExxonMobil Exploration and Pro-
duction Romania Limited (EEPRL), o filial` a Companiei 
ExxonMobil, au anun]at c` Domino-1, prima sond` de 

explorare \n ape de mare adâncime din sectorul românesc al 
M`rii Negre, indic` prezen]a gazelor naturale. „Acest fapt este 
\ncurajator, \ns` este prea devreme \n procesul de explorare [i 
evaluare a datelor pentru a specula dac` se vor dovedi comer-
ciale sau nu“, conform comunicatului.
Sonda Domino-1 este situat` \n blocul Neptun, la 170 kilo-
metri de ]`rm, \n ape cu adâncimea de aproximativ 
1.000 de metri, [i este forat` cu tehnologie de ultim` 
genera]ie. Opera]iunile de foraj au \nceput la sfâr[itul 
anului 2011 [i se estimeaz` c` adâncimea total` a sondei 
va fi de peste 3.000 de metri sub nivelul m`rii. 

Eolian` SF lansat` \n România

Compania american` 
Strong Sales Inc. 
vrea s` promoveze 

la nivel european proiectul 
celei mai avansate tehnolo-
gii din lume de producere a 
energiei electrice eoliene:  
Turbinele Maglev. Acestea 
folosesc un principiu similar 
celebrului tren Maglev, inven-
tat de savantul Nicholas 
Tesla [i perfec]ionat de 
cercet`torii americani, pre-
supunând utilizarea magne- 
]ilor permanen]i pentru 
rotirea pale]ilor morii de 
vânt. „Este o tehnologie 
unic` \n lume, care are 

foarte multe avantaje [i 
aproape niciun dezavantaj. 
Eficien]a acestei tehnologii 
este incredibil`, ajungând 
la un randament de 95%. 
Centrala produce de la 
o vitez` a vântului de 
1,5 m/s pân` la viteze foar-
te mari, de 40 m/s, iar noi 
garant`m o cantitate con-
stant` de energie produs` 
lunar. Plus o garan]ie de 
25 de ani pe instala]ie, \n 
care vom repara orice pro-
blem` ar putea s` apar`“, a 
declarat Milorad Savkovik, 
reprezentantul pentru 
Balcani al americanilor.
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H
amburg, situat pe 
malul râului Elba, 
este al doilea ora[ ca 
m`rime din Germa-
nia (are o popu- 
la]ie de aproximativ 
1,8 milioane de 

locuitori) [i se confrunt` cu numeroa-
se provoc`ri metropolitane. Cu toate 
acestea, p`durea, spa]iile de agrement 
[i cele verzi ocup` pân` la 16,7% din 
zon`. Chiar [i cartierele cu multe imobi-
le sunt \nconjurate de parcuri.  
„Ca un centru industrial major [i al 
treilea port ca m`rime din Europa, 
Hamburg se confrunt` cu provoc`ri 
deosebite \n domeniul protec]iei 
mediului. Avem posibilitatea [i datoria 
de a dezvolta proiecte ecologice [i de a 
ne stimula economic“, sus]inea consili-
erul de mediu Anja Hajduk. 

Economii masivE dE EnErgiE
Obiectivele ambi]ioase pentru protec- 
]ia mediului prev`d reducerea emisiilor 
de CO2 cu 40% pân` \n 2020 [i cu 80% 

pân` \n anul 2050.
Ca un prim pas \n realizarea acestui 
obiectiv, Senatul a lansat un pachet de 
m`suri eficiente pe termen lung:
• transformarea locuin]elor urbane ast-
fel \ncât s` nu mai utilizeze sistemele 
de \nc`lzire conven]ionale; 
• ridicarea standardelor de protec]ie a 
mediului \nconjur`tor \n cl`dirile publice;

• cre[terea performan]ei turbinelor 
eoliene, de la 45 MW la 100 MW, pe 
termen mediu, \n plus, este vizat` intro-
ducerea unui program pentru energia 
geotermal`;
• de-a lungul anului 2011, munici-
palitatea a instalat cel pu]in 10 MW 
suplimentari de energie solar` pe 
acoperi[urile din Hamburg. Prima insta-

SOLU}II PRACTICE

Hamburg –  
Capitala European`  
Verde \n 2011

16

text SIMONA GEORGESCU foto SERGEy KELIN/ShUTTERSTOCK, PR

Ora[ul Hamburg a fost ales Capitala European` Verde \n 2011, \n urma unei competi]ii organizate de Comisia 
European`, dup` ce, anul trecut, pozi]ia sa a fost deținut` de Stockholm. Acest titlu are ca obiectiv recompen-
sarea ora[elor care se implic` \n proiectele ecologice [i \ncurajarea lor s` ac]ioneze ca modele de comporta-
ment pentru alte ora[e din Europa.
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laţie de energie regenerabil` s-a lansat \n 
2003 [i este vorba despre un sistem fotovol-
taic construit pe un depozit de de[euri.
De asemenea, un fost bunc`r nazist aflat 
\n cartierul Wilhelmsburg va fi transformat 
\n cea mai mare central` de valorificare a 
energiei regenerabile din Europa. Aceasta va 
alimenta cu energie termic` 3.000 de locuin-
]e [i va furniza energie electric` pentru 
1.000 de locuin]e. Centrala va \ncepe s` 
func]ioneze din acest an [i va intra \n exploa-
tare la \ntreaga capacitate \n anul 2013. 
Sistemul fotovoltaic va avea o capacitate de 
110 kWh [i va fi completat de panouri solare 
pentru producerea energiei termice, cu pute-
rea total` de 0,6 GWh. |n anul 2013, acesto-
ra li se va ad`uga o instala]ie de producere a 
biometanului, cu puterea de 3,7 GWh.

TransPorT PUBLic EXcELEnT
Aproape to]i cet`]enii ora[ului au acces la 
transportul public, o sta]ie de autobuz exis-
tând la o distan]` maxim` de 300 de metri 
fa]` de spa]iile locuibile. Urmeaz` constru-
irea unui nou sistem feroviar, a c`rui prim` 
parte va fi deschis` \n 2014. |n plus, ora[ul 
se concentreaz` pe un sistem eficient de 
transport cu biciclete ecologice. |n prezent, 
exist` 72.000 de utilizatori \nregistra]i, de 
la lansarea acestui proiect \n 2010. Exist` 
cel mai mare num`r de autobuze alimentate 

cu hidrogen, [i [ase linii de feribot servesc 
portul [i râul Elba.

idEi mULTiPLE
Pe 15 aprilie 2011, \n Hamburg s-a lansat 
„Train of Ideas“. Acest „tren de idei“ avea
[apte vagoane, fiecare vagon fiind responsabil 
cu un aspect al vie]ii \ntr-un ora[ verde, cum 
ar fi transportul, energia, protec]ia mediului 
\nconjur`tor, natura, economia [i consumul. 
To]i cei care au vizitat aceast` expozi]ie 
mobil` au descoperit modurile prin care 
ora[ele pot deveni mai durabile [i mai ecolo-
gice, locurile \n care oamenii se bucur` de o 
\nalt` calitate a vie]ii. Acest tren a vizitat 
17 ora[e europene, printre care Zürich, Viena, 
Copenhaga, Paris, Bruxelles [i Barcelona.

carTiErE noi
Un alt exemplu de eficien]` este dat de 
transformarea fostului port [i a unor zone 
industriale \n cartiere noi. HafenCity este 
cel mai mare proiect de renovare urban` din 
Europa, \n care vor locui 10.000 de oameni 
[i vor exista peste 40.000 de locuri de 
munc`.
Dar cum au fost posibile toate aceste pro-
iecte? Ora[ul este angajat \ntr- o alian]` 
cu numeroase companii private [i asocia]ii 
ecologice, fapt care duce la investi]ii \n teh-
nologii performante, la cel mai bun sistem 

de management, optimizarea opera]iunilor 
pe baza unor criterii energetice. O serie de 
evenimente de profil — precum Ziua Interna-
]ional` pentru Mediu (menit` s` elaboreze 
un cadru legal de linii directoare \n domeniul 
protec]iei mediului maritim), congresul 
Greenport — reune[te exper]i interna]ionali, 
pentru a accelera dezvoltarea durabil` \n 
industria portuar`. 
|n 2007, Hamburg a adoptat Legea privind 
protec]ia mediului, pe baza c`reia a dezvol-
tat un plan de ac]iune \n domeniul energiei, 
finan]are \n valoare de 20 milioane de euro 
pe an. Peste 462 de m`suri individuale au 
fost implementate sau planificate de-a lungul 
anului 2011, când a fost Capitala European` 
Verde. 

17

La procesul de aplicare pen-
tru ob]inerea acestui titlu, 
au luat parte 34 de ora[e 
din 17 ]`ri europene, printre 
care Copenhaga [i Amster-
dam. |n 2012, ora[ul Vitoria-
Gasteiz (Spania) este Capi-
tala European` Verde.
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GDF SUEZ [i Quinenco Group au format un 

consor]iu \n Chile

Anul trecut au fost puse bazele unui nou grup energetic \n Chile, prin partene-

riatul \ncheiat \ntre GDF SUEZ [i compania local̀  Quinenco Group. 

Pre[edintele acestui joint venture va fi  Gerard Mestrallet, pre[edinte [i CEO al 

GDF SUEZ, iar CEO va fi  Guillermo Luksic, pre[edinte al Quinenco Group. Cre-

area noii entit`]i cu dubl̀  naţionalitate a fost sus]inut` de mini[trii Energiei din 

cele dou` ]`ri: Laurence Golborne [i Eric Besson. Noua companie are ca 

obiectiv dezvoltarea proiectelor de energie neconven]ional̀  din resurse rege-

nerabile, considerat` de ambele ]`ri o prioritate a sectorului energetic, pe care 

se bazeaz` strategiile energetice vii-

toare. Compania va promova con-

sumul energiei produse din resurse 

regenerabile, efi cien]a energetic` [i 

sustenabilitatea energetic`. 

GDF SUEZ opereaz` \n Chile prin 

subsidiara International Power E-CI, 

cea mai mare companie de electri-

citate chilian`, care de]ine o cot` de 

50% din pia]a local̀  de electricitate.

GDF SUEZ [i Quinenco Group au format un 
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cele dou` ]`ri: Laurence Golborne [i Eric Besson. Noua companie are ca 

obiectiv dezvoltarea proiectelor de energie neconven]ional̀  din resurse rege-

nerabile, considerat` de ambele ]`ri o prioritate a sectorului energetic, pe care 

se bazeaz` strategiile energetice vii-

toare. Compania va promova con-

sumul energiei produse din resurse 
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PANORAMA
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Retrospectiv` 2011 – companiile puternice 
au g`sit oportunit`]i de dezvoltare global`
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Criza economic` global` nu a blocat pla-

nurile de investi]ii ale companiilor ener-

getice mari \n 2011. Evenimentele care 

au avut loc pe parcursul anului (cum ar fi 

cutremurul din Japonia, care a marcat o 

nou` etap` \n istoria produc]iei de ener-

gie \n centrale nucleare) au avut rolul de 

a modifica strategiile de dezvoltare pe 

termen mediu [i lung [i au deschis noi 

oportunit`]i \n zonele cu economii \n 

cre[tere.

Extinderea Jirau Hydro de proiect \n Brazilia 

GDF SUEZ [i International Power 

au anun]at c`, \n urma câ[tig`rii 

unei licita]ii de energie \n Brazilia, 

proiectul hidro Jirau va fi  extins de 

la versiunea originar`, de 44 de 

unit`]i, la 50 de unit`]i. Aceast` 

extindere va aduce capacitatea 

total` a proiectului \n construc]ie 

la 3.750 MW, cu cea mai mare 

parte a produc]iei sale contractate 

pe termen lung, \n conformitate cu 

acordurile de cump`rare de ener-

gie (PPA). Pentru cele [ase unit`]i, 

a fost alocat` o capacitate de 209 

MW de energie asigurat` [i 100% din aceast` energie a fost vândut` \n 

pia]a reglementat`, la un pre] de 102 $/MWh pe o perioad` de 30 de ani,  

\ncepând cu 2014. Produc]ia total` de energie asigurat` pentru \ntregul 

proiect se ridic` acum la 2184 MW, din care 73% este contractat` pe ter-

men lung \n cadrul PPA. Soldul va fi  vândut pe pia]a liber`, \n principal 

pentru clien]ii industriali. Proiectarea centralei electrice Jirau a luat \n con-

siderare poten]ialul de unit`]i suplimentare. Ca urmare, aceast` extindere 

va benefi cia de infrastructura comun` [i economiile de scar`, prin care se 

va ad`uga valoare proiectului. 

GDF SUEZ [i International Power anun]` noi 

progrese \n dezvoltarea energiei eoliene \n Canada 

DPI-GDF SUEZ America de Nord [i-a asigurat pentru 20 de ani contracte PPA cu 

Autoritatea de Alimentare pentru Ontario. Energia va fi  produs` \n parcurile eoliene 

de la Erieau (99MW), iar pentru zona de est a regiunii, \n ferma eoliană Lake St Clair 

(99 MW). Fiecare proiect este estimat la un cost de aproximativ 300 milioane de 

dolari canadieni (214 milioane euro), cu punerea \n func]iune a instala]iilor, a[tep-

tat` \n 2013. |n plus, va \ncepe \n scurt timp construc]ia de la Capul Scott 1, o 

ferm` eolian` de 99 MW, cu un contract de 20 de ani cu British Columbia Hydro [i 

Autoritatea de Alimentare. Proiectul este estimat la un cost de 214 milioane euro [i 

se anticipeaz` s` fi e \n func]iune 

anul viitor. Gérard Mestrallet, 

pre[edinte [i CEO al GDF SUEZ, a 

spus: „Aceste proiecte demon-

streaz` o cre[tere excelent` a por-

tofoliului nostru de energie eolian` 

\n Canada. Expertiza noastr` glo-

bal` [i abilit`]ile \n energia eolian` 

permit Grupului s` consolideze [i s` 

continue s` creasc` pozi]ia sa \n 

domeniul energiei regenerabile“.

V

N

S

CHILE

BRAZILIACANADA
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GDF SUEZ consolideaz` 

angajamentul s`u fa]` de 

China [i regiunea Asia-Pacific 

Cu ocazia vizitei sale \n China, Gérard Mestral-

let, pre[edinte [i CEO al GDF SUEZ, a semnat 

dou` acorduri cu China Investment Corporation 

(CIC) [i China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC), acorduri care ilustreaz` strategia de 

dezvoltare a GDF SUEZ \n China [i \n regiunea 

Asia-Pacific. |n luna august 2011, GDF SUEZ [i 

CIC au anun]at un acord de cooperare \ntre 

\ntreprinderi [i mai multe regiuni, care va oferi 

oportunit`]i suplimentare de dezvoltare a 

Grupului, \n special \n regiunea amintit`.  

Ca prim` etap` a acestei cooper`ri, GDF SUEZ 

[i CIC au semnat un acord care s` acopere o 

investiţie de 2,3 miliarde de euro pentru vânzarea 

unei participa]ii minoritare \n Divizia Explorare 

& Produc]ie a GDF SUEZ. Ca parte \n dezvolta-

rea activit`]ilor sale \n regiune, GDF SUEZ a 

semnat cu CNOOC un acord de cooperare \n 

sectorul gaz natural lichefiat (GNL). Prin acest 

acord, GDF SUEZ va oferi CNOOC un serviciu 

de transfer [i de regazeificare, care urmeaz` 

s` fie utilizat ca un mediu de stocare plutitor 

[i unitate de regazeificare \n China.  

Inaugurarea Nord Stream spore[te securitatea 

aprovizion`rii cu gaze naturale \n Europa

 |n noiembrie 2011, cancelarul german 

Angela Merkel, \mpreun` cu pre[e-

dintele rus, Dmitri Medvedev, primul-

ministru francez, François Fillon, premi-

erul olandez, Mark Rutte, [i comisarul 

european pentru Energie, Günther 

Oettinger au inaugurat oficial prima 

linie a conductei de gaz Nord Stream 

\ntre Rusia [i Europa. Nord Stream este 

o realizare major` pentru Rusia, Europa 

[i GDF SUEZ. Conducta creeaz` un traseu nou, mai pu]in ocolit, de furni-

zare a gazelor naturale din Rusia c`tre ]`rile din Europa de Vest. Diver-

sificarea traseelor de transport garanteaz` securitatea aprovizion`rii 

pentru clien]ii Grupului GDF SUEZ din Fran]a [i din \ntreaga Europ`. 

La inaugurarea Nord Stream, Gérard Mestrallet, pre[edinte [i CEO al 

GDF SUEZ (care de]ine o participa]ie de 9% \n proiect), a spus: „Nord 

Stream este o conduct` de gaz de o importan]` strategic` pentru 

Europa. Acest proiect industrial contribuie \n mod semnificativ la 

securitatea aprovizion`rii \n nord-vestul Europei, \n condi]iile \n care 

GDF SUEZ este unul dintre liderii furnizorilor de energie [i aprovizio-

nează cu gaze naturale [i energie electric` milioane de clien]i din 

aceast` zon` a Europei“.
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Stream este o conduct` de gaz de o importan]` strategic` pentru 

Europa. Acest proiect industrial contribuie \n mod semnificativ la 

securitatea aprovizion`rii \n nord-vestul Europei, \n condi]iile \n care 
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nează cu gaze naturale [i energie electric` milioane de clien]i din 

aceast` zon` a Europei“.
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Extinderea Jirau Hydro de proiect \n Brazilia 

GDF SUEZ [i International Power 

au anun]at c`, \n urma câ[tig`rii 

unei licita]ii de energie \n Brazilia, 

proiectul hidro Jirau va fi  extins de 

la versiunea originar`, de 44 de 

unit`]i, la 50 de unit`]i. Aceast` 

extindere va aduce capacitatea 

total` a proiectului \n construc]ie 

la 3.750 MW, cu cea mai mare 

parte a produc]iei sale contractate 

pe termen lung, \n conformitate cu 

acordurile de cump`rare de ener-

gie (PPA). Pentru cele [ase unit`]i, 

a fost alocat` o capacitate de 209 

MW de energie asigurat` [i 100% din aceast` energie a fost vândut` \n 

pia]a reglementat`, la un pre] de 102 $/MWh pe o perioad` de 30 de ani,  

\ncepând cu 2014. Produc]ia total` de energie asigurat` pentru \ntregul 

proiect se ridic` acum la 2184 MW, din care 73% este contractat` pe ter-

men lung \n cadrul PPA. Soldul va fi  vândut pe pia]a liber`, \n principal 

pentru clien]ii industriali. Proiectarea centralei electrice Jirau a luat \n con-

siderare poten]ialul de unit`]i suplimentare. Ca urmare, aceast` extindere 

va benefi cia de infrastructura comun` [i economiile de scar`, prin care se 

va ad`uga valoare proiectului. 

O nou` central` electric` 

inaugurat` de GDF SUEZ 

Gérard Mestrallet, pre[edinte 

[i CEO al GDF SUEZ, [i Jean-

François Cirelli, vicepre[edinte 

GDF SUEZ, au inaugurat o 

nou` instala]ie cu o capacita-

te de 435 MW, ce func]i- 

oneaz` cu ciclu combinat de 

gaz la centrala electric` de la 

Montoir-de-Bretagne (Loire-

Atlantique). Aceast` central̀  

SPEM, prima unitate de acest 

gen situat` \n vestul Fran]ei, va oferi un supliment de produc- 

]ie de energie electric` vital̀  pentru securitatea aprovizi-

on`rii cu energie \n Pays-de-la-Loire [i regiunea Bretania. 

Pentru o investi]ie de aproape 300 milioane de euro, centrala 

Montoir-de-Bretagne va genera 2.2 TWh de electricitate pe 

an, echivalentul consumului anual de energie electric` de la 

aproape 450.000 gospod`rii. Construc]ia centralei a durat 

peste doi ani. |n Fran]a, GDF SUEZ are o capacitate total̀  de 

produc]ie de energie electric` de peste 8.000 MW, din care 

2.147 MW sunt produ[i din gaze naturale. 

E

CHINA
FRAN}A

RUSIA

BRAZILIA

Comisia European` vrea s` aplice noi 

impozite pentru energia poluant`

Comisia European` preg`te[te un sistem comun de calculare a 

bazei de impozitare pentru companiile care \[i desf`[oar` activi-

tatea \n Uniunea European` (UE). Companiile \[i vor putea conso-

lida toate profi turile [i pierderile \nregistrate pe tot teritoriul UE, 

iar pentru c`rbuni se dore[te introducerea unei noi taxe, \n timp 

ce pentru carburan]i [i combustibili destina]i \nc`lzirii se va intro-

duce un impozit minim. Executivul UE vrea s` reformeze taxarea 

energiei, care genereaz` venituri de 240 de miliarde de euro. |n 

prezent, sistemele de taxare a energiei variaz` amplu de la un 

stat la altul [i conduc des la stimularea paradoxal` a celor mai 

mari poluatori. Pân` \n 2020, UE vrea s` reduc` cu 20% emisiile 

de dioxid de carbon, considerat principalul responsabil pentru 

schimb`rile climatice. Obiectivul UE este \ns` subminat de un sis-

tem care impune cele mai mici taxe celor mai importante surse 

de poluare, precum c`rbunele, [i cele mai mari asupra unui com-

bustibil cu emisii reduse de carbon, respectiv bioetanolul.
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text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Liberalizarea pie]ei 
energiei — solu]ia optim` 

pentru competitivitate 
economic`

România a \ncheiat anul 2011 f`r` o decizie ferm` \n ceea ce prive[te libe-
ralizarea pie]ei energiei. Abordarea celui de-al treilea pachet legislativ 

energetic valabil la nivelul ]`rilor membre ale Uniunii Europene a fost suc-
cesiv amânat`. Autorit`]ile de la Bucure[ti continu` s` vad` \n procesul 

de liberalizare a pie]ei energiei doar efectul secundar al cre[terii pre]uri-
lor, f`r` s` ia \n considerare efectele principale ale acestei m`suri: 

cre[terea competitivit`]ii economiei prin reducerea intensit`]ii energeti-
ce. Principalul efect al liberaliz`rii \n alte state din Europa a fost 

cre[terea efi cien]ei energetice [i reducerea consumului industrial.
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C
ea mai mare problem` a economiei 
române[ti o reprezint` lipsa de competitivi-
tate, cauzat` [i de o intensitate energetic` 
enorm`. Conform Eurostat, intensitatea 
energetic` era, \n 2009, \n România, de 
576,90 kilograme echivalent petrol (kgep) 
la 1.000 de euro din Produsul Intern Brut, 

fa]` de 165,2 kgep/1.000 euro media UE 27. |n zona euro, 
intensitatea energetic` era de 158,96 kgep/1.000 euro, 
\n Germania – 150,55 kgep/1.000 euro, \n Italia – 
140,12 kgep/1.000 euro. Transporturile sunt dezastruoa-
se \n România, pentru c` afecteaz` aceea[i competitivita-
te. Camioanele au o vitez` medie de deplasare de 
27–28 km/h, astfel c` pot parcurge lunar circa 6.000 km. 
|n transportul interna]ional se pot parcurge lunar peste 
14.000 km, având \n vedere viteza medie de circa 
70–80 km/h. |n transportul m`rfurilor pe c`ile ferate 
situa]ia este similar`: \n România marfa se transportă 
cu o medie de 39 km/h, fa]` de o medie de 80–100 km/h 
\n Occident. Evident c`, \n aceste condi]ii, se consum` [i 
mai mul]i carburan]i, [i mai mult` energie electric`, iar 
competitivitatea economiei române[ti scade.
Cum performan]` [i competitivitate f`r` investi]ii nu prea 
se poate, solu]ia pare s` fie \n terenul investitorilor str`ini. 
Ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, a afirmat \n cadrul 
Conferin]ei European Energy Development, care s-a 
desf`[urat \n toamna anului trecut la Bucure[ti, c` liberali-
zarea pie]ei de energie [i privatizarea companiilor de stat 
sunt singurele c`i prin care sectorul energetic românesc 
poate atrage investi]ii str`ine. Americanii au interese mari 
\n acest domeniu \n România, unde gigan]ii Exxon şi 
Chevron se preg`tesc s` extrag` hidrocarburi. La rândul 
s`u, Philip Lowe, director general al Directoratului General 
pentru Energie din cadrul Comisiei Europene, a venit la 
Bucure[ti tocmai pentru a sus]ine c` liberalizarea este un 
proces care va dura câ]iva ani, pe care România trebuie 
s`-l \nceap` acum, pentru a nu adânci [i mai mult decalajul 
fa]` de restul Europei.
Eric Stab, country manager pentru România al Companiei 
GDF SUEZ, a precizat \n cadrul conferin]ei Consiliului Inves-
titorilor Str`ini (CIS) c` „autorit`]ile trebuie s` g`seasc` 
mecanisme de sprijinire a consumatorilor vulnerabili“. 
Pân` \n 2016 vor fi construite capacit`]i de produc]ie tota-
lizând 6.000 MW. Pentru sectorul energetic, 2016 \n- 
seamn` „mâine diminea]`, pentru c` trebuie \ncepute de 
acum demersurile de implementare a proiectelor, iar pen-
tru asta semnalele legate de pre] trebuie s` fie cele potrivi-
te“, a mai spus oficialul GDF SUEZ. Investitorii str`ini reco-
mand` guvernului dezvoltarea [i implementarea unei 
abord`ri rezonabile, pentru o liberalizare real`, incluzând 

24

ERIC STAB
Pre[edinte [i CEO GDF SUEZ 
Energy România

,,Liberalizarea pieţei energiei nu 
\nseamnă alinierea imediată a preţurilor 
locale la nivelurile din Europa. Suntem des-
tul de pragmatici, ca să ne dăm seama că 
acest lucru nu se poate face imediat. Dar 
trebuie, pe de alt` parte, să ştim unde mer-
gem, pentru că \n domeniul energiei sunt 
foarte multe investiţii de făcut \n România.“
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un plan pe termen mediu, care s` protejeze 
atât interesele investitorilor, cât [i interese-
le consumatorilor români [i economia na]i- 
onal`. 

Ce spune legisla]ia european`  
Directivele [i regulamentele elaborate de 
Comisia European` cu scopul de a liberaliza 
[i integra pie]ele energetice din statele 
membre au ca obiectiv cre[terea transpa-
ren]ei [i a competitivit`]ii pe aceste pie]e. 
Principiile care stau la baza acestor 
reglement`ri sunt \n concordan]` cu legis-
la]ia privind concuren]a [i elimin` orice tip 
de subven]ie \ncruci[at` sau contracte bila-
terale la pre]uri preferen]iale, transferând 

Primul pas Analiza structurii consumului de resurse energetice

Al treilea pachet energetic: con]inut
Directiva 2009/72/EC — energie electric` 
Directiva 2009/73/EC — gaze naturale
Regulamentul 713/2009/EC — Agen]ia 
pentru Cooperarea Autorit`]ilor de 
Reglementare din Domeniul Energiei
Regulamentul  714/2009/EC — acces 
la sistemele transna]ionale de transport 
al energiei electrice 
Regulamentul  715/2009/EC — acces la 
sistemele de transport al gazelor

22-27 Dosar Punctul.indd   25 3/5/12   12:32:41 PM



PUNCTUL PE i
activitatea de comercializare a energiei electrice [i gazelor 
naturale spre pie]ele organizate. Prin implementarea aces-
tor regulamente ar putea fi evitate situa]ii cum sunt, \n pre-
zent, pe pia]a energiei electrice, pia]a liberalizat` \n propor- 
]ie de 100% \ncepând din 1 iulie 2007. Cu toate acestea, pe 
pia]a de energie electric` pot fi identificate subven]ii \n- 
cruci[ate, \ntre consumatorii casnici captivi [i consumatorii 
captivi industriali. Operatorul pie]ei de energie electric` 
OPCOM nu administreaz` pie]e fluide, deoarece pe aces-
tea sunt tranzac]ionate numai cantit`]i minore. Acorduri 
bilaterale care \nl`tură volume ieftine [i substan]iale din 
pia]` sunt \nc` \n vigoare [i chiar au fost extinse, având ca 
rezultat lipsa tranzac]iilor forward transparente.
Utilizând ca argumente securitatea aprovizion`rii cu resur-
se energetice la nivel na]ional, autorit`]ile române au tergi-
versat implementarea unor m`suri radicale, ce ar fi avut ca 
scop liberalizarea pie]ei. Mai mult, la sfâr[itul anului trecut, 
Parlamentul a aprobat modificarea Legii gazelor [i interzi-
cerea exporturilor de gaze naturale extrase de pe pia]a 
intern` pân` la finalizarea unor noi rute de aprovizionare 
din import, cu scopul declarat de a proteja economia na- 
]ional` de o escaladare a pre]urilor pl`tite pentru gazele 
naturale. Legea nu a fost promulgat` de pre[edintele 
României [i a fost retrimis` \n Parlament, deoarece \nc`lca 
atât legisla]ia european` \n ceea ce prive[te liberalizarea 
pie]ei, cât [i legisla]ia intern` \n materie de concuren]`.

Clien]ii câ[tig` \ntr-o pia]` transparent`
Procesul de liberalizare este unul mult mai complex decât 
pare la prima vedere. Pentru ca \n centrul s`u s` fie clien-
tul, este necesar ca pia]a s` fie caracterizat` de doi factori 
principali: transparen]a [i competi]ia. Transparen]a este 
necesar` pentru a se putea \n]elege mai bine cum sunt 
f`cute pre]urile finale ale energiei consumate de clien]i. 
Concuren]a este util` pentru a exista certitudinea, bazat` 
pe legile pie]ei, c` pre]urile oferite de furnizori sunt cele 
mai mici posibile. 
Transparen]a ne ajut` s` [tim de unde vine energia [i unde 
ajunge ea. Odat` cu liberalizarea pie]ei de energie, compa-
niile energetice, care erau monopol de stat \n trecut, 
suport` un proces de unboundling, adic` de separare a 
activit`]ilor \n companii distincte. Mai exact, fiecare activi-
tate — de produc]ie, de transport, de depozitare [i cea de 
furnizare a energiei — trebuia s` fie \nregistrat` contabil 
separat. Astfel, solu]ia optim` este de \nfiin]are de noi 
companii pentru fiecare activitate \n parte. Compania de 
produc]ie a energiei sau de extrac]ie a gazului va produce 
[i apoi va vinde energia pe o pia]` special realizat` - Pia]a 
Centralizat` pentru Contracte Bilaterale (PCCB). Pe 
aceast` pia]`, un produc`tor scoate la vânzare o cantitate 
de energie, la un anumit pre] stabilit de el, [i oricine este 
interesat o poate cump`ra. Este interzis` vânzarea direct` 
de energie c`tre un furnizor f`r` ca aceast` cantitate s` fie 
listat` pe PCCB.
Transportul energiei de la produc`tor la distribuitor se face 
prin operatorul de transport. |n lan]ul care se formeaz` de 
la producerea energiei pân` la vânzarea ei, transportul este 
considerat un element strategic [i, astfel, este monopol de 

stat. Regulamentul  715/2009/EC stabile[te 
accesul nediscriminatoriu al produc`torilor de 
gaze naturale [i biogaz la re]eaua de trans-
port. Asta \nseamn`, practic, un sistem de 
tarifare stabilit dup` norme clare [i care s` fie 
aplicat nediferen]iat pentru to]i operatorii de 
pe aceast` pia]`.  
O situa]ie similar` se reg`se[te \n cazul \n- 
magazin`rii resurselor energetice. |n prezent, 
depozitarea gazelor naturale \n România este 
asigurat` de Romgaz, companie care asigur` 
[i alte tipuri de opera]iuni integrate pe pia]a 
gazelor naturale. A existat \n trecut, \n perioa-
da 2000–2003, o tentativ` de separare a acti-
vit`]ii de depozitare, fiind \nfiin]at` Compania 
Depogaz Ploie[ti, desprins` din Romgaz. Dar 
formulele aplicate de Autoritatea Na]ional` de 
Reglementare \n Gaze Naturale (ANRGN – a 
fuzionat ulterior cu ANRE) pentru calculul tari-
fului de depozitare au adus compania \n pragul 
colapsului financiar, iar decizia politic` a fost 
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cel mai mic, ob]ine consumatorii cei mai importan]i [i cei 
mai mul]i. 
Un rol al departamentelor de marketing din cadrul compa-
niilor de furnizare va fi acela de a muta lupta din sfera pre-
]ului \n cea a serviciilor. A[adar, tot concuren]a din pia]` va 
sta la baza dezvolt`rii serviciilor dedicate consumatorilor. 
|n acela[i timp, compania de furnizare este cea care cre-
eaz` produsele energetice. De exemplu, un furnizor le 
poate oferi clien]ilor s`i, \n acela[i pachet, pe lâng` gaze 
naturale cump`rate de la sursele cele mai ieftine, [i ener-
gie electric`. Momentan, aceast` practic` exist` \n statele 
unde liberalizarea pie]elor de electricitate [i gaze naturale 
a atins un grad de maturitate \nalt [i se cheam` „produs 
dual-fuel“. |n compania de furnizare sunt concentrate acti-
vit`]ile de marketing, vânz`ri sau customer care au loc pe 
pia]a de energie. 
Procesul legislativ propus de Comisia European` este complet 
\n teorie. |n practic`, r`mâne o serie de aspecte tehnice care 
trebuie s` fie puse \n ordine prin legisla]ia na]ional` [i prin spe-
cificitatea sectorului energetic din fiecare ]ar` \n parte. De 
exemplu, \n prezent, nu este clar pe cheltuiala cui se vor schim-
ba contoarele clien]ilor care vor s` treac` pe pia]a liber`.

de reintegrare \n Romgaz. Or, Directiva 
2009/73/EC are \n vedere tocmai indepen-
den]a operatorilor de \nmagazinare a gazelor 
naturale, pentru a permite accesul nediscrimi-
natoriu, pentru to]i operatorii, la aceste depo-
zite. Legisla]ia european` prevede [i stabilirea 
unor sisteme de tarifare care s` fie aplicate 
tuturor clien]ilor companiei ce va asigura 
depozitarea.

Distribuitorul preia b`t`lia 
pentru consumatorul final
Un alt principiu pe care se bazeaz` existen]a 
acestei pie]e libere a energiei transform` 
complet vechea configura]ie a sectorului ener-
getic monopolist, \n care reglement`rile sunt 
decise din perspective politice. Concuren]a 
dicteaz` activitatea distribuitorilor. Rezultatul 
acestui principiu este pre]ul din ce \n ce mai 
mic oferit de furnizori clien]ilor lor de pe pia]a 
liber`. Deocamdat`, pre]ul face diferen]a pe 
aceast` pia]` \ntre furnizori. Cine are pre]ul 

Noua politic` energetic` a UE

• Austria, Cehia, Danemarca, Fran]a, Grecia, 
Italia [i Portugalia — au transpus.

• Germania, Estonia, Letonia, Luxemburg, 
Olanda, Slovacia, Slovenia, Suedia [i Regatul Unit 
al Marii Britanii  — \n curs de finalizare.

• Belgia, Bulgaria, Finlanda, Irlanda, Lituania, 
Polonia [i Spania — termen estimativ:  sfâr[itul 
anului 2011.

• Ungaria, Cipru, România [i Malta 
— nu au stabilit un termen.
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P
entru companiile române[ti, crea-
rea pie]ei pan-europene de ener-
gie reprezint`, practic, o normali-
zare a rela]iilor comerciale dintre 
furnizorii de energie, pe de o parte, 

[i consumatorii de energie, de cealalt` parte. 
Interconectarea la re]elele de transport [i dis-
tribu]ie europene, realizat` par]ial \n acest 
moment, dublat` de liberalizarea pre]urilor 
pentru resurse energetice, dar [i pentru servi-
cii de transport [i distribu]ie, va permite 

fi ec`rui furnizor \n parte s` negocieze contractele cu consuma-
torii \n func]ie de parametrii solicita]i de ace[tia [i de condi]iile 
de livrare. |n acela[i timp, furnizorii de energie vor putea nego-
cia cu clien]ii serviciile integrate de distribu]ie \n cadrul 
aceluia[i pachet, f`r` a mai fi  necesar` defalcarea pentru \nca-
drarea livr`rilor [i a serviciilor de distribu]ie \n parametrii 
impu[i prin normele reglementate. Singurele \ngr`diri \n nego-
ciere vor fi  acelea impuse de pia]a concuren]ial`, de specifi cul 
consumatorului [i de normele de mediu. De cealalt` parte, 
consumatorul de energie poate benefi cia, prin crearea pie]ei 
pan-europene, de o varietate de oferte privind serviciile inte-

28

Al treilea pachet energetic – 
oportunit`]i [i provoc`ri

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Pachetul legislativ european care vine \n sprijinul liberaliz`rii pie]ei de energie deschide noi oportunit`]i 
pentru companiile române[ti care aspir` la statutul de companii competitive \n plan european. Cele trei 
componente care reglementeaz` pia]a gazelor naturale — Directiva 73/2009/EC, Regulamentul 
715/2009/EC [i Regulamentul 713/2009/EC privind Agen]ia pentru Cooperarea Autorit`]ilor de Regle-
mentare din Domeniul Energiei — con]in, fi ecare \n parte, elemente care vin \n sprijinul efi cientiz`rii acti-
vit`]ii departamentelor tehnice [i de achizi]ii din companiile industriale.
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grate [i poate opta nu numai pentru cel mai bun pre], dar [i 
pentru cel mai efi cient pachet de servicii oferit de companiile 
energetice. 

EFECTELE APLIC~RII NU AU |NTÂRZIAT |N ALTE STATE 
EUROPENE
Pân` la sfâr[itul anului 2011, 14 din cele 27 de state mem-
bre ale Uniunii Europene au pus \n aplicare Directivele celui 
de-al Treilea Pachet Legislativ \n domeniul Energiei, iar 
pie]ele acestora func]ioneaz` conform Regulamentelor 
715/2009/EC [i 713/2009/EC. Acestea sunt: Austria, 
Cehia, Danemarca, Fran]a, Grecia, Italia, Portugalia, Germa-
nia, Luxemburg, Olanda, Slovacia, Suedia, Regatul Unit al 
Marii Britanii [i Finlanda. Alte state, \ntre care Belgia, Bulga-
ria, Irlanda, Lituania, Polonia, Estonia [i Spania, vor fi naliza 
acest proces \n prima parte a anului 2012. România, Leto-
nia, Ungaria, Cipru [i Malta nu au transmis un termen clar de 
implementare [i sunt monitorizate strict de Comisia Euro-
pean`. |n ]`rile care au fi nalizat implementarea, efectele nu 
au \ntârziat. Astfel, \n Fran]a, autoritatea de reglementare 
poate obliga operatorii sistemului de transport s` inves-
teasc` sau s` majoreze capitalul social pentru a da posibili-
tate p`r]ilor ter]e s` le cumpere ac]iunile. |n Portugalia, 
licen]a de furnizare a devenit o simpl` \nregistrare la autori-
tatea de reglementare, \n timp ce pentru consumator s-a 
ajuns la accelerarea procedurii de schimbare a furnizorului, 
\n aproximativ trei s`pt`mâni. Austria dezvolt` un proiect-
pilot de contorizare inteligent`, care permite consumatorilor 
s` acceseze informa]iile privitoare la consum \n format elec-
tronic. |n Grecia, autoritatea de reglementare a ob]inut inde-
penden]` [i puteri sporite [i implementeaz` un sistem de 
tarife Entry–Exit pentru pre]ul gazului, \n timp ce, pe de alt` 
parte, monitorizeaz` planurile de investi]ii, efectueaz` inves-
tiga]ii [i d` instruc]iuni operatorilor din pia]a gazului.
Provoc`rile aplic`rii acestui pachet legislativ sunt legate \n 
special de extinderea competen]elor autorit`]ii de reglemen-
tare, dar [i de independen]a politic` [i comercial` a acestor 
autorit`]i. Unul dintre criteriile esen]iale pentru a asigura 
func]ionalitatea pachetului legislativ este men]inerea confi -
den]ialit`]ii asupra datelor sensibile din punct de vedere 
comercial, date care pot crea un avantaj competitiv celor 
care le de]in. O alt` provocare important` este aceea a obli-
gativit`]ii planurilor de investi]ii pe termen lung, pe zece ani 
\n cazul operatorilor de transport [i pe cinci ani \n cazul ope-
ratorilor de distribu]ie.

Oportunit`]i deschise prin 
aplicarea celui de-al treilea 
pachet energetic

• Norme nediscriminatorii pentru 
condi]iile de acces la sistemele pentru 
transportul gazelor naturale.

• Norme nediscriminatorii pentru 
condi]iile de acces la instala]iile GNL [i 
de \nmagazinare.

• Pia]a angro func]ional` [i transpa-
rent`, cu un nivel ridicat al siguran]ei 
aliment`rii cu gaze [i asigurarea meca-
nismelor de armonizare a normelor de 
acces la re]ea pentru schimburile 
transfrontaliere de gaz. 

• Tarifele (sau metodologia de calcul) 
de racordare [i acces la re]ele de 
transport [i distribu]ie, de furnizare 
servicii de echilibrare, de acces la 
infrastructuri transfrontaliere, de 
acces al ter]ilor la re]ele de transport 
[i distribu]ie – transparente, nediscri-
minatorii [i care s` reflecte costurile 
reale suportate de operatori.

• Operatorii de transport [i de sistem 
ofer`, \n mod nediscriminatoriu, servicii 
de acces al ter]ilor la re]ea, servicii de 
acces al ter]ilor cu privire la instala]iile 
de \nmagazinare [i la instala]iile GNL.

• Comercializare transparent` [i nedis-
criminatorie a drepturilor de capacitate.

• Operatorii de transport [i de sistem 
pun \n aplicare [i public` mecanisme de 
alocare a capacit`]ii nediscriminatorii 
[i transparente.
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Care crede]i c` sunt principalele motiva]ii pentru care 
autorit`]ile de la Bucure[ti \ntârzie procesul de libera-
lizare pe pia]a energiei?

I.P. Conform legisla]iei \n vigoare, pia]a energiei este 
liberalizat` din 2006. Evident, pentru a liberaliza o 

pia]` a unui produs care, pe lâng` a fi  o commodity, are [i un 
rol strategic [i social, este necesar ca, \n afar` de legisla]ie, 
s` existe condi]iile tehnice [i comerciale care s` permit` 
un comportament de pia]`. Un exemplu este contorizarea, 
care s` permit` cump`rarea de energie, care vine cu o eti-
chet` de informa]ii despre cine a produs-o, la ce or` din 
curba de sarcin` [i cu ce pre]. Contorul poate s` selecteze 
energia cea mai ieftin` din fi ecare fâ[ie orar` [i s` o cum-
pere. Mai mult, pe alt` linie, \ntr-o pia]` liber` nu ar trebui 
s` existe mecanisme de stimulare, cum sunt acelea legate 
de introducerea surselor de energie regenerabile, cerute 
de pachetul integrat de energie [i schimb`ri climatice al 
UE. Este clar c` statul are un rol important de jucat \n per-
spectiva implement`rii unor strategii pe termen lung. 
Legat de proprietarul companiilor energetice, nu este obli-
gatoriu ca acesta s` fi e privat sau str`in, atât timp cât sis-
temul func]ioneaz` efi cient. De altfel, statul are avantajul 
c` poate garanta mai bine creditele de investi]ie, reducând 
costurile cu serviciul datoriei.
Cu excep]ia unei presiuni asupra pre]urilor, ce alte 
efecte negative ar putea aduce aceast` liberalizare?

I.P. Energia are o component` strategic` recunoscut` 
[i prin Directiva 2008/114/CE privind infrastruc-

turile critice. O pia]` poate func]iona liber \n sensul com-
peti]iei, dar \n cazul unei \ntreruperi majore de sistem 

agen]ii din pia]` vor trebui s` coopereze, l`sând la o parte 
dorin]a de a profi ta de situa]ie \n interes propriu. Acest 
lucru nu este \ntotdeauna u[or de realizat. Mai mult, pot 
s` apar` comportamente de lotizare a pie]ei, \n sensul \n- 
]elegerii \ntre diversele companii, cu pierderea avantajului 
major al pie]ei libere, care este competi]ia.
Ce riscuri implic` liberalizarea \n planul strategiei 
energetice a României?

I.P. De multe ori, prin liberalizare se \n]elege retrage-
rea guvernului din pia]a de energie. Nu cred c` 

este corect s` perpetu`m sintagma dup` care guvernul 
este un manager prost, f`r` a lua m`surile necesare 
pentru a-l transforma \ntr-un manager bun. Strategia de 
energie se face pe orizontul 2020 [i, mai recent, 2050. 
Numai guvernul unei ]`ri poate avea mijloacele de orienta-
re a economiei pe asemenea orizonturi. Evident, guvernul 
nu ac]ioneaz` singur, ci \mpreun` cu fi rmele, cu investito-
rii, cu popula]ia, astfel \ncât s` orienteze dezvoltarea sec-
torului energetic.
Dar \n plan macroeconomic?

I.P. Este clar c` \n plan macroeconomic strategia de 
energie, asociat` cu reducerea emisiilor de CO2, 

produce efecte \n PIB, precum [i \n balan]a de cont curent 
(investi]iile afecteaz` balan]a fi nanciar`, iar importurile de 
produse energetice o afecteaz` pe cea comercial`). Mai 
mult, cre[terea pre]urilor la energie afecteaz` puterea de 
cump`rare a popula]iei [i competitivitatea companiilor 
(mai ales a celor energo-intensive, frecvente \n economia 
româneasc`).
Liberalizarea pie]ei de energie \n alte ]`ri europene a 

30

„Liberalizarea, \n sensul cel mai efi cient 
pentru economie, va continua \n cadrul 
dualit`]ii guvern–pia]`“

Ionuţ Purica:

interviu de CAROL POPA foto ARHIVA RINGIER

P erspectiva speciali[tilor ce desf`[oar` activitatea de cercetare [tiin]ifi c` \n sectorul energetic asu-
pra con]inutului pachetelor legislative cu care Comisia European` \ncearc` s` reglementeze pia]a 
energiei \n cadrul Uniunii Europene are \n vedere un echilibru \ntre interesul economic [i cel strate-
gic, sus]inut deopotriv` de stat [i de companiile private din acest sector.
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adus noi oportunit`]i, atât pentru companiile din sec-
torul energetic, cât [i pentru clien]ii acestora. Care ar 
putea fi oportunit`]ile deschise pe pia]a din România 
[i cum se poate profita de aceste oportunit`]i?

I.P. Men]ionez doar dou`: una pentru companii [i cea-
lalt` pentru clien]i. Pentru companii, oportunitatea 

const` \n capacitatea de a cre[te profiturile la limita de 
reac]ie a pieţei, care nu a fost \nc` atins` \n România, adic` 
volumul vânz`rilor r`mâne \nc` ridicat, chiar dac` pre]ul 
cre[te. Se va atinge, evident, o limit` la care va \ncepe con-
curen]a real`, \n care o companie va reduce pre]urile pen-
tru a ocupa o cot` mai mare de pia]` de la cele care nu vor 
face reduceri. Oportunitatea pentru clien]i const` \n posibi-
litatea de a coopera \n sensul cre[terii volumului de con-
sum, astfel \ncât s` aib` putere de negociere a pre]urilor.
Exist` argumente pentru a accelera \n acest an proce-
sul de liberalizare sau procesul va fi amânat pentru 
anul urm`tor?

I.P. Deja procesul de licitare a managementului privat 
pentru companiile energetice este \n curs de 

desf`[urare [i se prevede finalizarea lui \n acest an. |n 
plus, o serie de investi]ii este \n discu]ie, \n sensul 
definitiv`rii structurilor de finan]are. Vorbim de centrale 
pe gaz, nucleare, eoliene, hidro cu repompare, care contri-
buie la \nnoirea capacit`]ii (vechi din sistem) cu una mai 
eficient` [i la schimbarea structurii de consum, \n sensul 
unei dezvolt`ri durabile. Cred c` liberalizarea \n sensul cel 
mai eficient pentru economie va continua \n cadrul dua-
lit`]ii guvern-pia]a privat`, care nu poate fi eliminat` din 
sectorul energetic. n

|n prezent — expert pentru energie [i mediu \n Academia 
Român`, Institutul de Prognoz` Economic`, [i director executiv 
al Centrului de Consultan]` Energetic` [i Ambiental`: 
Ionu] Purica a fost consilier al ministrului Economiei [i al 
Mediului [i expert asociat al Comisiei Parlamentare pentru 
Industrie [i Servicii. A participat la elaborarea strategiei de 
integrare a României \n UE, a strategiei de \nc`lzire central` a 
României [i a strategiei de dezvoltare durabil` pentru Guvernul 
României. 
Dr. Purica a efectuat analize de risc [i structurarea de tranzac]ii 
pentru USEA, JBIC, MARSH, ITOCHU, MVV etc.  
|nainte de aceasta, a lucrat ca project officer pentru energie 
[i infrastructur` \n Banca Mondial`, \n România [i Balcani (de 
exemplu, evaluarea sistemului energetic \n Kosovo \n 1999), 
fiind preg`tit \n structurare de proiecte, value at risk, achizi]ii. 
Experien]a sa \n energetic` a fost câ[tigat` ca director de proiec-
te interna]ionale \n RENEL [i ca [ef al grupului de ingineria calit`- 
]ii al IMGB [i AECL pentru fabricarea componentelor reactoarelor  
nucleare CANDU. A lucrat, de asemenea, ca cercet`tor interna- 
]ional la ENEA Roma [i ca cercet`tor asociat la ICTP Trieste. 
Dr. Purica a scris c`r]i [i lucr`ri \n domeniul energiei [i procese-
lor neliniare (Nonlinear Models for Economic Decision Proces-
ses, Imperial College Press, Londra, 2010), publicând articole 
\n jurnale interna]ionale (cotate ISI) [i participând \n grupul de 
autori al unui raport al WEC despre energie [i schimb`ri climati-
ce. Pe lâng` doctoratul \n inginerie, are un al doilea \n economie 
[i pred` cursuri de analiz` de risc [i management de proiecte la 
masterat \n UPB [i UEB. 

Dr. ing. dr. ec. Ionu] Purica
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E
volu]ia economiei europene a infirmat, pe 
parcursul anului 2011, temerile privind o 
reducere a cererii de resurse energetice. 
Ultimele rapoarte, \ntocmite pentru con-
sumurile din 2010, indic` o sc`dere a 

consumului de resurse petroliere de 0,27 % \n 2010 \n 
raport cu 2009, o cre[tere a consumului de electrici-
tate cu 0,7% \n 2010 [i o cre[tere u[oar` a consu-
mului de gaze naturale, cu 0,064 \n 2010. Consumul 
total de energie \n Europa a fost \n 2010 de 1.707,26 
milioane tone echivalent petrol fa]` de 1.702,4 mili-
oane tone echivalent petrol \n 2009. Pentru anul 
2011, valorile consumului sunt \n curs de colectare, 
dar dup` prima jum`tate a anului estim`rile indicau 
o sc`dere total` a consumului pentru ]`rile UE 27 de 
0,12%, iar prognozele pentru tot anul 2011 indicau o 
cre[tere a consumului de 0,1%.

AC}IUNI CONCENTRATE
Datele de mai sus arat` c` economiile din zona euro 
nu reprezint` un motiv de tensiune [i presiune pe 
pia]a resurselor energetice [i c` evolu]ia relativ sta-
]ionar` a consumurilor conduce mai degrab` la o 
stabilizare a pre]urilor. |n realitate, situa]ia este total 
diferit`. Dup` anul 2008 [i jum`tate din 2009, \n 
care pre]urile resurselor energetice au sc`zut ca 
efect al crizei financiare de pe pia]a american`, 

trend-ul s-a schimbat odat` cu modificarea strategii-
lor de abordare a politicii externe pentru Asia [i Gol-
ful Persic a pre[edintelui american Barack Obama. 
Casa Alb` a reu[it, prin ac]iuni diplomatice concen-
trate, s` stopeze declinul companiilor energetice 
americane care operau \n ]`rile din Asia [i Orientul 
Mijlociu.

SPECULA}II COMPROMI}~TOARE
|n condi]iile geopolitice enun]ate mai sus, sus]in`torii 
dolarului american au c`utat refugiu pe pie]ele finan-

32

Evolu]ia actual` 
a  monedei euro 
[i impactul asupra pre]urilor 
resurselor energetice
Prognozele privind evolu]ia monedei euro \n 2012 indic` o continuare a perioadei de incertitudine \n ceea ce 
prive[te viitorul monedei europene. |n timp ce Fran]a [i Germania fac eforturi remarcabile pentru stabilita-
tea economic` a zonei euro, celelalte state nu manifest` aceea[i convingere \n ceea ce prive[te men]inerea 
actualei structuri monetare. Nici ]`rile cu probleme – Grecia, Irlanda, Italia, Spania [i Portugalia – nu sunt 
convinse c` o insolven]` la nivelul statului nu poate fi o solu]ie pentru dep`[irea actualei crize. Dar ce efecte 
are evolu]ia actual` a monedei euro asupra economiei globale? Cum se reflectă recesiunea din Europa 
asupra pre]urilor resurselor energetice?
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK
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ciare asiatice. Lovitura primit` de zona euro 
prin criza deficitelor bugetelor publice a per-
mis acestora s` urce valoarea dolarului pân` 
la un raport de 1,26 euro. Dar nu a fost sufici-
ent. Primele m`suri au vizat retragerea unor 
sume importante de pe pie]ele financiare asi-
atice [i orientarea lor c`tre pia]a resurselor 
energetice, cu contracte la termen din zona 
Golfului. Practic, specularea sl`biciunii euro a 
condus la un surplus de capital \n moneda 
american`, surplus care a generat o fals` 
cerere suplimentar` de resurse energetice [i 
a ridicat cota]iile pentru petrol [i gaze natura-
le pe parcursul anului 2010.

SURPRIZELE VIN DIN CHINA
Efectele nu au \ntârziat s` apar`. Surprizele 
au venit din partea Chinei, care a fost „orien-
tat`“ c`tre o liberalizare treptat` a cursului 
de schimb yen–dolar. Lucru care s- a \ntâm-
plat la \nceputul lunii iunie, mai devreme 
decât se a[teptau americanii. Nouriel Rou-
bini a fost cel care a anticipat viitoarele 
mut`ri pe care le va face China, explicând \n 
acest fel de ce a acceptat Beijingul atât de 
u[or liberalizarea cursului de schimb. „China 
de]ine o pozi]ie mult mai bun` decât Statele 

Unite pentru a furniza moneda de rezerv` a 
secolului XXI, având un excedent comercial 
important, un guvern concentrat pe proble-
me economice [i o na]iune care se con-
frunt` cu mai pu]ine probleme decât Ameri-
ca. Mai repede decât am crede, statutul 
dolarului va fi contestat de alte valute, cel 
mai probabil de yuan. Acest fapt va avea un 
impact puternic asupra Americii din punctul 
de vedere al costurilor, afectând capacitatea 
de finan]are ieftin` a bugetului [i a deficitu-
lui“, spune Roubini \ntr-un interviu publicat 
de New York Times. Consecin]ele acestui 
demers se reg`sesc \ntr-un raport publicat 
de Compania Roland Berger, publicat \n 
ianuarie 2012, \n care se arat` c` perioada 
de produc]ie low cost se apropie de final \n 
China. Liberalizarea cursului a condus la o 
cre[tere a costurilor de produc]ie, dublat` 
de o sc`dere a for]ei de munc` accesibile. 
„Anumite industrii [i-au atins deja maximul 
[i, \n astfel de cazuri, China a \nceput s` 
piardă cota de pia]` la nivel mondial. Popu-
la]ia \mb`trâne[te: pân` \n anul 2030 for]a 
de munc` se va diminua cu 100 milioane, 
determinând un u[or deficit de muncitori [i, 
implicit, costuri de produc]ie \n cre[tere“, se 

arat` \n cel mai recent studiu al Roland  
Berger. „Avantajul de cost \ncepe s` se  
erodeze din pricina majorării salariilor [i a  
infla]iei, precum [i a cre[terii costurilor de 
export [i transport. Companiile str`ine vor  
fi determinate, \n consecin]`, s` \[i regân-
deasc` strategia de produc]ie din China“,  
se mai spune \n raport.

VIITOR INCERT
Cu alte cuvinte, pentru anul 2012 nu se 
a[teapt` o cre[tere a cererii de resurse 
energetice nici din partea Chinei, nici din 
partea ]`rilor Uniunii Europene. Stabilitatea 
consumului din zona euro, independent de 
sl`biciunile monedei, precum [i situa]ia 
economic` din China ar fi suficiente argu-
mente pentru o stabilizare a pre]urilor \n 
sectorul resurselor energetice. Anul 2012 
fiind, prin excelen]`, un an electoral, atât  
\n Rusia cât [i \n Statele Unite, este de 
a[teptat ca nici politica extern` \n rela]ia 
cu ]`rile asiatice s` nu se modifice radical 
\n ultima parte a mandatelor celor doi 
pre[edin]i, Medvedev [i Obama, ceea ce  
\nseamn` c` presiuni reale asupra pre]uri-
lor nu pot veni nici din aceste zone. n
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C onsiliul director al Gazprom a 
analizat stadiul lucr`rilor din 
proiectul South Stream [i a sta-

bilit c` primul tronson va fi dat \n 
exploatare \n decembrie 2015. Cotidi-
anul Moskovskie Novosti a anun]at c` 
Gazprom a stabilit inclusiv traseul vii-
toarei magistrale de transport a gaze-
lor naturale. S-a aflat astfel c` princi-
pala conduct` nu va intra \n Austria, 
]ar` care sus]ine activ proiectul 
Nabucco, ci \n nordul Italiei. Ceea ce 
\nseamn` c` Gazprom a renun]at la 
varianta de a transporta mari cantit`]i 
de gaze pentru nodul de re]ea Baum-
garten, Austria. South Stream va fi 
compus din patru tronsoane a câte 
15,57 miliarde mc de gaze fiecare, capa-
citatea maxim` a gazoductului, de 
63 miliarde mc, urmând s` fie atins` \n 

2018. Lucr`rile de construc]ie vor 
\ncepe \n 2013, costul estimativ al pro-
iectului fiind de 15,5 miliarde de euro.

Comisia European` a trimis României 
un aviz motivat pentru netranspunerea 
directivelor privind pia]a energiei

Comisia European` a trimis României [i altor [apte state mem-
bre 15 avize motivate pentru netranspunerea a dou` directive 
(72/2009 [i 73/2009) privind liberalizarea pie]ei energiei 

electrice [i a gazelor naturale. Directivele privind energia electric` şi 
gazele din cel de-al treilea pachet legislativ \n domeniul energiei tre-
buiau transpuse de c`tre statele membre pân` la 3 martie 2011. 
„Comisia a trimis ast`zi 15 avize motivate celor opt state membre, 
pentru a le \ndemna s`-[i respecte obliga]ia juridic`. Statele mem-
bre au la dispozi]ie dou` luni pentru a r`spunde. Dac` statele mem-
bre nu se conformeaz`, Comisia poate deferi cauzele Cur]ii de Justi-
]ie a Uniunii Europene“, se arat` \ntr-un comunicat al Comisiei. 
§Pân` \n prezent, Bulgaria, Cipru, Spania, Luxemburg, }`rile de Jos, 
România [i Slovacia nu au informat Comisia referitor la adoptarea 
m`surilor de transpunere a celor dou` directive, iar Estonia nu a 
informat Comisia referitor la directiva privind gazele naturale.

Gazprom: South Stream va fi  inaugurat \n decembrie 2015
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Compania Worley Parsons – 
proiectant pentru Nabucco

Eric Stab, GDF Suez: „România 
are un poten]ial mare \n ceea ce 
prive[te eficientizarea consumului 
de energie“

Worley Parsons, lider mondial \n serviciile de 
inginerie [i management de proiecte, este, de 
pe 14 decembrie, responsabil de serviciile de 
inginerie \n cadrul proiectului Nabucco, conform 
Nabucco Gas Pipeline International. Worley 
Parsons va colabora cu Nabucco la analiza [i 
verificarea proiectului, analiza [i modelarea chel-
tuielilor de capital [i de exploatare, gestionare a 
activit`]ilor de inginerie [i proiectare a sta]iilor 
de compresoare.

„Dereglementarea pre]urilor la energie la consu-
matorii finali va \nsemna o cre[tere a pre]urilor. 
Dar exist` [i ve[ti bune: cre[terea pre]urilor la 
gaze nu \i va afecta pe to]i. Vor fi proteja]i consu-
matorii vulnerabili. Acum, to]i consumatorii sunt 
considera]i vulnerabili, inclusiv eu sunt“, a spus 
Eric Stab, pre[edintele executiv al GDF SUEZ 
Energy România, prezent la conferin]a ZF Power 
Summit, organizat` de Ziarul Financiar la sfârşitul 
lunii februarie la Bucure[ti. Pre[edintele executiv 
al GDF SUEZ Energy România a mai spus c` 
„…liberalizarea este un subiect important pe 
pia]a de energie, ceea ce implic` alinierea pre-
]urilor la gaze cu cele din plan interna]ional [i 
dereglementarea pre]urilor la energie pentru 
consumatorii finali. Dac` dereglement`m pre-
]urile, atunci vom asista la concuren]`, vor intra 
juc`tori interesa]i de pia]` [i care vor concura. 
Sunt necesare investi]ii mari pentru a genera 
cre[tere, dar, dac` nu sunt date semnale bune, 
atunci aceste investi]ii nu vor ap`rea“.
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P
ia]a energii-
lor regene-
rabile din 
România 
este \n plin` 
dezvoltare 
[i noi capa-

cit`]i de exploatare sunt date 
\n func]iune \n fiecare an. La 
nivel na]ional, au fost \ntre-
prinse mai multe m`suri pen-
tru ca România s`-[i ating`  
]intele \n privin]a energiei 
regenerabile. Un exemplu \n 
acest sens const` \n elabora-
rea [i evaluarea strategiei, 
al`turi de planul na]ional de 
ac]iune pentru promovarea 
energiilor regenerabile, care 
ar trebui s` duc` la cre[terea 
produc]iei de energie din 
surse regenerabile, pân` \n 

2015, la 23,37 TWh energie 
electric` [i 3527,7 mii tone 
echivalent petrol energie ter-
mic`, cre[terea produc]iei 
pân` \n 2020 la 38% din con-
sum (32,5 TWh). Dac` \ntr-o 
prim` etap` ]ara noastr` a 
pus accentul pe dezvoltarea 
parcurilor de energie eolian`, 
acum, autorit`]ile au \nce-  
put s` fie atrase de dezvolta-
rea altor direc]ii de produc]ie 
a energiilor regenerabile 
(solar, biomas`). Conform 
proiectului BiogazIn, 182 de 
noi instala]ii de biogaz mici 
(0,5 MW fiecare) ar putea fi 
construite \n România \n 
patru regiuni ]int`: Buz`u, 
Giurgiu, Vrancea [i Teleor-
man, conform proiectului 
BiogazIn. Exploatarea bioga-

zului produs din gunoi de 
grajd poate duce la constru-
irea unui num`r de 182 in-
stala]ii de biogaz, care ar 
putea produce energie elec-
tric` pentru alimentarea a 
481.000 de gospod`rii [i ar 
realiza o economie de apro-
ximativ 27.000 de tone/an 
de \ngr`[`minte artificiale,  
\n valoare de 7,8 milioane  
de euro pe an. Num`rul de 
gospod`rii alimentate cu 
energie electric` produs` din 
biogaz \n instala]ii de coge-
nerare este de circa 150.000 

\n Buz`u, 99.000 \n Vrancea, 
88.000 \n Giurgiu [i 143.000 
\n Teleorman. Capacitatea 
total` instalat` a celor  
182 de instala]ii ar fi de circa  
91 MW, cu costuri de investi- 
]ii de peste 285 milioane de 
euro. Astfel, \n Buz`u ar fi 
construite 57 de instala]ii, \n 
Vrancea 38 de instala]ii, \n 
Giurgiu 33 de instala]ii, iar \n 
Teleorman 54 de instala]ii. 
Potrivit raportului BiogazIn, 
România este una dintre cele 
mai slabe pie]e de biogaz din 
UE. Conform planului de ac- 

ECONOMIE DE ENERGIE

36

text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK

|n contextul schimb`rilor climatice [i al recentelor 
politici energetice, necesitatea utiliz`rii surselor de 
energie regenerabil`, sustenabil` [i indigen` este 
din ce \n ce mai ridicat`. România \ncepe s` fac` pa[i 
mici \ntr-o zon` \n care majoritatea ]`rilor europene 
are deja o tradi]ie: biogazul. 

Primele fabrici  
de biogaz din

ROMÂNIA

COMPOZIȚIA TIPICĂ DE BIOGAZ: 

50-75 % metan, CH4 
25-50 % dioxid de carbon, CO2 
0-10* % nitrogen, N2 
0-1 % hidrogen, H2 
0-3 % hidrogen sulfurat, H2S 
0-2* % oxigen, O2
*deseori, 5 % din aer este introdus  
pentru desulfurizare microbiologic`. 
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]iune pentru energie regenera-
bil`, ]inta României pân` \n 
2020 este ca ponderea ener-
giilor regenerabile \n consu-
mul total final brut de energie 
s` fie majorat` la 24%. Contri-
bu]ia (capacitatea instalat`) 
a[teptat` de la biogaz \n 
România pentru a r`spunde 
]intelor obligatorii pentru 
2020 a fost estimat` la 
195 MW sau 950 GWh.

CE ESTE PROIECTUL 
BIOGAZIN?
Proiectul BiogazIn face 
parte din programul Intelli-
gent Energy Europe, a fost 
demarat \n mai 2010 [i se 
desf`[oar` pe o perioad` de 
30 de luni. Scopul s`u este 
s` creeze o pia]` durabil` 
pentru biogaz \n Europa 
Central` [i de Est: Bulgaria, 
Croa]ia, Cehia, Grecia, 
Letonia, România [i Slove-
nia. Localitatea harghitea-
n` Remetea este locul care 
va g`zdui prima fabric` de 
bioetanol [i biogaz din 
România, o parte din fonduri 
fiind asigurat` printr-un pro-
iect european. Este vorba 

despre un proiect \n valoare 
de trei milioane de euro [i, 
conform directorului Andras 
Csaba, lucr`rile de con-
struc]ie vor \ncepe cel mai 
probabil \n prim`vara aces-
tui an, urmând ca fabrica s` 
func]ioneze din 2013.
Este un proiect unic \n Româ-
nia, deoarece fabrica va pro-
duce bioetanol folosind pro-
duse agricole din zon`, iar din 
borhotul rezultat se va ob]ine 
biogaz folosit pentru consu-
mul propriu al fabricii. Alege-
rea localit`]ii Remetea nu 
este \ntâmpl`toare, \n zon` 
aflându-se peste 12.000 de 
hectare de teren necultivate, 
deoarece oamenii nu au unde 
s`-[i valorifice produsele. 
„Pentru noi nu e important` 
calitatea, ci doar cantitatea 
produselor. {i \ncerc`m s` 
cre[tem num`rul de produ-
c`tori agricoli din zon`, ofe-
rindu-le o pia]` de desfacere 
[i pentru produse de calitate 
mai slab`“, conform lui 
Andras Csaba. 
Andras Csaba sper` c` va 
exista [i pia]` de desfacere 
pentru bioetanol, \n condi-

]iile \n care, \n prezent, 
România import` anual 
100.000 de tone din acest 
combustibil. 
Pân` la punerea \n func]iune 
a acestei fabrici, România se 
va baza \n continuare pe cele 
[apte sisteme de producere a 
biogazului existente la nivel 
na]ional, cu o putere instalat` 
de 500 kW. „Sunt foarte 
multe instala]ii realizate de 
autorit`]ile locale pe lâng` 
gropile de gunoi sau sta]iile 
de epurare, a[a cum este 
cazul la Buz`u sau Foc[ani, 
unde metanul rezultat din fer-
mentarea gunoaielor sau din 
n`molul sta]iilor de epurare 
este captat, \ns` instala]ii de 
producere efectiv` a biogazu-
lui sunt [apte la nivel na]io-
nal. Pe acest domeniu nu 
sunt prea multe date“, a spus 
Mihai Adamescu, director 
financiar Trinergi Grup, pen-
tru Green Report.

INVESTIȚIE |N 
INDUSTRIA BERII  
Deoarece cheltuielile energe-
tice reprezint` un procent 
semnificativ din costurile 

generate de o fabric` de 
bere, Bergenbier a investit 
200.000 de euro \n sta]ia de 
biogaz de la unitatea de pro-
duc]ie din Ploie[ti, \n acest 
fel a[teptându-se la economii 
de circa 7-10% la consumul 
de gaze. „Conform calculelor 
noastre, sta]ia de biogaz va 
genera o economie a consu-
mului de gaze naturale de 
aproximativ 7% \n sezon [i de 
aproximativ 10% \n extrase-
zon. Dincolo de economie, 
cel mai important aspect 
este faptul c`, \n loc s` 
ardem biogazul \n atmosfer`, 
\n flac`r` deschis`, \l folosim 
ca surs` de energie pentru 
producerea aburului tehnolo-
gic. Aceasta are ca efect 
sc`derea consumului de 
gaze naturale [i este, toto-
dat`, o solu]ie prietenoas` 
cu mediul“, a declarat Jens 
Hoesel, director-general Ber-
genbier S.A. pentru Capital.
Sta]ia va permite producerea 
anual` a unei cantit`]i de 
500.000 metri cubi de biogaz, 
prin tratarea unei cantit`]i de 
aproximativ un milion metri 
cubi de ape reziduale. 
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Primele fabrici 
de biogaz din

Viitor România \ncepe s` intre timid \ntr-un domeniu neglijat pân` acum: biogazul.
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Renault, principalul ac]ionar al Com-
paniei Dacia, este unul dintre pionierii 
promov`rii eficien]ei energetice \n dome-
niul auto. Cum se traduce implementarea 
promov`rii de m`suri de eficien]` energe-
tic` \n activitatea de zi cu zi a Dacia?

P.P. Urmare a auditurilor energetice 
ce s-au derulat, \n Dacia a devenit 

foarte clar c` sunt necesare ac]iuni de ame-
liorare a eficien]ei energetice pe \ntregul flux 
de produc]ie. Aceste ac]iuni au vizat procese-
le de fabrica]ie specifice industriei auto, pre-
cum [i capacit`]ile energetice din platform`. 
S-au construit scheme directoare de energie 
[i fluide care vizeaz` ameliorarea performan- 
]ei energetice, e[alonate pe termen scurt, 
mediu [i lung, revizuibile periodic, \n func]ie 
de vizibilitatea existent` la acel moment. 
Printre capacit`]ile de producere [i distri- 
bu]ie agen]i energetici, deja modernizate,  
amintesc:
— centrala de producere aer comprimat, cen-

trala termic`, postul de livrare energie elec-
tric` 110/20Kv, sta]iile de medie tensiune [i 
posturile de transformare etc. 
S`pt`mânal, se deruleaz` campanii de detec-
tare a pierderilor energetice [i, periodic, de 
sensibilizare a personalului uzinei privind 
utilizarea eficient` a energiei. De asemenea, 
avem reuniuni lunare grup eco-energie-uzin`, 
care au ca obiective elaborarea [i punerea \n 
practic` de ac]iuni specifice, analiza avans`rii 
acestora, bilan]ul indicatorilor energetici, 
capitalizarea ac]iunilor derulate la nivel de 
grup Renault etc.  
Care sunt variabilele \n aprovizionarea cu 
energie a unui mare consumator industri-
al [i care sunt factorii care depind de ele?

P.P. Printre variabilele \n aprovizionarea 
cu energie putem enumera:

— sezonalitatea consumului de gaze naturale 
[i eventuale congestii \n re]eaua SNTGN, cu 
implica]ii directe asupra continuit`]ii proce-
selor de fabrica]ie pe platforma Dacia;

Dacia este una dintre cele mai de suc-
ces companii române[ti, cu un portofoliu 
impresionant [i cu o notorietate interna- 
]ional`. Proiectele \n care s-a investit pân` 
acum au reu[it s` ajute compania s` se 
dezvolte [i s` asigure un mediu de lucru 
sigur, a[a cum am aflat [i din interviul cu 
Paul Păun, [ef Departament Exploatare 
Fluide şi Energie.

Certificarea ISO14001 te oblig` s`  
te conformezi exigen]elor de mediu

text SIMONA GEORGESCU  foto DACIA

PAUL P~UN,  
{ef Departament 
Exploatare Fluide  
şi Energie

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1(14)/2012

38-41 Studiu de caz.indd   38 3/5/12   12:37:46 PM



39

— situa]iile de for]` major` (vezi seceta) 
cu riscuri privind alimentarea cu energie 
electric` a platformei Dacia, urmare a 
deficitului de putere din SEN;
— subconsumul/supraconsumul, urma-
re a unor evenimente nepredictibile, 
gen modificarea calendarului de fabri-
ca]ie \n func]ie de evolu]ia portofoliului 
de comenzi, care poate conduce la 
cre[terea facturii de energie;
— golurile de tensiune din SEN (pertur-
ba]iile), care genereaz` pagube impor-
tante \n procesele de fabrica]ie (defec-
tare scule,  pierderi de produc]ie etc.).
Ce presupune managementul ener-
getic al unor uzinelor Dacia? Dar al 
spa]iilor logistice [i de proiectare?

P.P. Managementul din uzina 
noastră presupune, printre 

altele:
— vizibilitate complet` [i corect` privind 
consumurile energetice ale platformei; 
analiza abaterilor; identificarea cauze-
lor [i punerea \n practic` a ac]iunilor 
corective;

— stabilirea de indicatori de perfor-
man]` pentru fiecare form` de energie 
livrat` clien]ilor no[tri, departamentele 
de fabrica]ie, punerea \n practic` a 
planurilor de supraveghere care s` ne 
asigure ]inerea sub control a acestora;
— construc]ia bugetului de energie flu-
ide având la baz` indicatorii energetici 
specifici proceselor de fabrica]ie din 
platform` (turnare, presare, sudur`, 
vopsire etc.);  
— punerea \n practic` a comitetelor 
de energie din uzin`, pilotarea [i ani-
marea de planuri de ac]iuni specifice 
amelior`rii productivit`]ii fizice energe-
tice;
— realizarea de reporting-uri specifice  
[i utilizarea benchmarking-ului; 
— pilotarea [i animarea de ac]iuni care 
vizeaz` dezvoltarea competen]elor 
propriilor colaboratori (standardizarea 
activit`]ilor, formarea profesional`,  
coaching-ul etc.).
Cum aprecia]i efortul de cre[tere 
a eficien]ei energetice \n contextul 

dezvolt`rii de oferte novatoare 
de automobile ecologice? Cum se 
reflect` un asemenea efort \n pro-
duc]ia [i comercializarea modelelor 
Dacia cu eticheta Eco2?

P.P. Comercializarea de automo-
bile Eco2 \nseamn`: 95% din 

greutatea total` a automobilului [i 7% 
din greutatea materialelor plastice uti-
lizate, reciclabile la sfâr[itul de via]` a 
acestuia; consum de carburant sub 120 
g CO2/Km [i certificare ISO14001.
Certificarea ISO14001 te oblig` s` te 
conformezi exigen]elor de mediu, exi-
gen]e care au \n vedere, printre multe 
alte aspecte, [i diminuarea gazelor cu 
efect de ser` [i prezervarea resurse-
lor, adic` implementarea de ac]iuni [i 
programe ample de modernizare care 
vizeaz` direct eficien]a energetic`. 
Problematica ridicat` de eficien- 
]a energetic` \ntr-o activitate 
industrial` g`se[te solu]ii optime 
\n parteneriatele pe termen lung 
dintre consumatorul industrial [i 
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furnizorul de energie. Ce solu]ii tehnice 
a]i implementat pân` \n prezent pentru 
stimularea eficien]ei energetice, astfel  
\ncât costurile de produc]ie s` fie dimi-
nuate, f`r` a afecta randamentul acti-
vit`]ii de produc]ie?

P.P. Misiunile furnizorilor de energie 
Renault au vizat realizarea de au- 

dituri specifice activit`]ii de producere, dis- 
tribu]ie [i utilizare a energiei \n platforma 
Dacia. Solu]iile implementate au fost diverse,  
de la moderniz`ri ale proceselor de produc- 
]ie, contorizarea consumurilor energetice a 
fiec`rui departament de fabrica]ie, moder-
nizarea capacit`]ilor energetice, moderni-
zarea sistemului de iluminat etc. pân` la 
schimbarea comportamentului salaria]ilor 
fa]` de risipa de energie, prin programe de 
sensibilizare (campanii de comunicare, DOJO 
itinerant-pierderi energetice, plachete la 
purt`tor etc.). Toate aceste ac]iuni derulate 
au contribuit la utilizarea eficient` a ener-
giei, conducând la diminuarea consumurilor 
energetice/vehicul [i, implicit, a costurilor de 
produc]ie. Randamentul activit`]ii de produc-  
]ie a fost afectat, \n sensul c` s-a \mbun`t`]it, 
ca urmare a cre[terii fiabilit`]ii instala]iilor [i, 
deci, a diminu`rii opririlor de fabrica]ie care 
generau pierderi.
Siguran]a este un termen-cheie \n filoso-
fia Renault [i Dacia. Ce \nseamn` monta-
rea unei vane antiseismice \ntr-un aseme-
nea context [i de ce a]i ales montarea ei 
la Dacia? Dar verificarea [i revizia periodi-
ce ale instala]iilor de gaze naturale?

P.P. Automobile Dacia, respectând exi-
gen]ele Renault, a investit timp [i 

capital pentru ob]inerea certific`rii RHP (Pro-
tec]ie Ridicat` \mpotriva Riscurilor). |n acest 
context, instalarea de vane antiseismice este 
o prioritate pentru noi, iar motivul pentru care 
am ales GDF Suez Energy România pentru 
acest proiect, precum [i pentru efectuarea 
verific`rilor [i reviziilor periodice la instala]iile 
de utilizare a gazelor naturale din platform` 
este faptul c` vorbim despre profesionalism 
\n domeniul utiliz`rii gazelor naturale.
De ce a]i ales s` lucra]i pe termen lung, 
atât pentru furnizarea de gaze naturale, 
cât [i de servicii tehnice conexe, cu echi-
pa GDF SUEZ Energy România?

P.P. Ne sim]im \n siguran]` [tiind c` 
avem suportul tehnic pe care ni 

l-am dorit, c` avem asigurat` predictibilitatea 
evolu]iilor din pia]a de energie, c` exist` 
receptivitate fa]` de problemele noastre, pre-
cum [i transparen]` \n comunicare.
Care este cel mai important proiect pe 
care dori]i s` \l finaliza]i \n anul 2012?

P.P. Avem multe proiecte importante 
de finalizat \n 2012, dar \n ceea ce 

prive[te colaborarea cu GDF SUEZ Energy 
România dorim s` finaliz`m instalarea de vane 
antiseismice la to]i utilizatorii de gaze natu-
rale din platforma Dacia. Poluarea [i diminu-
area ei sunt subiecte extrem de discutate, 
pentru care se caut` solu]ii \n permanen]`.
Care sunt solu]iile \n cazul companiei 
dumneavoastr`?

P.P. Evaluarea riguroas` a riscurilor 
ne-a permis identificarea solu- 

]iilor adaptate acestora. Ele sunt diverse 
[i depind de caracteristicile fiec`rei uzine, 
iar implementarea acestora s-a realizat 
e[alonat [i \n func]ie de impact. Solu]iile 
au vizat moderniz`ri ale proceselor tehno-
logice [i ale echipamentelor energetice, 
gestiunea de[eurilor, tratarea solurilor [i 
formarea personalului privind regulile de 
utilizare a produselor periculoase: impactul, 
trierea, evacuarea, depozitarea acestora 

etc. Evolu]ia unor indicatori-cheie de per-
forman]` poate da o imagine a rezultatelor, 
[i anume: diminuarea emisiilor de CO2 
cu peste 50%, diminuarea consumului de 
energie electric` (kWh/vehicul) cu circa 
73%, diminuarea consumului de energie 
termic` (MWhPCI/vehicul) cu circa 80% 
fa]` de momentul privatiz`rii Dacia, rezulta-
te care [i-au adus contribu]ia la ob]inerea 
certific`rii ISO14001.
Dacia este unul dintre cele mai de succes 
branduri româneşti. Care sunt strategiile 
care au dus la un asemenea succes pe 
plan na]ional [i interna]ional? 

P.P. |n domeniul de care r`spund,  
pot spune c` investi]ia \n oameni, 

utilizarea benchmarking-ului [i aplicarea zi 
de zi, \n rela]iile cu colaboratorii [i ierarhia, 
a principiului „spunem ce facem [i facem 
ce spunem“ au fost elementele de baz` 
care au asigurat progresul activit`]ii noas-
tre de-a lungul timpului. n
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Care este situa]ia rezervelor actuale de gaze naturale 
din România [i care sunt perspectivele pentru viitor?

A.P. |n prezent, România are \nregistrate rezerve 
sigure de gaze naturale de circa 110 miliarde 

standard metri cubi. Asta \nseamn` c`, practic, cu tehnolo-
gia actual`, aceste rezerve pot fi exploatate. Exist` per-
spective \n ceea ce prive[te descoperirea de noi z`c`minte 
de gaze naturale \nainte ca actualele resurse s` se epuize-
ze. Momentan, \n România sunt \n derulare 46 de acorduri 
de explorare, forare [i exploatare, iar alte 15 sunt \n proce-
dura de avizare. |n mod curent, \n România se descoper` 
z`c`minte noi, ponderea lor fiind \ns` relativ redus`, cam 
1-2% din produc]ia na]ional`. 
S-a discutat mult \n ultima perioad` despre exploata-
rea z`c`mintelor de [ist. Au fost publicate [i h`r]i care 
localizau aceste z`c`minte pe teritoriul na]ional.
Se poate baza România pe aceste resurse?

A.P. Trebuie precizat de la bun \nceput c` discu]ia 
este axat` pe gaze neconven]ionale. Terminolo-

gia a fost utilizat` \ntr-un mod atipic, deoarece aceste gaze 
sunt de trei categorii, iar discu]iile se poart` \n jurul cate-
goriei shale gas. Acest tip de gaze se g`se[te \n roci poroa-
se, dar impermeabile, [i este cantonat \n golurile din roc`, 
dar aceste goluri nu au leg`tur` \ntre ele [i gazele nu 

comunic`. Rocile \n care sunt cantonate pe teritoriul Româ-
niei sunt argile, nu [isturi. 
Deci, România are perspective \n ceea ce prive[te des-
coperirea unor z`c`minte de gaze neconven]ionale... 

A.P. Suntem la \nceput, ceea ce a]i v`zut sunt, de 
fapt, ni[te h`r]i care arat` extinderea forma-

]iunilor care ar putea cantona aceste gaze. Deci, bazinele 
sunt cunoscute ca extindere, dar \n prezent nu avem infor-
ma]ii privind con]inutul. 
Ce licen]e de explorare au fost solicitate pân` \n pre-
zent pentru acest tip de gaze neconven]ionale?

A.P. Pân` \n acest moment, \n România nu s-au exe-
cutat lucr`ri de explorare pentru gaze neconven- 

]ionale. Exist` o licen]` acordat` \n 2008 Companiei 
Na]ionale a Huilei pentru colbert metan, ale c`rui z`c`minte 
sunt asociate celor de c`rbuni din Valea Jiului. Acolo s-au 
f`cut ni[te cercet`ri, dar zona este limitat`, [i z`c`mintele 
puse \n eviden]` nu sunt semnificative. |n schimb, shale 
gas-ul reprezint` o provocare pentru România [i Europa. 
|n cadrul programului geologic na]ional, avem o tem` de 
cercetare pentru doi ani, \n care se va face trecerea \n revist` 
a forma]iunilor care pot s` cantoneze aceste tipuri de gaze 
neconven]ionale [i analize pe carotele care s-au p`strat din 
forajele existente. Când se face forajul pentru petrol, se 

România se \ndreapt` spre o nou` abordare a rezervelor naturale de 
resurse energetice, pentru a descoperi noi z`c`minte [i cele mai bune 
metode de exploatare. Alexandru P`tru]i, pre[edinte Agen]ia Na]ional` 
pentru Resurse Minerale, ne spune care sunt punctele-cheie de explora-
re de pe harta României [i pe ce legisla]ie se bazeaz` ac]iunile viitoare.

interviu realizat de CAROL POPA
foto Arhiva personal`, Shutterstock

„}I}EIUL CE VA FI 
EXTRAS |N ROMÂNIA
VA FI, |N CONTINUARE, RAFINAT AICI“
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preiau carote din forma]iunile productive. Au fost preluate 
carote din aceste argile, iar acum le inventariem [i vedem 
care dintre acestea au poten]ial. |n runda a X-a de negocie-
re au fost acordate trei licen]e de explorare pentru gaze 
neconven]ionale, ele sunt atribuite Companiei Chevron [i 
sunt localizate \n sudul Dobrogei, \n zona terestr`. Chevro-
nul a preluat un acord \n zona Bârlad, atribuit ini]ial pentru 
resurse conven]ionale, [i ei doresc s` continue cu resurse 
neconven]ionale.
Au ap`rut informa]ii cu privire la impactul negativ al 
tehnologiilor de exploatare a z`c`mintelor de gaze de 
[ist asupra mediului. Bulgaria a stopat recent un astfel 
de proiect. Cum va fi abordat` \n România aceast` 
nou` provocare?

A.P. Orice activitate uman`, cu atât mai mult activita-
tea de explorare [i exploatare a resurselor mine-

rale, are impact asupra mediului. Fiind la \nceput, explora-
rea [i exploatarea z`c`mintelor de gaze neconven]ionale 
nu au un impact foarte bine clarificat asupra mediului. 
Avem \n vedere o tehnologie combinat`: cea clasic` de 
exploatare, care \nseamn` forarea, dar \n cazul gazelor 
neconven]ionale, pe lâng` aceast` forare vertical` sau 
\nclinat` (obi[nuit` \n cazul resurselor conven]ionale), mai 
exist` câteva etape. Una de forare orizontal`, care nu 
ridic` probleme speciale de mediu, \n schimb cea de-a 
doua etap`, de fracturare, are un impact asupra mediului. 
Fracturarea \nseamn` deschiderea unor c`i de comunica]ii 
\ntre porii unde se afl` gazele neconven]ionale. Aceast` 
fisurare se produce de obicei hidraulic. Se injecteaz` \n 
subsol cantit`]i mari de ap`, care con]in particule ceramice 
care s` ]in` fisurile deschise odat` cu ele. Au fost create [i 
\ntr-o propor]ie mic`, sub 1%, diverse substan]e chimice. 

R`mâne de apreciat care este impactul asupra mediului, 
având \n vedere c` rocile \n care se injecteaz` aceste sub-
stan]e sunt argile. Dac` fisurarea se p`streaz` \n cadrul 
nivelului argilos, evident c` apa injectat` nu va ajunge \n 
alte straturi geologice. Ar mai fi de precizat c` aceast` 
metod` se utilizeaz` pentru adâncimi de 2.000 de metri 
[i nu \n apropierea suprafe]ei terestre.
Revenind la licen]ele de explorare, \n ce stadiu sunt 
lucr`rile \n perimetrele din Marea Neagr`?

A.P. |n partea româneasc` a M`rii Negre sunt \n 
vigoare nou` acorduri petroliere de explorare, 

dezvoltare [i exploatare. Patru dintre aceste acorduri sunt 
vechi: dou` acorduri de]inute de Petrom, \n care au fost 
identificate deja patru z`c`minte declarate comerciale, 
aflate \n exploatare [i care produc cam 10% din produc]ia 
na]ional` de ]i]ei [i 10% din produc]ia na]ional` de gaze, [i 
alte dou` acorduri de]inute de Compania Sterling. De la 
\nceputurile explor`rilor \n Marea Neagr`, din anii 1970 [i 

CA ACTUALELE RESURSE S~ SE EPUIZEZE. MOMENTAN, |N ROMÂNIA SUNT    |N DERULARE 46 DE ACORDURI DE EXPLORARE, FORARE {I EXPLOATARE.“

„Pân` \n acest moment, \n România nu 
s-au executat lucr`ri de explorare pen-
tru gaze neconven]ionale. Exist` o 
licen]` acordat` \n 2008 Companiei 
Na]ionale a Huilei pentru colbert metan, 
un alt tip de gaz neconven]ional ale c`rui 
z`c`minte sunt asociate z`c`mintelor de 
c`rbuni din Valea Jiului.“
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pân` \n prezent, \n Marea Neagr` au fost s`pate 166 sonde 
de explorare, dezvoltare [i exploatare. Dintre acestea, 
156 le-a s`pat Petrom, iar celelalte 10 au fost s`pate de 
Sterling. Au fost identificate numeroase structuri purt`toare 
de ]i]ei [i de gaze, nu de dimensiuni importante, dar care ar 
putea fi grupate \n z`c`minte comerciale care s` permit` 
exploatarea rentabil` a acestora. Toate aceste structuri 
descoperite sunt localizate \n zona de ap` pu]in adânc` (cu 
adâncime sub 100 metri). |n sectorul românesc al M`rii 
Negre nu au fost forate sonde \n zona de ap` adânc`, dar 
au fost efectuate numeroase cercet`ri seismice, care au 
pus \n eviden]`, [i \n zonele de ap` adânc`, structuri posibil 
purt`toare de hidrocarburi. La sfâr[itul anului 2011 a \nce-
put s`parea primei sonde \n ap` adânc`. Exxon [i Petrom 
sap` o sond` \n blocul Neptun-Domino one, \ntr-un loc 
cu adâncimea apei de 1.000 de metri, [i se sper` ca \n 
termen de dou` luni aceast` sond` s` ob]in` rezultate. 
Asocierea dintre cele dou` companii dateaz` din 2008, 

iar forarea se face cu cel mai modern vas de forare. Costu-
rile de operare se ridic` la o sum` \n jur de un milion de 
dolari pe zi.
Forajele au demarat [i \n celelalte perimetre?

A.P. Cele cinci perimetre câ[tigate \n runda a X-a au 
a[teptat publicarea acordurilor \n Monitorul Ofi-

cial [i au intrat \n vigoare \n ultima lun` din 2011. Anul 
acesta urmeaz` foraje \n dou` perimetre care au fost 
câ[tigate \n runda a X-a de Lukoil [i Vanco, \n care forajul 
se va face tot \n ap` adânc`. Ceilal]i vor \ncepe \n curând 
prospec]iunile seismice 3D.
Ce efecte considera]i c` va avea legisla]ia european` 
\n domeniul energiei, \n special cea care prive[te libe-
ralizarea pie]elor, asupra resurselor energetice ale 
României?

A.P. România este o ]ar` european` [i adoptarea 
Pachetului legislativ trei pentru energie este obli-

gatorie. Evident c` aceast` directiv` european` poate s` 
capete aspecte particulare, dar nu \n punctele esen]iale, 
care privesc pia]a [i concuren]a. S` lu`m pe rând resursele 
energetice, m` refer la cele minerale, conven]ionale, nu la 
cele hidro, eoliene sau solare. Pentru c`rbune (deoarece 
puterea energetic` a c`rbunilor autohtoni este mai mic` 
decât a c`rbunilor din alte state europene) este pu]in pro-
babil ca acest pachet legislativ s` determine exporturi de 
c`rbune. Pentru ]i]ei, produc]ia na]ional` se situeaz` la un 
nivel mai mic de jum`tate din valoarea capacit`]ilor de rafi-
nare aflate \n func]iune, prin cele trei rafin`rii mari. |n opi-
nia mea, ]i]eiul ce va fi extras \n România va fi, \n continua-
re, rafinat aici, costurile de transport fiind importante.

CA ACTUALELE RESURSE S~ SE EPUIZEZE. MOMENTAN, |N ROMÂNIA SUNT    |N DERULARE 46 DE ACORDURI DE EXPLORARE, FORARE {I EXPLOATARE.“

„Noua Lege a gazelor va prevede un 
grafic de eliminare a acestor pre]uri 
reglementate. Pe de alt` parte, trebuie 
ca [i produc`torii, [i distribuitorii s` \n-
]eleag` c`, pân` la diversificarea c`ilor 
de aprovizionare cu gaze naturale din 
alte surse, care s` asigure o siguran]` \n 
aprovizionarea consumatorului, pre-
]urile reglementate au o justificare.“
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P
rotec]ia mediului \ncepe, de 
cele mai multe ori, cu gesturi 
simple. La fel este [i cu orien-
tarea c`tre eficien]` [i evitarea 
risipei, atât de resurse, cât [i 
de timp. Noul serviciu de trans-

mitere prin e-mail a facturii, pus la dispozi- 
]ia clien]ilor business ai GDF SUEZ Energy 
România, permite o abordare prietenoas` a 
mediului, prin economisirea unor cantit`]i 
importante de hârtie, dar aduce [i confortul 
unei eficien]e sporite \n folosirea [i arhivarea 
facturilor.  
 
FACTURA VERDE |NSEAMN~ BENEFICII 
MULTIPLE
Prin Factura verde, clien]ii se bucur` de o 
serie de avantaje pentru activitatea de zi cu zi:
1. economie de timp: factura este recep- 
]ionat` mult mai rapid decât \n varianta 
transmiterii prin curier;
2. proximitate: factura este la un click dis-
tan]`, indiferent de unde se afl` clientul;
3. securitate: riscul pierderii facturilor sau vizualiz`rii lor de 
c`tre persoane neautorizate este eliminat;
4. eficien]`: accesul la datele din factur` este imediat dup` 
emiterea acesteia;
5. disponibilitate: consumatorul poate arhiva facturile \n 
propriul sistem informatic, \n mod facil.

PRACTIC
Factura verde \nseamn` primirea facturii prin e-mail,  
\ntr-un link securizat, care deschide documentul propriu-zis 
\n format PDF. Factura este valabil` pentru accesare prin 
intermediul link-ului de tip URL anun]at \n e-mail-ul de noti-
ficare timp de trei luni.
Mai multe detalii pe www.gdfsuez-energy.ro.

FOCUS: CLIENT

Una dintre principalele preocup`ri ale companiei este siguran]a [i conservarea mediului \nconjur`tor. |n acest 
sens, GDF SUEZ Energy România pune la dispozi]ia clien]ilor s`i un serviciu nou: posibilitatea de a primi fac-
tura de gaze prin e-mail. Este vorba despre un serviciu gratuit [i prietenos cu mediul \nconjur`tor, folosit deja 
de aproximativ 900 dintre clien]ii business ai companiei.
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Factura verde
Un serviciu GDF SUEZ Energy 
România de transmitere a facturii 
prin e-mail, \n mod gratuit
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ISTORIA ENERGIEI

E
ste \nceputul anului 1942, iar [efului opera]iuni-
lor combinate ale Alia]ilor, amiralului Louis Mount-
batten, i se pune \ntrebarea dac` este posibil s` 
opereze o conduct` de petrol care traverseaz` 
Fran]a. Era de importan]` vital` ca oricare dintre 
armatele for]elor aliate ce ar fi ajuns \n Franţa s` 
fie alimentate cu combustibilul de care avea 

nevoie. Se [tie c` una dintre cauzele majore ale \nfrângerii Ger-
maniei a fost lipsa combustibilului. Lordul Mountbatten, v`rul 
primar al regelui [i comandantul portavionului HMS Illustrious, 
se afla la bordul vasului când a primit o telegram` de la prim- 
ministrul Winston Churchill, \n care se putea citi: „Avem nevoie 
de prezen]a dumitale imediat` \ntr-o chestiune pe care o vei 
g`si de cel mai viu interes“. P.L.U.T.O. (Pipe Line Under The 
Ocean) este numele sub care este cunoscut`, dar corect este 
Pipeline Underwater Transport of Oil. 

LorduL Mountbatten, un excentric caLcuLat
Dup` cum [i era binecunoscut` reputaţia sa de militar ne- 
\nfricat [i impulsiv, Lord Mountbatten nu a ezitat nicio clip`. 
Mountbatten, pe atunci un bărbat de 41 de ani, a fost pro-
movat rapid amiral al Flotei [i [ef al Opera]iunilor Combina-
te. Misiunea lui era s` preg`teasc` invazia Europei naziste. 
Pare extraordinar faptul c` Churchill se gândea la invada-
rea Fran]ei \n acel moment. Puterile Axei cuceriser` Europa 
[i cea mai mare parte din nordul Africii. Marea Britanie [i 
Uniunea Sovietic` suferiser` \nfrângeri teribile, iar de cea-
lalt` parte a globului, japonezii cuceriser` cea mai mare 
parte a Chinei [i Indochinei; \n acel moment, japonezii se 

preg`teau s` atace for]ele americane [i britanice din Asia 
[i Pacific.
Planurile prevedeau ca, pentru primele zile de dup` o invazie, 
combustibilul s` fie adus la Port en Bessin \n renumitele canis-
tre Jerry (Jerry cans). Acestea \[i datorau numele canistrelor 
folosite de nem]i \n opera]iunile din de[ert [i aveau o faim` 
bun`: erau mult mai bune decât cele folosite de Aliaţi, care le-au 
considerat demne de \ncredere [i le-au copiat imediat. 
|n iunie 1943, cu un an \nainte de Marea Debarcare, Alia]ii nu 
reu[eau s` se pun` de acord dac` s` atace for]ele germane la 
Pas de Calais, vizavi de Kent, sau s` atace prin plajele norman-
de. Cea mai mare parte a \nclinat spre Pas de Calais. Mount-
batten a descris \ns` opera]iunea ca fiind „prea evident`“. Pe 
28 iunie s-a \ntâlnit cu 20 de generali, 11 mare[ali de avia]ie [i  
8 amirali [i au decis \mpreun` c` porturile artificiale „Mullberry“ 
[i PLUTO fac din Normandia o solu]ie mai bună. Era una dintre 
deciziile cele mai importante din cel de-al Doilea Război Mondi-
al. Fortifica]iile germane din Pas de Calais au fost atât de rezis-
tente, \ncât nu au c`zut pân` \n mai 1945, dup` c`derea Berli-
nului [i capitularea celui de-al III-lea Reich. 

MosoreLuL gLorios, HMs conundruM
Pe 15 aprilie 1943, Clifford Hartley, inginerul–[ef al Companiei 
Petroliere Anglo-Iraniene, a afirmat c` poate s` monteze rapid o 
conductă submarin` \n numai câteva zile. Siemens a testat cu 
succes 200 m din sistem. Pe 10 mai erau monta]i deja 1.100 
metri, [i sistemul testat cu pompe de mare presiune. Zece com-
panii de transport britanice [i alte dou` din SUA produceau 
dou` tipuri noi de cablu. Un vas cu aspect de gândac gras, HMS 
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Un plan \ndr`zne]: P.L.U.T.O.
Sunt anii cei mai \ntuneca]i ai celui de-al Doilea Război Mondial. 
Ma[ina de r`zboi german` face ravagii, iar \n tab`ra Alia]ilor se 
prefigureaz` construirea unei arme de război secrete, o idee pe cât 
de revolu]ionar`, pe atât de \ndr`znea]`: conducta de petrol care 
trece pe sub ocean — PLUTO. 
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Conundrum, a fost construit special pen-
tru a transporta [i monta conductele. 
Nava, care p`rea un mosorel uria[ de 
bumbac, cu un diametru de 15 m [i 
cânt`rind 1.600 tone, a fost \ncărcat` cu 
120 km de conduct` de oţel de 36 cm 
diametru.

„toMboLa“, La vest de vauban
Pentru D-Day + 15 planul prevedea ca 
navele petroliere s` acosteze la Port en 
Bessin [i s` descarce \n tancuri construi-
te pe chei. Dar opera]iunile aveau s` fie 
mai complicate [i mai laborioase. |n afara 
portului, la 1.000 de yarzi (914 m) 
dep`rtare de mal, tancuri petroliere mai 
mici aveau s` fie construite, iar acolo tre-
buia s` fie depozitat petrolul adus cu 
vasele. Apoi, conducte submarine aveau 
s` lege ]`rmul de vasele de aproviziona-
re. Sistemul se numea „Tombola“, iar \n 
D-Day + 9, tancurile de stocare erau pla-

sate la vest de turnul Vauban. Acesta era 
doar sistemul minor, sistemul major fiind 
dat \n folosin]` la Cherbourg. 

baMbi La cHerbourg 
Sistemul pus \n lucru la Cherbourg a 
c`zut, din nefericire, fiind mai fragil decât 
umbrelele care au dat faim` ora[ului \ntr-
un film celebru. Fuseser` construite trei 
conducte cu diametrul de 6 inci (15 cm), 
care treceau [i peste uscat, pentru a 
aproviziona trupele ce avansau chiar [i la 
200 mile (aproximativ 300 km) distan]`, 
spre Orlèans. Planul ini]ial avea \n vedere 
patru conducte submarine de la Isle of 
Wight, dar la momentul respectiv nu erau 
opera]ionale [i avea s` mai dureze  
\nc` trei luni dup` debarcare ca s` fie 
puse \n folosin]`. Primele jeturi de petrol 
au curs totu[i spre sfâr[itul lui septem-
brie 1944, dar, din p`cate, sistemul nu a 
rezistat [i pe 3 octombrie 1944 a cedat. 

Sistemul numit Bambi nu este un acro-
nim elaborat, a[a cum este cazul PLUTO. 
|n 1943, noul comandant al proiectului 
PLUTO, Sir Donald Banks, venise \n Isle of 
Wight, cel mai apropiat punct de pe 
]`rmul Normandiei, situat \n Anglia, pen-
tru a discuta cu echipa sa unde s` ampla-
seze PLUTO. Au decis la Shanklin, iar 
opera]iunea de pe insul` a primit numele 
de cod Bambi. „Am g`sit un cap de cer \n 
molozul unei vile bombardate“, spune Sir 
Donald Banks. La 6 iunie 1944, Bambi [i 
PLUTO erau gata. Avuseser` de furc` cu 
ap`rarea german`, \nc`p`]ânat`, care 
minase pân` \n larg, la Cherbourg, [i \i  
\ntârziase pe Alia]i cu o lun`. Pe 18 sep-
tembrie erau capabili s` transporte 
100.000 de galoane de petrol pe zi.

reLicve pe isLe of WigHt
Evenimentele se derulau rapid. Portul Le 
Hâvre fusese capturat de Alia]i [i devenise 
rapid cel de-al doilea port petrolier. Un alt 
set de conducte a fost montat \ntre Dun-
geness, pe coasta de sud a Angliei, [i Bou-
logne, lâng  ̀Calais. Conductele au trans-
portat 700 tone [i au continuat s  ̀func]i- 
oneze pân  ̀la sfâr[itul lui ianuarie 1945. 
Ast`zi, au mai r`mas prea pu]ine semne 
ale lui PLUTO \n Fran]a, dar \n Anglia mai 
exist  ̀câteva dovezi, ni[te sta]ii de pompa-
re la Dungeness. Au fost plasate \n case, 
iar acum acestea [i-au reg`sit destina]ia. 
Mai exist  ̀[i ast`zi o mic  ̀por]iune de con-
duct  ̀p`strat  ̀foarte bine pe insula Wight.

MIC~ ENCICLOPEDIE ENERGETIC~

Nou` varietate de grafen 

O nou` varietate de grafen, care 
ar putera preveni inconfortabila 
supra\nc`lzire a laptopurilor [i a 
altor dispozitive electronice, a 
fost descoperit` \n urma cerce-
t`rilor realizate de-a lungul a mai 
multe luni de c`tre oamenii de 
[tiin]` de la Universitatea Texas 
din Austin. Descoperirea \nl`tur` 
principalul impediment \n con-
struirea unor dispozitive electro-
nice cât mai reduse ca dimensi-
uni [i mai puternice. 

Oxizii de metal \n ajuto-
rul tehnologiei verzi 
Cercet`torii de la Universitatea 
California propun o nou` aborda-
re asupra reac]iilor chimice din-
tre ap` [i oxizii de metal. Noua 
paradigm` poate duce la o mai 
bun` \n]elegere a coroziunii [i a 
felului \n care mineralele toxice 
p`trund \n apele din sol [i din roci. 
Ar putea fi util` [i \n dezvoltarea 
tehnologiei verzi pentru noi tipuri 
de baterii [i pentru catalizatori 
care pot descompune apa pentru 
a produce hidrogen carburant.

Drumul aromei spre 
biocombustibil 
Recenta descoperire a bisabola-
nului, o substan]` din clasa ter-
penelor folosit` \n chimia alimen-
tar` ca arom`, poate fi foarte 
promi]`toare ca alternativ` bio-
sintetic` a combustibilului Die-
sel. Echipa de cercet`tori JBEI 
(Joint BioEnergy Institute) a des-
coperit c` aceast` structur` tri-
dimensional` cristalin` este 
cheia stimul`rii produc]iei pe 
baz` de microbi a unui biocom-
bustibil avansat. 

Rezerve de energie 

|n dorin]a de a stoca energia, 
firma londonez` Highview Power 
Storage a pus la punct o instala- 
]ie care folose[te energie \n 
afara „vârfului de sarcin`“ pentru 
a prelua [i a răci aerul atmosferic 
(sau azotul) până ce este adus \n 
stare lichid` (200°C). Aerul 
lichefiat este apoi stocat \ntr-un 
recipient izolat termic, unde 
a[teapt` pân` când, \n sistemul 
energetic, apare o cerere supli-
mentar` de energie. 
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P
roiectul “The Liter of Light”, 
realizat pentru a stopa costu-
rile uria[e de electricitate din 
Filipine, \[i propune s` aduc` 
lumina \ntr-un milion de case. 
|n acest` ]ar`, \n care peste 

40% din popula]ie \[i duce traiul cu mai 
pu]in de doi dolari/zi, exist` 12 milioane de 
familii care fie nu au electricitate \n cas`, 
fie au, dar r`mân \n mod constant f`r` ea, 
deoarece nu au bani pentru plata ei. Orga-
niza]ia The Shelter a \nceput anul trecut, \n 
iunie, s` aplice o idee simpl`, ieftin` [i efici-
ent`. |n acoperi[urile de tabl` ale colibelor 
din cartierele s`race se face o gaur` [i se 
introduce o sticl` de plastic de un litru 
umplut` cu ap` [i pu]in \n`lbitor, ca s` nu 
se formeze alge. Sticla este fixat` printr-un 
sistem metalic de acoperi[, ca s` nu cad`, 
iar pe timpul zilei ac]ioneaz` ca un „bec 
solar“, aducând lumin`. Reprezentan]ii The 
Shelter sus]in c` lumina r`spândit` de sti-
cla din plastic este echivalent` cu un bec 
de 55 wa]i. Astfel, cei care nu au electricita-
te sau cei care au dar nu o mai pot pl`ti 
beneficiaz` de o alternativ` care s` \i ajute 

pe timpul zilei. |nainte, unii locuitori ai aces-
tor magherni]e foloseau lumân`ri ca surs` 
de lumin`, dar când familii numeroase \m- 
part acela[i spa]iu mic [i \nghesuit, incen-
diile devin frecvente. Eduardo Carillo, unul 
din localnicii care beneficiaz` de acest pro-
iect declara pentru publica]ia The Guardian: 

Plecând de la o idee 
ap`rut` acum nou` ani 
\n Brazilia, ONG-ul The 
Shelter [i-a propus s` 
aduc` lumina \n maha-
lele fi lipineze, prin 
intermediul unei sticle 
de un litru umplut` cu 
ap` [i montat` \n 
acoperi[ul metalic. 
Instalarea unui aseme-
nea PET cost` un 
dolar, lumina produs` 
este echivalent` cu un 
bec normal de 55 de 
wa]i, iar aceast` sticl` 
poate fi  folosit` timp 
de cinci ani.
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Cocioabe luminate 
cu PET-uri 
solare
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„|nainte de aceast` surs` de lumin`, dru-
murile spre casele noastre erau foarte \ntu-
necate, iar \n cas` \ntunericul era [i mai 
puternic. Acum, copiilor nu le mai este fric` 
[i sunt ferici]i c` se pot juca \n cas` \n tim-
pul zilei \n loc s` fac` acest lucru pe str`zi.“ 
Ideea de a folosi o sticl` din plastic drept 
surs` de lumin` nu este nou` — ea a luat 
na[tere \n Brazilia, \n 2002, la ini]iativa lui 
Alfredo Moser. Dar cu ajutorul unui grup de 
studen]i, sticla solar` folosit` \n Filipine a 
fost \n a[a fel modificat` \ncât s` se adap-
teze nevoilor destinatarilor. My Shelter 
Foundation Founder [i antreprenorul social, 
Ilac Diaz explic` tot \n The Guardian: „Am 
creat, practic, un sistem de blocare \n aco-
peri[, astfel \ncât, atunci când introduci sti-
cla \n gaura creat`, aceasta s` nu alunece. 
Astfel, chiar dac` acoperi[ul din tabl` se 
contract` sau se dilat` din cauza c`ldurii, 
nu va afecta sistemul de sus]inere a sticlei 
[i o va men]ine intact` mai mul]i ani“.  
Diaz este un frecvent sus]in`tor al utiliz`rii 
tehnologiilor verzi pentru ]`rile s`race: 
„Provocarea const` \n dezvoltarea unor teh-
nologii care s` limiteze emisiile de carbon – 
nu ne permitem s` cump`r`m solu]ii paten-
tante din ]`rile dezvoltate [i nici nu putem 
a[tepta ca acestea s` devin` accesibile“. 
De asemenea, acest program creeaz` [i 
locuri de munc`. Ceea ce a \nceput prin 
folosirea unei singure persoane pentru 
instalarea primelor 1.000 de sticle a dus la 
apari]ia a 20 de posturi. „Vrem s` 
demonstr`m c` o singur` persoan` poate 
schimba un \ntreg ora[“, spune Diaz. n
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SOLU}Ia PentrU MaHaLaLeLe LUMII

C
asele de hârtie reciclat` 
(Universal World House) sunt 
construite din prefabricate [i 
cost` cel mult 5.000 de dolari 
la o suprafa]` de 36 m2 [i o 
greutate de 900 kg. Sunt 
„servite“ cu tot cu garnitura 

de ]evi, opt paturi [i facilit`]ile de baz`. Struc-
tura lor de baz` este deosebit de versatil`, 
unii pere]i se pot deschide pentru a l`sa s` 
p`trund` \n interior lumina soarelui sau pen-
tru a asigura ventila]ia aerului. Arhitectura 
este simpl`, poate prea simpl`. C`su]ele 
fabricate de The Wall AG au acoperi[ drept [i 
o verand`, cu mas` [i banc` de stat la aer! 
Pere]ii sunt din celuloz` extras` din hârtie de 
ziar [i cartoane de la ambalaje. Materialul 

rezultat este impregnat cu o r`[in` [i turnat 
\ntr-o form` gen fagure, care asigur` o izolare 
perfect` [i rezisten]`. Procesul de fabrica]ie 
este extrem de ieftin [i poate mobiliza [i ]`rile 
s`race ale lumii, care \[i pot crea locuri de 
munc`. Nu este o fantezie, casele de hârtie 
reciclat` pot rezolva problema mahalalelor 
murdare. Iat` solu]ia optim` [i real` pentru 
slum dog-ul obi[nuit. Cândva, cartiere \ntregi 
de c`su]e de hârtie vor \nlocui bar`cile mur-
dare [i ad`posturile de carton garnisite cu 
perdele zdren]uite din Mumbai sau de la peri-
feria La Paz-ului. Se pare c` unele state, prin-
tre care Nigeria [i Angola, au comandat deja 
c`su]e de hârtie, numite scurt UWH. 

atrac}Ie tUrIStIc~ DIn ZIare VecHI
O caban` cochet`, construit` \n 1922 de 

ECOLOGIE

text MAXIMILIAN GAVRILCIUC foto SHUTTERSTOCK
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Nu sunt c`su]e pentru p`pu[i, nici pavilioane cu pere]i glisan]i \n gr`dinile japoneze, ci 
adev`rate edificii rezistente, bine izolate, luminoase [i ieftine: casele de hârtie reciclat`. 
Mici [i cochete, casele de celuloz` nu rivalizeaz` cu castelele din Sco]ia, dar sunt cea mai 
proasp`t` achizi]ie a ]`rilor moderne [i solu]ia cea mai bun` pentru oamenii str`zii, dar [i 
pentru cei evacua]i \n caz de dezastre naturale. 

Case din hârtie
reciclat`
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inginerul Elis Stenman, Casa de Hârtie, este 
una dintre atrac]iile care fascineaz` turi[tii 
\n Massachusetts. Mai precis, pentru cei 
care vor s` o viziteze, este situat` \n Rock-
port, North of Boston, Massachusetts. Are 
aproape 90 de ani [i „se ţine foarte bine”. 
La \nceputul secolului, era doar o c`su]` 
din lemn, ascuns` printre copaci, f`r` nimic 
special, pân` când inginerul Stenman [i-a 
propus s` \i dea un aspect chipe[, \nvelind-o 
\n rulouri de ziare vechi. Liantul care a dat 
structur` hârtiei a fost f`cut din ap`, f`in` 
[i coji de mere. Dup` ce a acoperit pere]ii 
cu rulouri de hârtie de ziar (ca ni[te bârne), 
Elis a creat [i interiorul, inclusiv mobilierul, 
perdelele de la ferestre [i decoraţiunile din 
acela[i material. Casa are [i o pianin` de 
hârtie reciclabil`, care de[i nu ofer` rezo-

nan]a unui pian Steinway, e o pies` de 
decor frumoas`. 

IeftIne ca braga
Pentru locuitorii din Marathon, Texas, casele 
de hârtie sunt ceva la fel de obi[nuit ca [i 
cafeaua de diminea]`. Marathon este o 
a[ezare veche, cu case \n stil mexican, cu 
acoperi[ul plat [i ferestre cu cercevele albas-
tre. Sunt f`cute din hârtie modelat` cu lut. 
Mai nou, au ap`rut [i cl`diri moderniste, cu 
forme ciudate, de ciuperc`, sau cu acoperi[uri 
curbe, pe care americanii, \n c`utare de solu- 
]ii novatoare, le-au construit acolo din paper-
crete, un material ce combin` hârtie cu beton, 
ceea ce s-ar traduce poate cel mai potrivit 
prin hârton. Cum se fabrică hârtonul? Se 
poate folosi orice fel de hârtie, mai ales ziare 

[i c`r]i de telefon, care se pun \n ap` [i se  
\nmoaie pân` ce totul devine past`. Apoi se 
adaug` ciment, dup` gustul estetic al proprie-
tarului [i dup` cât de dur` este suprafa]a pe 
care dore[te s` o construiasc` din acest 
material (pere]i exteriori, podele). Dup` care, 
constructorul e \ndemnat s` fabrice ni[te 
c`r`mizi din aceast` past`. Odat` uscate, 
pl`cile de hârton sunt folosite ca oricare alte 
c`r`mizi. Avantajele acestui material sunt 
ademenitoare: papercrete este eco-prietenos, 
este u[or [i rezistent, se poate manevra u[or, 
este ieftin ca braga (din moment ce se folo-
sesc de[euri de hârtie \n propor]ie de 95%) [i 
este bun izolator termic. Hârtia nu permite 
transferul de c`ldur` [i, chiar dac` soarele 
arde nemilos la amiaz` \n Texas, c`ldura nu 
ajunge \n interior.  n
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P
reocupată de implementa-
rea unor soluţii practice, 
care să contribuie la con-
servarea şi protejarea 
mediului \nconjurător, 
GDF SUEZ Energy România 

a iniţiat \n luna mai 2011 programul 
,,Valea Teleajeanului - ECOmunitatea 
Ta“, \n parteneriat cu Asociaţia Viitor 
Plus [i sus]inut de vedeta televiziunii na-
]ionale, Iuliana Tudor. Programul a avut 
trei direc]ii de ac]iune majore:
• educarea, informarea [i sensibilizarea 
locuitorilor din zona Valea Teleajenului [i 
a turi[tilor privind necesitatea colect`rii 
de[eurilor \n spa]iile special amenajate, 
\n vederea recicl`rii [i p`str`rii cur`- 
]eniei; 1.000 de elevi din zona M`neciu 
au participat la sesiuni educa]ionale pri-
vind aceste aspecte;
• lansarea [i distribuirea H`r]ii 
Recicl`rii, tip`rit` [i on-line – un instru-
ment inedit [i util pentru nevoia de infor-
mare a popula]iei cu privire la centrele 
de colectare a de[eurilor din ora[elor 
Bucure[ti [i Ploie[ti;
• ac]iunea de igienizare a zonelor de 
agrement de pe Valea Teleajenului, din 
data de 11 iunie.
Scopul proiectului a fost s` sensibilizeze 
[i s` responsabilizeze localnicii [i turi[tii 
pentru p`strarea cur`]eniei \n spa]iile de 
agrement [i \ncurajarea recicl`rii, prin 
informarea publicului \n privin]a 
localiz`rii diferitelor centre de colectare 
selectiv`. |n cadrul ac]iunii de igienizare 
din data de 11 iunie, au fost colecta]i 

circa 132 de metri cubi de de[euri, din-
tre care peste jum`tate au fost recicla]i. 
Tot cu acest prilej au fost amplasate 
containere de colectare selectiv` \n 
[apte puncte de pe traseul M`neciu-
Cheia. Harta Recicl`rii, accesibil` \n vari-
anta on-line la adresa www.hartareciclă-
rii.ro, a fost distribuit` unui num`r de 
5.000 de turi[ti din Bucure[ti [i Ploie[ti. 
GDF SUEZ Energy România a ales s` 
sprijine acest proiect deoarece protec]ia 
mediului \nconjur`tor reprezint` o ax` 
major` a politicii noastre de responsabi-
litate social`, iar angaja]ii no[tri au soli-
citat s` se implice \n astfel de proiecte, 
con[tien]i de rolul pe care \l au \n misiu-
nea de a p`stra un mediu curat pentru 
genera]iile viitoare. GDF SUEZ Energy 
România \ncurajeaz` constant voluntari-
atul intern [i, de la an la an, avem un 
num`r tot mai mare de colegi care se 
implic` \n diferite proiecte derulate 
\mpreun` cu partenerii no[tri. Pentru 
ac]iunea din 11 iunie, aproximativ o sut` 
dintre angaja]ii no[tri din Ploie[ti [i 
Bucure[ti a participat la proiectul „Valea 
Teleajenului - ECOmunitatea ta!“.
 
|n domeniul social, anul 2011 a fost al 
doilea an de implementare a programu-
lui realizat \n parteneriat cu UNICEF, 
„Viitorul copiilor \ncepe la [coal`“. 
Abandonul [colar este o realitate a 
României contemporane, cauzat de 
situa]ia socio-economic` [i familial`. 
Devenit un fenomen \ngrijor`tor, mai 
ales \n zonele \n care s`r`cia restrânge 

dramatic posibilit`]ile p`rin]ilor de a asi-
gura copiilor condi]iile necesare educa]iei, 
abandonul [colar poate fi cel pu]in 
\ncetinit prin politici educa]ionale 
adecvate. 
GDF SUEZ Energy România, prin parte-
neriatul cu UNICEF, s-a angajat s` lupte 
pentru eradicarea acestui fenomen. 
Misiunea proiectului: motivarea, forma-
rea [i abilitarea profesorilor, a directori-
lor, a p`rin]ilor [i a altor membri ai 
comunit`]ii \n vederea implic`rii lor acti-
ve \n promovarea particip`rii [colare.
Astfel, gra]ie sprijinului financiar al com-
paniei, copiii din 24 de comunit`]i deza-
vantajate din jude]ele cu cea mai \nalt` 
rat` de abandon [colar (Bra[ov, 
C`l`ra[i, Covasna, Tulcea, Vrancea) 
beneficiaz` de o nou` [ans`. Conform 
datelor monitorizate de c`tre partenerii 
de implementare, au fost inclu[i \n acest 
program 5.446 de copii afla]i \n situa]ia 
de a abandona [coala.
Dintre rezultatele proiectului pentru anul 
[colar 2010-2011 amintim: \n 50% din-
tre [colile participante rata abandonului 
[colar a sc`zut cu 15-40% comparativ 
cu ratele \nregistrate \n ultimii doi ani, 
[i 60% dintre copiii cu risc de abandon 
[i-au \mbun`t`]it participarea [colar`. 
De asemenea, \n cadrul proiectului, [coli-
le participante au fost dotate cu echipa-
mente necesare desf`[ur`rii activit`]ii.
Asumându-ne rolul de a educa cu privire 
la aspectele de mediu şi dorind să le 
dezvoltăm copiilor o gândire ecologică şi 
o atitudine de responsabilitate \n  folosi-

Fie că este vorba despre protecţia mediului \nconjurător, de acţiuni sociale, educaţionale sau sportive, angaja-
mentul GDF SUEZ Energy Romania este de a se implica activ \n comunităţile unde activează. Anul 2011 a fost 
unul bogat \n ,,fapte bune“ pentru GDF SUEZ Energy România. Am implementat cu succes parteneriatele din 
domeniul responsabilit`]ii sociale \ncheiate \n anul 2010 sau le-am continuat pe cele cu tradiţie. 
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GDF SUEZ 
Energy România — 
responsabiltatea social` 2011

text RAMONA S~R~RESCU, AMALIA ANGHEL foto GDF SUEZ Energy România

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1(14)/2012

56-57 Pentru Comunitate.indd   56 3/5/12   12:45:25 PM



rea şi conservarea resurselor naturale, GDF 
SUEZ Energy România a implementat, ca \n 
fiecare an, „|ntâlnire cu energia“.
Programul educa]ional, deja tradi]ional, a 
continuat \n 2011 cu cea de-a cincea edi]ie,  
\n 42 de [coli din ora[ele Buz`u, Bucure[ti, 
Caracal, Foc[ani, Pite[ti, Târgovi[te. Ca [i \n 
edi]iile precedente, au fost predate dou` lec-
ţii despre energie \n perioada 3-23 octom-
brie, urmate de lansarea unui concurs de pro-
iecte. Angajaţii noştri au voluntariat pentru 
acest program circa 960 de ore.
Peste 3.500 de elevi au luat parte la program, 
fiind foarte receptivi la no]iunile despre ener-
gie, predate de c`tre voluntarii GDF SUEZ 
Energy România [i Chance for Life.
Num`rul voluntarilor GDF SUEZ Energy Româ-
nia a ajuns la 30 [i ne bucur`m c` aceast` 
component` a voluntariatului intern se dez-
volt` din ce \n ce mai mult. O echip` entuziast` 
de voluntari din cadrul GDF SUEZ Energy 
România, Distrigaz Sud Re]ele [i Distrigaz Con-
fort a acceptat s` fac` fa]` provoc`rii, ei fiind  
\ncânta]i s` se al`ture acestui proiect de 
voluntariat. Angaja]ii no[tri au participat cu 
circa 960 de ore pentru acest program.
,,O activitate inedit` [i emo]ionant`, \n 
acela[i timp; cea mai mare provocare a fost 
st`pânirea emo]iilor [i crearea unei leg`turi 
cu copiii. Dorin]a de a m` implica \ntr-un ast-
fel de proiect a venit din \n]elegerea faptului 
c` lucrurile nu se schimb` singure [i, dac` 
vrem o schimbare, trebuie s` facem ceva. 

Cred c` cea mai valoroas` investi]ie este cea 
\n viitor, \n copii, pentru c` ei sunt viitorul [i 
este important ca, de pe acum, s` \i educ`m 
corect [i \n spiritul unei atitudini de respect [i 
grij` fa]` de mediul \nconjur`tor. |n plus, au 
fost foarte receptivi, vizavi de toate lucrurile 
noi pe care le-au aflat. A[ recomanda tuturor 
ca, m`car o dat`, s` \ncerce o astfel de expe-
rien]`; sentimentul pe care \l ai nu poate fi 
descris prin cuvinte, trebuie tr`it; \n mod real, 
po]i atinge [i chiar schimba o via]`“, declara 
o participant` la proiect.

|n domeniul sus]inerii sportului, evenimentele 
,,Caravana olimpic` GDF SUEZ“ s-au 
desf`[urat \n trei mari ora[e: Craiova, Ploie[ti 
[i Bucure[ti. Caravana olimpic` GDF SUEZ 
este o component` a programului ,,Energie 
pentru performan]`“, \n cadrul parteneriatului 
dintre GDF SUEZ Energy România [i Comite-
tul Olimpic [i Sportiv Român, semnat \n sep-
tembrie 2010.
Caravana olimpic` GDF SUEZ a debutat pe 
10 aprilie la Craiova, \n Parcul Tineretului, 
unde peste 600 de copii au participat la pro-
bele de cros sau ateliere sportive de handbal, 
badminton, tenis de mas`, tenis de câmp, 
streetball, volei [i fotbal mixt. Circa 200 de 
adul]i au luat startul la Cros Open, fiind pre-
mia]i cu articole sportive. Al`turi de partici-
pan]i au fost prezente la eveniment nume 
sonore din sportul românesc, precum Violeta 
Beclea (vicecampioan` olimpic` atletism), 

Doina Melinte (campioan` olimpic` atletism), 
Cristiana Cojocaru (medaliat` cu bronz la 
Jocurile Olimpice), Natalia Andrei (campioan` 
european` atletism), Otilia Bădescu (campi-
oan` european` la tenis de mas`), Ionela Târ-
lea (vicecampioan` olimpic` atletism), precum 
[i membri ai loturilor na]ionale [i olimpice de 
pe plan local, activând \n diverse sporturi.
Caravana olimpic` GDF SUEZ a continuat pe 
14 mai la Ploie[ti, unde bulevardul central a 
fost locul de \ntâlnire a celor 2.300 de partici-
pan]i. Proba de foc pentru cei mici a constitu-
it-o concursul de role. Spectatorii nu au fost 
nici ei neglija]i : cei mai abili au primit cadouri 
din partea sportivilor prezen]i la eveniment. 
Demonstra]iile sportive de gimnastic`, judo  
[i kangoo jump au f`cut parte, de asemenea, 
din program.
Seria evenimentelor sportive a culminat cu 
edi]ia de la Bucure[ti, din Parcul Tineretului, 
pe 1 octombrie. Vremea frumoas` i-a scos 
din cas` pe bucure[teni, veni]i \n num`r mare 
s` fac` mi[care al`turi de campioni. Au jucat 
tenis de mas` al`turi de Otilia B`descu sau 
au alergat la competi]iile de cros \n care au 
dat startul Violeta Beclea [i Ionela Târlea, Eli-
sabeta Lip`, Laura Badea [i Ivan Pa]aichin. 
Demonstra]iile de zumba [i gimnastic` au 
fost apreciate de public pe parcursul eveni-
mentului.
Toate aceste programe vor continua [i \n anul 
2012, din dorin]a de a sprijini comunit`]ile \n 
care GDF SUEZ Energy România activeaz`. n
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english summary

2011 was a year rich in “good deeds” for GDF SUEZ Energy Romania. We have successfully implemented 

the social responsibility partnerships initiated in 2010. All this programs will continue this year as well, 

in an eff ort to support local communities.

2012 is a year marked by changes, in an attempt to stabilize a market that has underwent constant 

changes in the last few years. The current economic situation is not the most fortunate for major invest-

ments, while nature’s challenges force us to permanently think about increasingly effi  cient, as well as 

fi nancially acceptable solutions.

In this number of Oxygen magazine, we aim to debate areas of maximum interest for each and every 

player on the energy market. We fi rst discuss if the liberalization of the energy market is the optimum 

solution for economic competitivity, considering the fact that Romania ended 2011 without a fi rm decision 

regarding this issue. Our discussion continues with a debate on “The Third Energy Pack – Opportunities 

and Challenges” and ends with the issue of Euro, the great variable of 2012.

Pleasant reading!

According to statistics of the European Association 

for Wind Energy, Romania is the regional champion 

in terms of mounted projects of new wind projects 

in 2011, which neared 1,000 MW at the end of last 

year – more than a Cernavodă reactor.

In 2011, energy companies launched 520 MW 

turbines in Romania, in comparison to 448 MW 

in 2010. At an average cost of EUR 1.5 – 1.7 mil-

lion per MW of mounted power, wind farms set up 

in 2011 make up a total investment of EUR 780-

880 million.

At the start of this year, GDF SUEZ Energy 

announced its intention to build a wind park in 

Gemenele commune, Brăila county. The park will 

have a 48 MW (the equivalent of the annual con-

sumption of 50,000 Romanian households), with 

21 turbines of 2.3 MW each. Production is sched-

uled to start by the end of 2012.

Also in 2012, the second phase of the Cogealac 

park will be ready, making Romania the country 

with the biggest wind park in Europe, with 600 MW. 

The previous biggest wind park in Europe was in 

Scotland, with 350 MW.

According to preliminary data for 2011, published by the International Energy Agency, 

last year witnessed a 0.7% increase in energy resource consumption, in comparison to 

2010. The strongest increase in consumption was for natural gas (+1.12%).

Natural gas consumption has returned to an ascending trend after the 2009 shock, 

when global consumption fell for the fi rst time in the last 65 years. According to IEA 

estimates, natural gas demand will become greater than that of coal in the next 

20 years. Coal demand is estimated to grow by 65%, while natural gas demand will 

rise by 75%. This estimate is based on a 2% annual increase for gas, in comparison 

to a 1.2% average increase for energy resources per total. Russia, China, Canada, 

Australia and the US are expected to dominate the top of gas producers for the next 

quarter of century. China has recently started to invest in renewable energy and 

might turn, in a few years’ time, in a country with strict environment regulations, 

while polluting industrial capacities might be transferred to underdeveloped areas 

in Central Africa.

Challenges and Opportunities

2012 – The Year of Grand 
Wind Projects

Are We Entering the Golden Age of Natural Gas?
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Hamburg city was chosen as European Green Capital in 2011, in a competition organized 

by the European Commission, after Stockholm was the Green Capital in the previous 

year. The title aims to reward cities which are involved in ecological projects and to 

encourage them to act as examples for other European cities.

Hamburg, situated on the banks of Elbe river, is the second largest city in Germany and the 

third biggest harbour in Europe, with a population of 1.8 million inhabitants. In spite of the 

numerous metropolitan challenges, recreational and green spaces occupy 16.7% of the city’s 

total area. Even neighbourhoods with many buildings are surrounded by parks. 

Ambitious environmental objectives of the town administration aim to reduce CO2 emis-

sions by 20% by 2020 and by 80% by 2050. Throughout 2011, the municipality mounted 

at least 10 extra MW of solar energy on roofs in Hamburg. A former Nazi bunker in 

Wilhelmsburg neighbourhood is currently transformed in what will be the largest renew-

able energy plant in Europe.

Public transportation is excellently developed in the city, with nearly all inhabitants hav-

ing access to it. A new public transportation system by rail is under construction, and 

there is a total of 72,000 registered bicycle users in the city.

The municipality is allied with numerous private companies and ecological associations, 

thus resulting effi  cient technologies and management. In 2007, Hamburg passed the 

Law regarding environment protection, on the basis of which it developed an action plan 

in the energy sector, with over EUR 20 mil fi nancing each year.
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These aren’t  doll houses nor sliding-wall pavilions from Japanese gardens, but 

solid constructions, well isolated, bright and cheap: recycled paper houses. 

Small and fancy, cellulose buildings are no match to Scottish castles, but they 

are the newest acquisition of developed countries and the best solution for 

homeless people as well as for those evacuated in case of natural disasters.

Universal World Houses, as they are generically named, are built from prefab-

ricated components and cost below USD 5,000 at a 36 sqm area and a 900 

kg weight. They come with piping system, blankets and basic facilities 

included. Such constructions have a versatile structure with some walls 

detachable for better lighting or ventilation. The fabrication process is 

extremely cheap, paper houses being an ideal alternative to the regular slum. 

In the near future, entire neighbourhoods made up of paper houses will replace 

the dirty barracks of Bombay or La Paz.

One such construction, a fancy hut built in 1922 by engineer Elis Stenman, is 

one of the main tourist attractions in Massachussetts. At the beginning of the 

century, it was nothing more than a wooden hut, hidden amongst the trees, 

until Stenman planned to give it a fancy look, covering it with old papers. The 

glue that kept the paper together was made of water, fl our and apple peel. 

The house even has a piano made of recycled paper which, although it doesn’t 

sound like a Steinway piano, is a nice piece of furniture.

Paper houses are often made of paper-crete, a mixture of paper and concrete, 

in varying proportions, which is light and resistant, handy and cheap.

Recycled Paper Houses
Hamburg – Europe’s Green Capital in 2011

Green Bill – a GDF SUEZ Energy Romania Service 
of Billing through e-mail.
One of the company’s main concerns is the safety and the protection of the environ-

ment. Thus, GDF SUEZ Energy Romania off ers a new service to its customers: the 

option of receiving the gas bill through e-mail. It is a free and environmentally-friendly 

service, already used by around 900 business clients.

The service has fi ve main positive aspects:

1. time saving – the bill is received faster than through ordinary mail;

2. proximity – the bill is just one click away, no matter the location of the client;

3. security – the risk of losing the bill or of unauthorized access is removed;

4. effi  ciency – data is accessed shortly after the bill is sent;

5. simple activation – the service can be activated anytime, by simply fi lling out a 

form.

P
rotec]ia mediului \ncepe, de 
cele mai multe ori, cu gesturi 
simple. La fel este [i cu orien-
tarea c`tre efi cien]` [i evitarea 
risipei, atât de resurse, cât [i 
de timp. Noul serviciu de trans-

mitere prin e-mail a facturii, pus la dispozi-
]ia clien]ilor business ai GDF SUEZ Energy 
România, permite o abordare prietenoas` a 
mediului, prin economisirea unor cantit`]i
importante de hârtie, dar aduce [i confortul 
unei efi cien]e sporite \n folosirea [i arhivarea 
facturilor. 

FACTURA VERDE |NSEAMN~ BENEFICII 
MULTIPLE
Prin Factura verde, clien]ii se bucur` de o 
serie de avantaje pentru activitatea de zi cu zi:
1. economie de timp: factura este recep-
]ionat` mult mai rapid decât \n varianta 
transmiterii prin curier;
2. proximitate: factura este la un click dis-
tan]`, indiferent de unde se afl ` clientul;
3. securitate: riscul pierderii facturilor sau vizualiz`rii lor de 
c`tre persoane neautorizate este eliminat;
4. efi cien]`: accesul la datele din factur` este imediat dup` 
emiterea acesteia;
5. disponibilitate: consumatorul poate arhiva facturile \n 
propriul sistem informatic, \n mod facil.

PRACTIC
Factura verde \nseamn` primirea facturii prin e-mail, 
\ntr-un link securizat, care deschide documentul propriu-zis 
\n format PDF. Factura este valabil` pentru accesare prin 
intermediul link-ului de tip URL anun]at \n e-mail-ul de noti-
fi care timp de trei luni.
Mai multe detalii pe www.gdfsuez-energy.ro.

FOCUS: CLIENT

Una dintre principalele preocup`ri ale companiei este siguran]a [i conservarea mediului \nconjur`tor. |n acest 
sens, GDF SUEZ Energy România pune la dispozi]ia clien]ilor s`i un serviciu nou: posibilitatea de a primi fac-
tura de gaze prin e-mail. Este vorba despre un serviciu gratuit [i prietenos cu mediul \nconjur`tor, folosit deja 
de aproximativ 900 dintre clien]ii business ai companiei.
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Factura verde
Un serviciu GDF SUEZ Energy 
România de transmitere a facturii 
prin e-mail, \n mod gratuit

text SIMONA GEORGESCU foto SHUTTERSTOCK
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laţie de energie regenerabil` s-a lansat \n 
2003 [i este vorba despre un sistem fotovol-
taic construit pe un depozit de de[euri.
De asemenea, un fost bunc`r nazist aflat 
\n cartierul Wilhelmsburg va fi transformat 
\n cea mai mare central` de valorificare a 
energiei regenerabile din Europa. Aceasta va 
alimenta cu energie termic` 3.000 de locuin-
]e [i va furniza energie electric` pentru 
1.000 de locuin]e. Centrala va \ncepe s` 
func]ioneze din acest an [i va intra \n exploa-
tare la \ntreaga capacitate \n anul 2013. 
Sistemul fotovoltaic va avea o capacitate de 
110 kWh [i va fi completat de panouri solare 
pentru producerea energiei termice, cu pute-
rea total` de 0,6 GWh. |n anul 2013, acesto-
ra li se va ad`uga o instala]ie de producere a 
biometanului, cu puterea de 3,7 GWh.

TRANSPORT PUBLIC EXCELENT
Aproape to]i cet`]enii ora[ului au acces la 
transportul public, o sta]ie de autobuz exis-
tând la o distan]` maxim` de 300 de metri 
fa]` de spa]iile locuibile. Urmeaz` constru-
irea unui nou sistem feroviar, a c`rui prim` 
parte va fi deschis` \n 2014. |n plus, ora[ul 
se concentreaz` pe un sistem eficient de 
transport cu biciclete ecologice. |n prezent, 
exist` 72.000 de utilizatori \nregistra]i, de 
la lansarea acestui proiect \n 2010. Exist` 
cel mai mare num`r de autobuze alimentate 

cu hidrogen, [i [ase linii de feribot servesc 
portul [i râul Elba.

IDEI MULTIPLE
Pe 15 aprilie 2011, \n Hamburg s-a lansat 
„Train of Ideas“. Acest „tren de idei“ avea
[apte vagoane, fiecare vagon fiind responsabil 
cu un aspect al vie]ii \ntr-un ora[ verde, cum 
ar fi transportul, energia, protec]ia mediului 
\nconjur`tor, natura, economia [i consumul. 
To]i cei care au vizitat aceast` expozi]ie 
mobil` au descoperit modurile prin care 
ora[ele pot deveni mai durabile [i mai ecolo-
gice, locurile \n care oamenii se bucur` de o 
\nalt` calitate a vie]ii. Acest tren a vizitat 
17 ora[e europene, printre care Zürich, Viena, 
Copenhaga, Paris, Bruxelles [i Barcelona.

CARTIERE NOI
Un alt exemplu de eficien]` este dat de 
transformarea fostului port [i a unor zone 
industriale \n cartiere noi. HafenCity este 
cel mai mare proiect de renovare urban` din 
Europa, \n care vor locui 10.000 de oameni 
[i vor exista peste 40.000 de locuri de 
munc`.
Dar cum au fost posibile toate aceste pro-
iecte? Ora[ul este angajat \ntr- o alian]` 
cu numeroase companii private [i asocia]ii 
ecologice, fapt care duce la investi]ii \n teh-
nologii performante, la cel mai bun sistem 

de management, optimizarea opera]iunilor 
pe baza unor criterii energetice. O serie de 
evenimente de profil — precum Ziua Interna-
]ional` pentru Mediu (menit` s` elaboreze 
un cadru legal de linii directoare \n domeniul 
protec]iei mediului maritim), congresul 
Greenport — reune[te exper]i interna]ionali, 
pentru a accelera dezvoltarea durabil` \n 
industria portuar`. 
|n 2007, Hamburg a adoptat Legea privind 
protec]ia mediului, pe baza c`reia a dezvol-
tat un plan de ac]iune \n domeniul energiei, 
finan]are \n valoare de 20 milioane de euro 
pe an. Peste 462 de m`suri individuale au 
fost implementate sau planificate de-a lungul 
anului 2011, când a fost Capitala European` 
Verde. �

H
amburg, situat pe 
malul râului Elba, 
este al doilea ora[ ca 
m`rime din Germa-
nia (are o popu-
la]ie de aproximativ 
1,8 milioane de 

locuitori) [i se confrunt` cu numeroa-
se provoc`ri metropolitane. Cu toate 
acestea, p`durea, spa]iile de agrement 
[i cele verzi ocup` pân` la 16,7% din 
zon`. Chiar [i cartierele cu multe imobi-
le sunt \nconjurate de parcuri. 
„Ca un centru industrial major [i al 
treilea port ca m`rime din Europa, 
Hamburg se confrunt` cu provoc`ri 
deosebite \n domeniul protec]iei 
mediului. Avem posibilitatea [i datoria 
de a dezvolta proiecte ecologice [i de a 
ne stimula economic“, sus]inea consili-
erul de mediu Anja Hajduk. 

ECONOMII MASIVE DE ENERGIE
Obiectivele ambi]ioase pentru protec-
]ia mediului prev`d reducerea emisiilor 
de CO2 cu 40% pân` \n 2020 [i cu 80% 

pân` \n anul 2050.
Ca un prim pas \n realizarea acestui 
obiectiv, Senatul a lansat un pachet de 
m`suri eficiente pe termen lung:
• transformarea locuin]elor urbane ast-
fel \ncât s` nu mai utilizeze sistemele 
de \nc`lzire conven]ionale; 
• ridicarea standardelor de protec]ie a 
mediului \nconjur`tor \n cl`dirile publice;

• cre[terea performan]ei turbinelor 
eoliene, de la 45 MW la 100 MW, pe 
termen mediu, \n plus, este vizat` intro-
ducerea unui program pentru energia 
geotermal`;
• de-a lungul anului 2011, munici-
palitatea a instalat cel pu]in 10 MW 
suplimentari de energie solar` pe 
acoperi[urile din Hamburg. Prima insta-
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SOLU}II PRACTICE

Hamburg – 
Capitala European` 
Verde \n 2011
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Ora[ul Hamburg a fost ales Capitala European` Verde \n 2011, \n urma unei competi]ii organizate de Comisia 
European`, dup` ce, anul trecut, pozi]ia sa a fost deținut` de Stockholm. Acest titlu are ca obiectiv recompen-
sarea ora[elor care se implic` \n proiectele ecologice [i \ncurajarea lor s` ac]ioneze ca modele de comporta-
ment pentru alte ora[e din Europa.

La procesul de aplicare pen-
tru ob]inerea acestui titlu, 
au luat parte 34 de ora[e 
din 17 ]`ri europene, printre 
care Copenhaga [i Amster-
dam. |n 2012, ora[ul Vitoria-
Gasteiz (Spania) este Capi-
tala European` Verde.
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These are the darkest years of WW II. The German war machine ravages and 

the Allies focus on a secret weapon of war, an idea both revolutionary and 

bold: Pipe Line Under The Ocean or Pipe Line Underwater Transport of Oil.

In early 1942, Admiral Louis Mountbatten, chief of joint Allied operations, was 

asked if he would be able to run an oil pipeline through mainland France. It 

was vital for any Allied force arriving in France to be supplied with fuel. Lord 

Mountbatten was assigned by Winston Churchill with the preparation of an 

invasion of Nazi-occupied Europe and started making preparations.

On April 15 1943, Cliff ord Hartley, chief engineer of the Anglo-Iranian Oil 

Company, stated that he is able to install an underwater pipeline in a matter 

of days. Siemens successfully tested 200 m of the system. On May 10, 

1,100 meters were already mounted and a fl at vessel, the HMS Conundrum, 

was specially built to transport and install the pipelines.

 The fi rst stream of oil started fl owing through the pipeline towards the end of 

September 1944, with a delivery capacity of 100,000 gallons of oil per day. 

The system functioned until the end of January 1945. Nowadays, there are 

few traces left of 

this revolutionary 

oil transportation 

system in France, 

but in England sev-

eral pumping sta-

tions remain in 

Dungeness. There 

is also a small seg-

ment of pipeline 

very well kept on 

The Isle of Wight.

Both in matters of environment protection and of social, educational 

and sports initiatives, the commitment of GDF SUEZ Energy Romania 

is to be actively involved in communities where it operates. 2011 was 

year rich in “good deeds” for the group.

Concerned about environmental issues, GDF SUEZ Energy Romania 

initiated, in May 2011, the “Valea Telejeanului – ECOmunitatea Ta” 

(Telejean Valley – Your ECOmmunity) project, in partnership with the 

Viitor Plus Association and supported by national TV star Iuliana Tudor. 

The program focused on three directions: educating and informing the 

inhabitants of the Telejean Valley, as well as tourists, about the need 

to collect waste in specially designated areas,  the launch and distribu-

tion of the Recycling Map, a tool for fi ndind waste collection centres in 

Bucharest and Ploieşti — also available online — and the sanitizing of 

recreation areas in the Valley.

In the social area, 2011 was the second year of the “Viitorul copiilor 

\ncepe la şcoală” (The Future of Children Starts 

in School) program, run in partnership with UNI-

CEF. Through the program, GDF SUEZ Energy 

Romania aims to eradicate the phenomenon of 

school abandon, through motivating and instruct-

ing teachers, school masters, parents and other 

members of the community. Thus, with the fi nan-

cial support of the company, children from 

24 disadvantaged communities from the counties 

with the highest rate of school abandon (Braşov, 

Călăraşi, Covasna, Tulcea, Vrancea) now have a 

second chance.

The “|ntâlnire cu energia” (Meeting With Energy) 

educational program had its fi fth edition in 2011. 

Over 3,500 students from 42 schools in Bucha-

rest, Buzău, Caracal, Focşani, Piteşti and 

Târgovişte took part in the program, being recep-

tive to the concepts teached by a team of GDF 

SUEZ Energy Romania, Distrigaz Sud Reţele and Distrigaz Confort 

volunteers.

The GDZ SUEZ Olympic Caravan travelled to three large cities: Craiova, 

Ploieşti and Bucharest. The caravan is part of the “Energy for Perfor-

mance” program, a partnership between GDF SUEZ Energy Romania 

and the Romanian Olympic and Sports Committee, signed in September 

2010.

The Olympic Caravan began on April 10 in Craiova, in Tineretului Park, 

where over 600 children took part in the cross-running or in handball, 

streetball, volley and mixed football workshops. Around 200 adults took 

part in the Cross Open. The caravan continued on May 14 in Ploieşti, 

with 2,300 participants. The series of sportive events culminated with 

the edition in Bucharest, on October 1 in Tineretului Park.

All these programs will continue in 2012 as well, as part of our pledge to 

support local communities where GDF SUEZ Energy Romania operates.

1942 – A daring Plan: P.L.U.T.O.

GDF SUEZ Energy Romania – Social Responsibility in 2011
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\ncepe la şcoală” (The Future of Children Starts 

in School) program, run in partnership with UNI-

CEF. Through the program, GDF SUEZ Energy 

Romania aims to eradicate the phenomenon of 

school abandon, through motivating and instruct-

ing teachers, school masters, parents and other 

members of the community. Thus, with the fi nan-

cial support of the company, children from 

24 disadvantaged communities from the counties 

with the highest rate of school abandon (Braşov, 

Călăraşi, Covasna, Tulcea, Vrancea) now have a 

second chance.

The “|ntâlnire cu energia” (Meeting With Energy) 

educational program had its fi fth edition in 2011. 

Over 3,500 students from 42 schools in Bucha-

rest, Buzău, Caracal, Focşani, Piteşti and 

Târgovişte took part in the program, being recep-

tive to the concepts teached by a team of GDF 

rea şi conservarea resurselor naturale, GDF 
SUEZ Energy România a implementat, ca \n 
fiecare an, „|ntâlnire cu energia“.
Programul educa]ional, deja tradi]ional, a 
continuat \n 2011 cu cea de-a cincea edi]ie, 
\n 42 de [coli din ora[ele Buz`u, Bucure[ti, 
Caracal, Foc[ani, Pite[ti, Târgovi[te. Ca [i \n 
edi]iile precedente, au fost predate dou` lec-
ţii despre energie \n perioada 3-23 octom-
brie, urmate de lansarea unui concurs de pro-
iecte. Angajaţii noştri au voluntariat pentru 
acest program circa 960 de ore.
Peste 3.500 de elevi au luat parte la program, 
fiind foarte receptivi la no]iunile despre ener-
gie, predate de c`tre voluntarii GDF SUEZ 
Energy România [i Chance for Life.
Num`rul voluntarilor GDF SUEZ Energy Româ-
nia a ajuns la 30 [i ne bucur`m c` aceast` 
component` a voluntariatului intern se dez-
volt` din ce \n ce mai mult. O echip` entuziast` 
de voluntari din cadrul GDF SUEZ Energy 
România, Distrigaz Sud Re]ele [i Distrigaz Con-
fort a acceptat s` fac` fa]` provoc`rii, ei fiind 
\ncânta]i s` se al`ture acestui proiect de 
voluntariat. Angaja]ii no[tri au participat cu 
circa 960 de ore pentru acest program.
,,O activitate inedit` [i emo]ionant`, \n 
acela[i timp; cea mai mare provocare a fost 
st`pânirea emo]iilor [i crearea unei leg`turi 
cu copiii. Dorin]a de a m` implica \ntr-un ast-
fel de proiect a venit din \n]elegerea faptului 
c` lucrurile nu se schimb` singure [i, dac` 
vrem o schimbare, trebuie s` facem ceva. 

Cred c` cea mai valoroas` investi]ie este cea 
\n viitor, \n copii, pentru c` ei sunt viitorul [i 
este important ca, de pe acum, s` \i educ`m 
corect [i \n spiritul unei atitudini de respect [i 
grij` fa]` de mediul \nconjur`tor. |n plus, au 
fost foarte receptivi, vizavi de toate lucrurile 
noi pe care le-au aflat. A[ recomanda tuturor 
ca, m`car o dat`, s` \ncerce o astfel de expe-
rien]`; sentimentul pe care \l ai nu poate fi 
descris prin cuvinte, trebuie tr`it; \n mod real, 
po]i atinge [i chiar schimba o via]`“, declara 
o participant` la proiect.

|n domeniul sus]inerii sportului, evenimentele 
,,Caravana olimpic` GDF SUEZ“ s-au 
desf`[urat \n trei mari ora[e: Craiova, Ploie[ti 
[i Bucure[ti. Caravana olimpic` GDF SUEZ 
este o component` a programului ,,Energie 
pentru performan]`“, \n cadrul parteneriatului 
dintre GDF SUEZ Energy România [i Comite-
tul Olimpic [i Sportiv Român, semnat \n sep-
tembrie 2010.
Caravana olimpic` GDF SUEZ a debutat pe 
10 aprilie la Craiova, \n Parcul Tineretului, 
unde peste 600 de copii au participat la pro-
bele de cros sau ateliere sportive de handbal, 
badminton, tenis de mas`, tenis de câmp, 
streetball, volei [i fotbal mixt. Circa 200 de 
adul]i au luat startul la Cros Open, fiind pre-
mia]i cu articole sportive. Al`turi de partici-
pan]i au fost prezente la eveniment nume 
sonore din sportul românesc, precum Violeta 
Beclea (vicecampioan` olimpic` atletism), 

Doina Melinte (campioan` olimpic` atletism), 
Cristiana Cojocaru (medaliat` cu bronz la 
Jocurile Olimpice), Natalia Andrei (campioan` 
european` atletism), Otilia Bădescu (campi-
oan` european` la tenis de mas`), Ionela Târ-
lea (vicecampioan` olimpic` atletism), precum 
[i membri ai loturilor na]ionale [i olimpice de 
pe plan local, activând \n diverse sporturi.
Caravana olimpic` GDF SUEZ a continuat pe 
14 mai la Ploie[ti, unde bulevardul central a 
fost locul de \ntâlnire a celor 2.300 de partici-
pan]i. Proba de foc pentru cei mici a constitu-
it-o concursul de role. Spectatorii nu au fost 
nici ei neglija]i : cei mai abili au primit cadouri 
din partea sportivilor prezen]i la eveniment. 
Demonstra]iile sportive de gimnastic`, judo 
[i kangoo jump au f`cut parte, de asemenea, 
din program.
Seria evenimentelor sportive a culminat cu 
edi]ia de la Bucure[ti, din Parcul Tineretului, 
pe 1 octombrie. Vremea frumoas` i-a scos 
din cas` pe bucure[teni, veni]i \n num`r mare 
s` fac` mi[care al`turi de campioni. Au jucat 
tenis de mas` al`turi de Otilia B`descu sau 
au alergat la competi]iile de cros \n care au 
dat startul Violeta Beclea [i Ionela Târlea, Eli-
sabeta Lip`, Laura Badea [i Ivan Pa]aichin. 
Demonstra]iile de zumba [i gimnastic` au 
fost apreciate de public pe parcursul eveni-
mentului.
Toate aceste programe vor continua [i \n anul 
2012, din dorin]a de a sprijini comunit`]ile \n 
care GDF SUEZ Energy România activeaz`. �

P
reocupată de implementa-
rea unor soluţii practice, 
care să contribuie la con-
servarea şi protejarea 
mediului \nconjurător, 
GDF SUEZ Energy România 

a iniţiat \n luna mai 2011 programul 
,,Valea Teleajeanului - ECOmunitatea 
Ta“, \n parteneriat cu Asociaţia Viitor 
Plus [i sus]inut de vedeta televiziunii na-
]ionale, Iuliana Tudor. Programul a avut 
trei direc]ii de ac]iune majore:
• educarea, informarea [i sensibilizarea 
locuitorilor din zona Valea Teleajenului [i 
a turi[tilor privind necesitatea colect`rii 
de[eurilor \n spa]iile special amenajate, 
\n vederea recicl`rii [i p`str`rii cur`- 
]eniei; 1.000 de elevi din zona M`neciu 
au participat la sesiuni educa]ionale pri-
vind aceste aspecte;
• lansarea [i distribuirea H`r]ii 
Recicl`rii, tip`rit` [i on-line – un instru-
ment inedit [i util pentru nevoia de infor-
mare a popula]iei cu privire la centrele 
de colectare a de[eurilor din ora[elor 
Bucure[ti [i Ploie[ti;
• ac]iunea de igienizare a zonelor de 
agrement de pe Valea Teleajenului, din 
data de 11 iunie.
Scopul proiectului a fost s` sensibilizeze 
[i s` responsabilizeze localnicii [i turi[tii 
pentru p`strarea cur`]eniei \n spa]iile de 
agrement [i \ncurajarea recicl`rii, prin 
informarea publicului \n privin]a 
localiz`rii diferitelor centre de colectare 
selectiv`. |n cadrul ac]iunii de igienizare 
din data de 11 iunie, au fost colecta]i 

circa 132 de metri cubi de de[euri, din-
tre care peste jum`tate au fost recicla]i. 
Tot cu acest prilej au fost amplasate 
containere de colectare selectiv` \n 
[apte puncte de pe traseul M`neciu-
Cheia. Harta Recicl`rii, accesibil` \n vari-
anta on-line la adresa www.hartareciclă-
rii.ro, a fost distribuit` unui num`r de 
5.000 de turi[ti din Bucure[ti [i Ploie[ti. 
GDF SUEZ Energy România a ales s` 
sprijine acest proiect deoarece protec]ia 
mediului \nconjur`tor reprezint` o ax` 
major` a politicii noastre de responsabi-
litate social`, iar angaja]ii no[tri au soli-
citat s` se implice \n astfel de proiecte, 
con[tien]i de rolul pe care \l au \n misiu-
nea de a p`stra un mediu curat pentru 
genera]iile viitoare. GDF SUEZ Energy 
România \ncurajeaz` constant voluntari-
atul intern [i, de la an la an, avem un 
num`r tot mai mare de colegi care se 
implic` \n diferite proiecte derulate 
\mpreun` cu partenerii no[tri. Pentru 
ac]iunea din 11 iunie, aproximativ o sut` 
dintre angaja]ii no[tri din Ploie[ti [i 
Bucure[ti a participat la proiectul „Valea 
Teleajenului - ECOmunitatea ta!“.

|n domeniul social, anul 2011 a fost al 
doilea an de implementare a programu-
lui realizat \n parteneriat cu UNICEF, 
„Viitorul copiilor \ncepe la [coal`“.
Abandonul [colar este o realitate a 
României contemporane, cauzat de 
situa]ia socio-economic` [i familial`. 
Devenit un fenomen \ngrijor`tor, mai 
ales \n zonele \n care s`r`cia restrânge 

dramatic posibilit`]ile p`rin]ilor de a asi-
gura copiilor condi]iile necesare educa]iei, 
abandonul [colar poate fi cel pu]in 
\ncetinit prin politici educa]ionale 
adecvate. 
GDF SUEZ Energy România, prin parte-
neriatul cu UNICEF, s-a angajat s` lupte 
pentru eradicarea acestui fenomen. 
Misiunea proiectului: motivarea, forma-
rea [i abilitarea profesorilor, a directori-
lor, a p`rin]ilor [i a altor membri ai 
comunit`]ii \n vederea implic`rii lor acti-
ve \n promovarea particip`rii [colare.
Astfel, gra]ie sprijinului financiar al com-
paniei, copiii din 24 de comunit`]i deza-
vantajate din jude]ele cu cea mai \nalt` 
rat` de abandon [colar (Bra[ov, 
C`l`ra[i, Covasna, Tulcea, Vrancea) 
beneficiaz` de o nou` [ans`. Conform 
datelor monitorizate de c`tre partenerii 
de implementare, au fost inclu[i \n acest 
program 5.446 de copii afla]i \n situa]ia 
de a abandona [coala.
Dintre rezultatele proiectului pentru anul 
[colar 2010-2011 amintim: \n 50% din-
tre [colile participante rata abandonului 
[colar a sc`zut cu 15-40% comparativ 
cu ratele \nregistrate \n ultimii doi ani, 
[i 60% dintre copiii cu risc de abandon 
[i-au \mbun`t`]it participarea [colar`. 
De asemenea, \n cadrul proiectului, [coli-
le participante au fost dotate cu echipa-
mente necesare desf`[ur`rii activit`]ii.
Asumându-ne rolul de a educa cu privire 
la aspectele de mediu şi dorind să le 
dezvoltăm copiilor o gândire ecologică şi 
o atitudine de responsabilitate \n  folosi-
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Fie că este vorba despre protecţia mediului \nconjurător, de acţiuni sociale, educaţionale sau sportive, angaja-
mentul GDF SUEZ Energy Romania este de a se implica activ \n comunităţile unde activează. Anul 2011 a fost 
unul bogat \n ,,fapte bune“ pentru GDF SUEZ Energy România. Am implementat cu succes parteneriatele din 
domeniul responsabilit`]ii sociale \ncheiate \n anul 2010 sau le-am continuat pe cele cu tradiţie. 
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PENTRU COMUNITATE

GDF SUEZ 
Energy România — 
responsabiltatea social` 2011

Responsabilitate: GDF SUEZ Energy România se implică activ \n proiecte de responsabilitate socială.
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Conundrum, a fost construit special pen-
tru a transporta [i monta conductele. 
Nava, care p`rea un mosorel uria[ de 
bumbac, cu un diametru de 15 m [i 
cânt`rind 1.600 tone, a fost \ncărcat` cu 
120 km de conduct` de oţel de 36 cm 
diametru.

„TOMBOLA“, LA VEST DE VAUBAN
Pentru D-Day + 15 planul prevedea ca 
navele petroliere s` acosteze la Port en 
Bessin [i s` descarce \n tancuri construi-
te pe chei. Dar opera]iunile aveau s` fie 
mai complicate [i mai laborioase. |n afara 
portului, la 1.000 de yarzi (914 m) 
dep`rtare de mal, tancuri petroliere mai 
mici aveau s` fie construite, iar acolo tre-
buia s` fie depozitat petrolul adus cu 
vasele. Apoi, conducte submarine aveau 
s` lege ]`rmul de vasele de aproviziona-
re. Sistemul se numea „Tombola“, iar \n 
D-Day + 9, tancurile de stocare erau pla-

sate la vest de turnul Vauban. Acesta era 
doar sistemul minor, sistemul major fiind 
dat \n folosin]` la Cherbourg. 

BAMBI LA CHERBOURG 
Sistemul pus \n lucru la Cherbourg a 
c`zut, din nefericire, fiind mai fragil decât 
umbrelele care au dat faim` ora[ului \ntr-
un film celebru. Fuseser` construite trei 
conducte cu diametrul de 6 inci (15 cm), 
care treceau [i peste uscat, pentru a 
aproviziona trupele ce avansau chiar [i la 
200 mile (aproximativ 300 km) distan]`, 
spre Orlèans. Planul ini]ial avea \n vedere 
patru conducte submarine de la Isle of 
Wight, dar la momentul respectiv nu erau 
opera]ionale [i avea s` mai dureze 
\nc` trei luni dup` debarcare ca s` fie 
puse \n folosin]`. Primele jeturi de petrol 
au curs totu[i spre sfâr[itul lui septem-
brie 1944, dar, din p`cate, sistemul nu a 
rezistat [i pe 3 octombrie 1944 a cedat. 

Sistemul numit Bambi nu este un acro-
nim elaborat, a[a cum este cazul PLUTO. 
|n 1943, noul comandant al proiectului 
PLUTO, Sir Donald Banks, venise \n Isle of 
Wight, cel mai apropiat punct de pe 
]`rmul Normandiei, situat \n Anglia, pen-
tru a discuta cu echipa sa unde s` ampla-
seze PLUTO. Au decis la Shanklin, iar 
opera]iunea de pe insul` a primit numele 
de cod Bambi. „Am g`sit un cap de cer \n 
molozul unei vile bombardate“, spune Sir 
Donald Banks. La 6 iunie 1944, Bambi [i 
PLUTO erau gata. Avuseser` de furc` cu 
ap`rarea german`, \nc`p`]ânat`, care 
minase pân` \n larg, la Cherbourg, [i \i 
\ntârziase pe Alia]i cu o lun`. Pe 18 sep-
tembrie erau capabili s` transporte 
100.000 de galoane de petrol pe zi.

RELICVE PE ISLE OF WIGHT
Evenimentele se derulau rapid. Portul Le 
Hâvre fusese capturat de Alia]i [i devenise 
rapid cel de-al doilea port petrolier. Un alt 
set de conducte a fost montat \ntre Dun-
geness, pe coasta de sud a Angliei, [i Bou-
logne, lâng  ̀Calais. Conductele au trans-
portat 700 tone [i au continuat s  ̀func]i-
oneze pân  ̀la sfâr[itul lui ianuarie 1945. 
Ast`zi, au mai r`mas prea pu]ine semne 
ale lui PLUTO \n Fran]a, dar \n Anglia mai 
exist  ̀câteva dovezi, ni[te sta]ii de pompa-
re la Dungeness. Au fost plasate \n case, 
iar acum acestea [i-au reg`sit destina]ia. 
Mai exist  ̀[i ast`zi o mic  ̀por]iune de con-
duct  ̀p`strat  ̀foarte bine pe insula Wight.

ISTORIA ENERGIEI

E
ste \nceputul anului 1942, iar [efului opera]iuni-
lor combinate ale Alia]ilor, amiralului Louis Mount-
batten, i se pune \ntrebarea dac` este posibil s` 
opereze o conduct` de petrol care traverseaz` 
Fran]a. Era de importan]` vital` ca oricare dintre 
armatele for]elor aliate ce ar fi ajuns \n Franţa s` 
fie alimentate cu combustibilul de care avea 

nevoie. Se [tie c` una dintre cauzele majore ale \nfrângerii Ger-
maniei a fost lipsa combustibilului. Lordul Mountbatten, v`rul 
primar al regelui [i comandantul portavionului HMS Illustrious, 
se afla la bordul vasului când a primit o telegram` de la prim- 
ministrul Winston Churchill, \n care se putea citi: „Avem nevoie 
de prezen]a dumitale imediat` \ntr-o chestiune pe care o vei 
g`si de cel mai viu interes“. P.L.U.T.O. (Pipe Line Under The 
Ocean) este numele sub care este cunoscut`, dar corect este 
Pipeline Underwater Transport of Oil. 

LORDUL MOUNTBATTEN, UN EXCENTRIC CALCULAT
Dup` cum [i era binecunoscut` reputaţia sa de militar ne-
\nfricat [i impulsiv, Lord Mountbatten nu a ezitat nicio clip`. 
Mountbatten, pe atunci un bărbat de 41 de ani, a fost pro-
movat rapid amiral al Flotei [i [ef al Opera]iunilor Combina-
te. Misiunea lui era s` preg`teasc` invazia Europei naziste. 
Pare extraordinar faptul c` Churchill se gândea la invada-
rea Fran]ei \n acel moment. Puterile Axei cuceriser` Europa 
[i cea mai mare parte din nordul Africii. Marea Britanie [i 
Uniunea Sovietic` suferiser` \nfrângeri teribile, iar de cea-
lalt` parte a globului, japonezii cuceriser` cea mai mare 
parte a Chinei [i Indochinei; \n acel moment, japonezii se 

preg`teau s` atace for]ele americane [i britanice din Asia 
[i Pacific.
Planurile prevedeau ca, pentru primele zile de dup` o invazie, 
combustibilul s` fie adus la Port en Bessin \n renumitele canis-
tre Jerry (Jerry cans). Acestea \[i datorau numele canistrelor 
folosite de nem]i \n opera]iunile din de[ert [i aveau o faim` 
bun`: erau mult mai bune decât cele folosite de Aliaţi, care le-au 
considerat demne de \ncredere [i le-au copiat imediat. 
|n iunie 1943, cu un an \nainte de Marea Debarcare, Alia]ii nu 
reu[eau s` se pun` de acord dac` s` atace for]ele germane la 
Pas de Calais, vizavi de Kent, sau s` atace prin plajele norman-
de. Cea mai mare parte a \nclinat spre Pas de Calais. Mount-
batten a descris \ns` opera]iunea ca fiind „prea evident`“. Pe 
28 iunie s-a \ntâlnit cu 20 de generali, 11 mare[ali de avia]ie [i 
8 amirali [i au decis \mpreun` c` porturile artificiale „Mullberry“ 
[i PLUTO fac din Normandia o solu]ie mai bună. Era una dintre 
deciziile cele mai importante din cel de-al Doilea Război Mondi-
al. Fortifica]iile germane din Pas de Calais au fost atât de rezis-
tente, \ncât nu au c`zut pân` \n mai 1945, dup` c`derea Berli-
nului [i capitularea celui de-al III-lea Reich. 

MOSORELUL GLORIOS, HMS CONUNDRUM
Pe 15 aprilie 1943, Clifford Hartley, inginerul–[ef al Companiei 
Petroliere Anglo-Iraniene, a afirmat c` poate s` monteze rapid o 
conductă submarin` \n numai câteva zile. Siemens a testat cu 
succes 200 m din sistem. Pe 10 mai erau monta]i deja 1.100 
metri, [i sistemul testat cu pompe de mare presiune. Zece com-
panii de transport britanice [i alte dou` din SUA produceau 
dou` tipuri noi de cablu. Un vas cu aspect de gândac gras, HMS 
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Un plan \ndr`zne]: P.L.U.T.O.
Sunt anii cei mai \ntuneca]i ai celui de-al Doilea Război Mondial. 
Ma[ina de r`zboi german` face ravagii, iar \n tab`ra Alia]ilor se 
prefi gureaz` construirea unei arme de război secrete, o idee pe cât 
de revolu]ionar`, pe atât de \ndr`znea]`: conducta de petrol care 
trece pe sub ocean — PLUTO. 

text MAXIMILIAN GAVRILCIUC foto SHUTTERSTOCK

MIC~ ENCICLOPEDIE ENERGETIC~

Nou` varietate de grafen

O nou` varietate de grafen, care 
ar putera preveni inconfortabila 
supra\nc`lzire a laptopurilor [i a 
altor dispozitive electronice, a 
fost descoperit` \n urma cerce-
t`rilor realizate de-a lungul a mai 
multe luni de c`tre oamenii de 
[tiin]` de la Universitatea Texas 
din Austin. Descoperirea \nl`tur` 
principalul impediment \n con-
struirea unor dispozitive electro-
nice cât mai reduse ca dimensi-
uni [i mai puternice. 

Oxizii de metal \n ajuto-
rul tehnologiei verzi
Cercet`torii de la Universitatea 
California propun o nou` aborda-
re asupra reac]iilor chimice din-
tre ap` [i oxizii de metal. Noua 
paradigm` poate duce la o mai 
bun` \n]elegere a coroziunii [i a 
felului \n care mineralele toxice 
p`trund \n apele din sol [i din roci. 
Ar putea fi  util` [i \n dezvoltarea 
tehnologiei verzi pentru noi tipuri 
de baterii [i pentru catalizatori 
care pot descompune apa pentru 
a produce hidrogen carburant.

Drumul aromei spre 
biocombustibil
Recenta descoperire a bisabola-
nului, o substan]` din clasa ter-
penelor folosit` \n chimia alimen-
tar` ca arom`, poate fi  foarte 
promi]`toare ca alternativ` bio-
sintetic` a combustibilului Die-
sel. Echipa de cercet`tori JBEI 
(Joint BioEnergy Institute) a des-
coperit c` aceast` structur` tri-
dimensional` cristalin` este 
cheia stimul`rii produc]iei pe 
baz` de microbi a unui biocom-
bustibil avansat. 

Rezerve de energie

|n dorin]a de a stoca energia, 
fi rma londonez` Highview Power 
Storage a pus la punct o instala- 
]ie care folose[te energie \n 
afara „vârfului de sarcin`“ pentru 
a prelua [i a răci aerul atmosferic 
(sau azotul) până ce este adus \n 
stare lichid` (200°C). Aerul 
lichefi at este apoi stocat \ntr-un 
recipient izolat termic, unde 
a[teapt` pân` când, \n sistemul 
energetic, apare o cerere supli-
mentar` de energie. 
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Based on an idea that appeared nine years ago in Brazil, The Shelter, an NGO, aims 

to bring light to the slums of Philippine with 1L bottles fi lled with water and mount-

ed in the roof. Mounting such a bottle costs about 1 dollar, the light thus obtained 

is equivalent to a 55W light bulb and the bottle can be used for up to fi ve years.

“The Liter of Light” is the name of the project which aims to stop huge electricity 

costs in the Philippines, by bringing light to 1 million households. 40% of the coun-

try’s population lives on less than 2 dollars/day, with 12 million people without 

constant electricity. The idea is simple: a plastic bottle fi lled with water and bleach, 

in order to prevent algae development, is placed in a hole specially made in the tin-

roof of huts in poor neighbourhoods. The bottle is fi xed through a metallic system 

on the roof, acting as a “solar bulb” during the day. According to the foundation, the 

program is not only energy saving, but also helps generate new workplaces.

If she would be the minister of Environ-

ment for one day, Nadina Câmpean (Ante-

na 3) would set up real tracks for bycicle 

users and would apply large fi nes to those 

who don’t comply to regulations.

The TV star confesses that she prefers to 

avoid using the car unless she absolutely 

needs to and that she doesn’t use non-

degradable materials. Nadina Câmpean 

states that, in her opinion, volunteering is 

not enough and that there is a need for 

tougher environment regulations.
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March 16-17th 2012
MIT Energy Conference. 
Insight and Innovation in 
Uncertain Times, 
Boston, USA
www.mitenergyconfer-

ence.com

China, India and Brazil 

might take the lead in the 

renewable energy industry 

by constructing large-scale 

solar panels, wind turbines 

and biogas facilities. The 

conference wil l  bring 

together investors from 

China, India and Brazil.

March 24-25th 2012
International Conference 
on Advancements in Electrical and Power Engineering 
(ICAEPE’2012), Dubai, UAE
www.psrcentre.org

A conference for scientists, engineers and students from universities 

worldwide, aiming to present the newest results of research and to sup-

port the cooperation between academics and industry.

April 4-5th 2012
International Congress on Energy Security, Geneva, Switzerland
www.energysecuritycongress.com

Innovation will help us in the future to fi nd the best energy solutions. 

The conference aims to focus on means to discover new, environmen-

tally-friendly, energy sources.

April 9-11th 2012
5th International Conference on Energy 
Research&Development, Kuwait, Kuwait
www.icerd5.org

The main theme of the conference is analyzing latest research and 

developments in the energy sector, including areas such as planning 

policies and energy management.

April 11-12th 2012
Renewable Energy Conference 
Halifax, Canada 
www.energyevent.ca

Conference focusing on renewable energy and the effi  ciency of current-

ly-running programs.

April 17-18th 2012
Solar Infrastructure Investment
Roma, Italia 

www.greenpowerconferences.com/solarinfrastructure

Infrastructure will be the main area of discussion, with focus on develop-

ing a suitable framework for long-term investments.

ENERGY MARKET 
EVENT CALENDAR

Nadina Câmpean, 
a Journalist with 
Eco Principles

Huts Lit with Solar PET Bottles

If she would be the minister of Environ-

ment for one day, Nadina Câmpean (Ante-

na 3) would set up real tracks for bycicle 

users and would apply large fi nes to those 

who don’t comply to regulations.

The TV star confesses that she prefers to 

avoid using the car unless she absolutely 

needs to and that she doesn’t use non-

degradable materials. Nadina Câmpean 

states that, in her opinion, volunteering is 

not enough and that there is a need for 

tougher environment regulations.

Nadina Câmpean, 
a Journalist with 
Eco Principles

Tr`im \ntr-un mediu poluat, care ne agre-
seaz` din toate p`r]ile. Te-ai gândit vreo-
dat` s` la[i totul deoparte [i s` pleci 
\ntr-o zon` cu aer curat, unde s` o iei de 
la cap`t?

N.C.
Fac asta \n fiecare 
var` [i m` \ntorc 
cu greu \n nebunia 
Bucure[tiului. Pe lâng` 

vacan]a de var`, care presupune neap`rat 
mare [i soare, merg câteva zile la munte [i la 
bunici, la ]ar`. Acolo sim]i cu adev`rat ce 
\nseamn` aerul curat [i mâncarea s`n`toas`, 
[i mi-e dor de asta \n fiecare an pentru c` 
aici mi-am petrecut o bun` parte din vacan-
]e, pân` prin clasa a zecea. Culmea e faptul 
c` uneori mi-e dor de Bucure[ti, ceea ce \mi 
demonstreaz` c` nu a[ putea tr`i departe de 
ora[. Cel pu]in, nu acum. 
Dac` ai fi ministrul Mediului pentru o zi, 
care ar fi primul lucru pe care l-ai propu-
ne?

N.C.A[ propune \nfiin]area unor piste 
adev`rate pentru bicicli[ti [i 

amenzi dure pentru to]i cei care nu respect` 
regulile. E foarte greu s` mergi cu bicicleta \n 
Bucure[ti: pistele sunt foarte scurte [i de cele 
mai multe ori ocupate de [oferi, care le con-

fund` cu locuri de parcare. Din cauza [oferilor 
care se cred regii [oselelor [i au uitat de res-
pect. Mi-a[ dori ca oamenii s` mai renun]e la 
autoturisme, mai ales c` de cele mai multe ori 
e omul [i ma[ina. Atunci de ce ne mir`m c` 
exist` blocaje [i poluare?
Tu trebuie s` fii fresh la ora 6 diminea]a, 
la [tirile Antenei 3. Or, se [tie c` poluarea 
are efecte nocive [i asupra tenului. Cum 
le comba]i?

N.C.Cu o alimenta]ie s`n`toas` [i 
câteva ore de somn \n timpul zilei. 

Programul meu presupune trezirea la ora 
03.00. Sunt con[tient` c` se va vedea asta 
\n timp, dac` nu \i acord o aten]ie deosebit`. 
Nu m` zgârcesc atunci când vine vorba de 
produsele pentru \ngrijirea tenului [i le-am 
ales la recomandarea unui specialist. A[tept 
cu ner`bdare prim`vara, s` pot ie[i la plimb`ri 
cât mai lungi \n aer curat, pentru c`, acum, 
recunosc, m` ascund de frig.
{tiu c` locuie[ti \n centrul Bucure[tiului. 
Din cauza polu`rii, sunt zile \n care cerul 
pur [i simplu nu se vede. Ce faci ca s` nu 
te deprime situa]ia? 

N.C.Din punctul ̀ sta de vedere, s` [tii 
c` sunt norocoas`. Chiar dac`, de 

multe ori, cerul e gri, compenseaz` zilele \n 
care am parte de un apus de poveste. Nu m` 
deprim`, pentru c` poluarea a fost un risc 
asumat când m-am mutat \n Bucure[ti. Din 
fericire, Parcul Carol este la dou` minute de 
cas`, iar o plimbare de o jum`tate de or` e 
man` cereasc`.
De multe ori, oamenii nu con[tientizeaz` 
c` micile lor gesturi zilnice contribuie, de 
fapt, la o degradare treptat` a Planetei. 
Care ar fi cea mai eficient` [i mai rapid` 
metod` de a le schimba comportamentul?

N.C.Poate nu sun` frumos ce spun, dar 
cred c` masele pot fi educate doar 

prin reguli dure [i amenzi ustur`toare. Sunt 
de admirat voluntarii [i organiza]iile care lupt` 
pentru salvarea mediului \nconjur`tor, dar nu 
e suficient. Dac` s-ar aplica amenzi care s` 
scuture bugetul românului, cu siguran]` nu 
ar mai da gre[ a doua oar`. Altfel, mi-e greu 
s` cred c` vor sorta gunoiul, c` vor alege 
ma[inile \n func]ie de gradul de poluare sau 

vor avea grij` s` nu lase mizerie dup` ce fac 
gr`tare la marginea drumului.
|n general, reportajele pe teme eco au 
concluzii alarmiste, care te fac de multe 
ori s` crezi c` asi[ti la sfâr[itul lumii \n 
direct. Asupra ta ce efect au astfel de 
reportaje? |n ce fel ]i-au schimbat obiceiu-
rile? La ce ai renun]at?

N.C. |n general, nu \mi plac extremele [i 
nu-mi place senza]ia de apocalips`. 

|n schimb, sunt foarte atent` la materialele 
bine argumentate, menite s` ajute omul de 
rând s` \n]eleag` c` trebuie s` aib` grij` de 
mediul \nconjur`tor. Renun] la ma[in` când 
nu am neap`rat` nevoie, nu folosesc materi-
ale care nu sunt biodegradabile [i sunt foarte 
atent` la sortarea gunoiului, de exemplu.
Când se vorbe[te de risipa de energie 
din sistemele de produc]ie, nu putem 
s` nu ne gândim la viitorul genera]iilor 
urm`toare. Crezi c` societatea evolueaz` 
din ce \n ce mai mult spre consum sau 
oamenii \ncep s` realizeze c`, \ncurajând 
consumul, ac]ioneaz` de fapt \mpotriva 
lor \n[i[i?

N.C.Din p`cate, cred c` num`rul celor 
care con[tientizeaz` acest lucru 

este foarte mic [i va fi greu s` convingem c` 
nu trebuie s` cump`r`m pentru c` putem, ci 
doar atunci când avem nevoie. Sunt foarte 
mul]i cei care pun interesul personal pe pri-
mul loc, f`r` s` se gândeasc` ce se 
\ntâmpl` \n jur. Cred c` societatea va evolua 
\n continuare spre consum, iar mentalitatea 
se va schimba cu greu.
Ast`zi, din ce \n ce mai mult, dezvol-
tarea unei societ`]i se confund` cu 
cre[terea consumului. A[adar, trebuie s` 
consum`m mai mult ca s` demonstr`m 
c` progres`m?

N.C.Categoric, nu. Ar trebui s` 
consum`m inteligent pentru a 

demonstra c` am progresat. Nu trebuie s` 
umplem co[ul la supermarket cu produse 
care au un ambalaj colorat, a[a cum nu tre-
buie s` cump`r`m o ma[in` pentru c` are 
culoare frumoas`. Trebuie s` avem nevoie de 
acel produs, s` nu ne pun` s`n`tatea \n peri-
col [i s` nu distrug` mediul \nconjur`tor.

ALTERNATIVE: Nadina Câmpean

interviu de LUANA D~NE}  foto C~T~LIN OPRI}ESCU

O jurnalist` cu principii eco
Dac` ar fi ministrul Mediului pentru o zi, Nadina Câmpean (Antena 3) ar propune \nfiin]area unor piste adev`rate pentru 
bicicli[ti [i amenzi dure pentru to]i cei care nu respect` regulile.
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

THOMAS A. EDISON
Inventator

Prima regul` pentru succes const` \n 
capacitatea de a-]i concentra energia 
fi zic` [i mental` c`tre un singur scop, 
f`r` a obosi pe parcurs.

BARACK OBAMA
Pre[edinte SUA

O na]iune care nu \[i poate gestiona 
sursele de energie nu \[i poate controla 
viitorul.

DONALD TRUMP 
Antreprenor 
imobiliar

F`r` pasiune, nu ai parte de energie, f`r` 
energie, nu ai nimic. 

16-17 MARTIE 2012

24-25 MARTIE 2012

4-5 APRILIE 2012

MIT Energy Conference. Insight and Innovation in 
Uncertain Times, Boston, SUA
www.mitenergyconference.com
China, India [i Brazilia este posibil s` dep`[easc` SUA \n in-
dustria energiei regenerabile, prin realizarea de panouri so-
lare, turbine eoliene sau biogaz la scar` mare. La conferin]` 
vor lua parte investitori din China, India [i Brazilia pentru a 
vorbi despre proiectele lor \n domeniu.

International Conference on Advancements in Elec-
trical and Power Engineering (ICAEPE’2012), Dubai, 
Emiratele Arabe
www.psrcentre.org
Este o conferin]` pentru oameni de [tiin]`, elevi, ingineri [i 
studen]i din universit`]i din toat` lumea, cu scopul de a 
prezenta cele mai noi rezultate ale cercet`rilor recente [i de 
a sprijini colaborarea dintre industrie [i mediul universitar.

International Congress on Energy Security, 
Geneva, Elve]ia
www.energysecuritycongress.com
Inova]ia este cea care ne va ajuta \n viitor s` g`sim cele mai 
bune solu]ii pentru a ne bucura de energie. Conferin]a se va 
axa pe modalit`]ile de a descoperi noi surse de energie, dar 
\n armonie cu protejarea naturii. 

9-11 APRILIE 2012

11-12 APRILIE 2012

17-18 APRILIE 2012

5th International Conference on Energy 
Research&Development , Kuwait, Kuwait
www.icerd5.org
Tema conferin]ei const` \n analizarea ultimelor cercet`ri [i 
dezvolt`ri \n domeniul energiei. Discu]iile se vor desf`[ura 
\n jurul conversiei [i managementului energetic, politicilor 
de planifi care etc.

Renewable Energy Conference 
Halifax, Canada 
www.energyevent.ca
|n timpul conferin]ei se va discuta despre tehnologiile din 
energia regenerabil` [i efi cien]a programelor desf`[urate 
pân` acum. Aceast` conferin]` va aduce \mpreun`, \n 
acela[i loc, produc`tori, dezvoltatori, investitori etc.

Solar Infrastructure Investment
Roma, Italia 
www.greenpowerconferences.com/solarinfra-
structure
Infrastructura este principalul subiect de discu]ie, cu scopul 
realiz`rii unui cadru perfect pentru investi]ii pe termen lung.  
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„|nainte de aceast` surs` de lumin`, dru-
murile spre casele noastre erau foarte \ntu-
necate, iar \n cas` \ntunericul era [i mai 
puternic. Acum, copiilor nu le mai este fric` 
[i sunt ferici]i c` se pot juca \n cas` \n tim-
pul zilei \n loc s` fac` acest lucru pe str`zi.“ 
Ideea de a folosi o sticl` din plastic drept 
surs` de lumin` nu este nou` — ea a luat 
na[tere \n Brazilia, \n 2002, la ini]iativa lui 
Alfredo Moser. Dar cu ajutorul unui grup de 
studen]i, sticla solar` folosit` \n Filipine a 
fost \n a[a fel modificat` \ncât s` se adap-
teze nevoilor destinatarilor. My Shelter 
Foundation Founder [i antreprenorul social, 
Ilac Diaz explic` tot \n The Guardian: „Am 
creat, practic, un sistem de blocare \n aco-
peri[, astfel \ncât, atunci când introduci sti-
cla \n gaura creat`, aceasta s` nu alunece. 
Astfel, chiar dac` acoperi[ul din tabl` se 
contract` sau se dilat` din cauza c`ldurii, 
nu va afecta sistemul de sus]inere a sticlei 
[i o va men]ine intact` mai mul]i ani“. 
Diaz este un frecvent sus]in`tor al utiliz`rii 
tehnologiilor verzi pentru ]`rile s`race: 
„Provocarea const` \n dezvoltarea unor teh-
nologii care s` limiteze emisiile de carbon – 
nu ne permitem s` cump`r`m solu]ii paten-
tante din ]`rile dezvoltate [i nici nu putem 
a[tepta ca acestea s` devin` accesibile“. 
De asemenea, acest program creeaz` [i 
locuri de munc`. Ceea ce a \nceput prin 
folosirea unei singure persoane pentru 
instalarea primelor 1.000 de sticle a dus la 
apari]ia a 20 de posturi. „Vrem s` 
demonstr`m c` o singur` persoan` poate 
schimba un \ntreg ora[“, spune Diaz. �

P
roiectul “The Liter of Light”, 
realizat pentru a stopa costu-
rile uria[e de electricitate din 
Filipine, \[i propune s` aduc` 
lumina \ntr-un milion de case. 
|n acest` ]ar`, \n care peste 

40% din popula]ie \[i duce traiul cu mai 
pu]in de doi dolari/zi, exist` 12 milioane de 
familii care fie nu au electricitate \n cas`, 
fie au, dar r`mân \n mod constant f`r` ea, 
deoarece nu au bani pentru plata ei. Orga-
niza]ia The Shelter a \nceput anul trecut, \n 
iunie, s` aplice o idee simpl`, ieftin` [i efici-
ent`. |n acoperi[urile de tabl` ale colibelor 
din cartierele s`race se face o gaur` [i se 
introduce o sticl` de plastic de un litru 
umplut` cu ap` [i pu]in \n`lbitor, ca s` nu 
se formeze alge. Sticla este fixat` printr-un 
sistem metalic de acoperi[, ca s` nu cad`, 
iar pe timpul zilei ac]ioneaz` ca un „bec 
solar“, aducând lumin`. Reprezentan]ii The 
Shelter sus]in c` lumina r`spândit` de sti-
cla din plastic este echivalent` cu un bec 
de 55 wa]i. Astfel, cei care nu au electricita-
te sau cei care au dar nu o mai pot pl`ti 
beneficiaz` de o alternativ` care s` \i ajute 

pe timpul zilei. |nainte, unii locuitori ai aces-
tor magherni]e foloseau lumân`ri ca surs` 
de lumin`, dar când familii numeroase \m- 
part acela[i spa]iu mic [i \nghesuit, incen-
diile devin frecvente. Eduardo Carillo, unul 
din localnicii care beneficiaz` de acest pro-
iect declara pentru publica]ia The Guardian: 

51

Plecând de la o idee 
ap`rut` acum nou` ani 
\n Brazilia, ONG-ul The 
Shelter [i-a propus s` 
aduc` lumina \n maha-
lele fi lipineze, prin 
intermediul unei sticle 
de un litru umplut` cu 
ap` [i montat` \n 
acoperi[ul metalic. 
Instalarea unui aseme-
nea PET cost` un 
dolar, lumina produs` 
este echivalent` cu un 
bec normal de 55 de 
wa]i, iar aceast` sticl` 
poate fi  folosit` timp 
de cinci ani.

50

INOVA}IE

Cocioabe luminate 
cu PET-uri 
solare
text SIMONA GEORGESCU   foto SHUTTERSTOCK
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Energia din cuvinte
Rezolv` corect puzzle-ul [i vei descoperi, pe vertical`, numele 
ora[ului care a fost desemnat Capital` European` Verde \n 2011.

1. Companie amendat` pentru poluare.
2. }ara din care este interzis importul de petrol de c`tre UE.
3. ...M`rgineni, locul din România \n care se dore[te constru-
irea unui depozit de gaze.

4. Lordul ......, un excentric \ns`rcinat cu invazia Europei 
naziste.
5. Energia pentru care Comisia European` vrea s` aplice noi 
impozite.
6. Numele proiectului care va fi  inaugurat \n 2015.
7. The Liter of ...., numele proiectului care aduce lumin` \n 
cartierele s`race din Filipine.

Colec]ia En-Gi, produs` de 
designerii japonezi de la 
Mono°goen°, se compune din 
diverse sisteme de [ezut, \n a 
c`ror construc]ie au fost inte-
grate plante vii. Fiecare plant` 
cre[te, schimbând astfel \n mod 
constant aspectul mobilierului. 
De asemenea, fi ecare pies` de 
mobilier are la baz` un concept 
sau o poveste, create de art 
directorul Chie Morimoto, toate 
plecând de la elemente inspirate 
de natur`. Format anul trecut, 
studioul Mono°goen° este o 
colaborare \ntre art directorul 
Chie Morimoto, sculptorul Yuji 
Kamioka [i designerul Ji-Lin Hsu. 
Toate piesele de mobilier sunt 
realizate de comand`.

Vopseaua solar`
Cercet`torii de la Universitatea Notre Dame au dezvoltat o vopsea 
numit` „vopsea solară“ (sun believable), care poate fi  aplicat` pe 
exteriorul clădirilor [i ajut` la generarea energiei electrice. Chiar dac` 
efi cien]a sa nu este la fel de ridicat` ca \n cazul mijloacelor utilizate 
\n prezent pentru ob]inerea energiei solare, produc]ia de mas` a 
acestei vopsele speciale este extrem de ieftin` [i u[oar`. Aplicarea 
sa pe cl`diri ar putea ajuta eventuale alte sisteme instalate, cum ar fi  
panourile solare, generând energie suplimentar`, sau pentru diferite 
procese la care necesarul energetic nu ar fi  atât de ridicat.

Mobil` multifunc]ional`
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

THOMAS A. EDISON
Inventator

Prima regul` pentru succes const` \n 
capacitatea de a-]i concentra energia 
fi zic` [i mental` c`tre un singur scop, 
f`r` a obosi pe parcurs.

BARACK OBAMA
Pre[edinte SUA

O na]iune care nu \[i poate gestiona 
sursele de energie nu \[i poate controla 
viitorul.

DONALD TRUMP 
Antreprenor 
imobiliar

F`r` pasiune, nu ai parte de energie, f`r` 
energie, nu ai nimic. 

16-17 MARTIE 2012

24-25 MARTIE 2012

4-5 APRILIE 2012

MIT Energy Conference. Insight and Innovation in 
Uncertain Times, Boston, SUA
www.mitenergyconference.com
China, India [i Brazilia este posibil s` dep`[easc` SUA \n in-
dustria energiei regenerabile, prin realizarea de panouri so-
lare, turbine eoliene sau biogaz la scar` mare. La conferin]` 
vor lua parte investitori din China, India [i Brazilia pentru a 
vorbi despre proiectele lor \n domeniu.

International Conference on Advancements in Elec-
trical and Power Engineering (ICAEPE’2012), Dubai, 
Emiratele Arabe
www.psrcentre.org
Este o conferin]` pentru oameni de [tiin]`, elevi, ingineri [i 
studen]i din universit`]i din toat` lumea, cu scopul de a 
prezenta cele mai noi rezultate ale cercet`rilor recente [i de 
a sprijini colaborarea dintre industrie [i mediul universitar.

International Congress on Energy Security, 
Geneva, Elve]ia
www.energysecuritycongress.com
Inova]ia este cea care ne va ajuta \n viitor s` g`sim cele mai 
bune solu]ii pentru a ne bucura de energie. Conferin]a se va 
axa pe modalit`]ile de a descoperi noi surse de energie, dar 
\n armonie cu protejarea naturii. 

9-11 APRILIE 2012

11-12 APRILIE 2012

17-18 APRILIE 2012

5th International Conference on Energy 
Research&Development , Kuwait, Kuwait
www.icerd5.org
Tema conferin]ei const` \n analizarea ultimelor cercet`ri [i 
dezvolt`ri \n domeniul energiei. Discu]iile se vor desf`[ura 
\n jurul conversiei [i managementului energetic, politicilor 
de planifi care etc.

Renewable Energy Conference 
Halifax, Canada 
www.energyevent.ca
|n timpul conferin]ei se va discuta despre tehnologiile din 
energia regenerabil` [i efi cien]a programelor desf`[urate 
pân` acum. Aceast` conferin]` va aduce \mpreun`, \n 
acela[i loc, produc`tori, dezvoltatori, investitori etc.

Solar Infrastructure Investment
Roma, Italia 
www.greenpowerconferences.com/solarinfra-
structure
Infrastructura este principalul subiect de discu]ie, cu scopul 
realiz`rii unui cadru perfect pentru investi]ii pe termen lung.  
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Ajuta]i-ne să facem cea mai bună revistă 
de energie – pentru dumneavoastr`!

OXYGEN. Energie pentru afaceri este o revistă dedicată clienților mari GDF SUEZ Energy   
România, oamenilor de afaceri și partenerilor, autorităților, specialiștilor și jurnaliștilor interesați 
de domeniul energiei.

GDF SUEZ Energy România dorește ca OXYGEN să fi e un vehicul de comunicare pentru cât mai 
mulți cititori. Avem nevoie de opiniile și comentariile dumneavoastră, pentru a face din această 
publicație una de referință pentru \ntreaga industrie.
Vă rugăm să ne trimiteţi răspunsurile pentru \ntrebările de mai jos, prin fax, e-mail sau la adresa 
redacţiei, cel târziu pân` la data de 15.11.2011. Câ[tig`torii vor fi  stabili]i prin tragere la sor]i [i li 
se vor oferi premii interesante. Vă mulţumim pentru sprijin.

Nume și prenume: ........................................................................................................................... 

Companie: ................................................................ Funcție: ......................................................... 

Telefon sau e-mail: ...........................................................................................................................
Pentru a v` califi ca pentru tragerea la sor]i, v` rug`m s` completa]i lizibil toate datele de contact.

1. Ce impresie v-a făcut revista OXYGEN?
□ Se diferențiază clar de alte reviste de energie de pe piața locală și este o surpriză plăcută.
□ Este o revistă interesantă, dar nu mi-a atras atenția \n mod deosebit.

2. Cât timp credeți că veți petrece citind revista? 
□ Sub 5 minute          □ 5-10 minute          □ 15-30 de minute          □ Peste 30 de minute

3. Care este atuul (care sunt atuurile) revistei?
□ Designul modern, de impact
□ Textele profesionist scrise și editate
□ Imaginile de bună calitate
□ Calitatea tiparului și a hârtiei

4. Cum priviți prezența paginilor de publicitate \n revistă?
□ Este un lucru bun, cititorii pot afl a informații despre diferite companii și ofertele lor.
□ Sunt utile, dar nu arată profesionist.
□ Nu le dau atenție, trec peste ele.

5. Ce subiecte ați dori să vedeți dezvoltate \n revistă?
............................................................................................................................................................
 
Desprindeți această foaie și trimiteți-ne-o:
1. prin fax, la numărul 021 319 35 68 sau
2. scanată, prin e-mail, la adresa oxygen@ringier.ro sau
3. prin poștă, pe adresa Ringier Magazines, strada Dimitrie Pompei 6, Novo Parc, 
sector 2, București, „Pentru Oxygen“.

Chestionar OXYGEN
RĂSPUNDEȚI 

LA |NTREBĂRI 
ȘI CÂȘTIGAȚI! 

Câştigătorul concursului precedent este: 
Aparat foto: VASILE MIHALCEA – AVICOLA FOCSANI
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Tr`im \ntr-un mediu poluat, care ne agre-
seaz` din toate p`r]ile. Te-ai gândit vreo-
dat` s` la[i totul deoparte [i s` pleci 
\ntr-o zon` cu aer curat, unde s` o iei de 
la cap`t?

N.C.
Fac asta \n fiecare 
var` [i m` \ntorc 
cu greu \n nebunia 
Bucure[tiului. Pe lâng` 

vacan]a de var`, care presupune neap`rat 
mare [i soare, merg câteva zile la munte [i la 
bunici, la ]ar`. Acolo sim]i cu adev`rat ce 
\nseamn` aerul curat [i mâncarea s`n`toas`, 
[i mi-e dor de asta \n fiecare an pentru c` 
aici mi-am petrecut o bun` parte din vacan-
]e, pân` prin clasa a zecea. Culmea e faptul 
c` uneori mi-e dor de Bucure[ti, ceea ce \mi 
demonstreaz` c` nu a[ putea tr`i departe de 
ora[. Cel pu]in, nu acum. 
Dac` ai fi ministrul Mediului pentru o zi, 
care ar fi primul lucru pe care l-ai propu-
ne?

N.C. A[ propune \nfiin]area unor piste 
adev`rate pentru bicicli[ti [i 

amenzi dure pentru to]i cei care nu respect` 
regulile. E foarte greu s` mergi cu bicicleta \n 
Bucure[ti: pistele sunt foarte scurte [i de cele 
mai multe ori ocupate de [oferi, care le con-

fund` cu locuri de parcare. Din cauza [oferilor 
care se cred regii [oselelor [i au uitat de res-
pect. Mi-a[ dori ca oamenii s` mai renun]e la 
autoturisme, mai ales c` de cele mai multe ori 
e omul [i ma[ina. Atunci de ce ne mir`m c` 
exist` blocaje [i poluare?
Tu trebuie s` fii fresh la ora 6 diminea]a, 
la [tirile Antenei 3. Or, se [tie c` poluarea 
are efecte nocive [i asupra tenului. Cum 
le comba]i?

N.C. Cu o alimenta]ie s`n`toas` [i 
câteva ore de somn \n timpul zilei. 

Programul meu presupune trezirea la ora 
03.00. Sunt con[tient` c` se va vedea asta 
\n timp, dac` nu \i acord o aten]ie deosebit`. 
Nu m` zgârcesc atunci când vine vorba de 
produsele pentru \ngrijirea tenului [i le-am 
ales la recomandarea unui specialist. A[tept 
cu ner`bdare prim`vara, s` pot ie[i la plimb`ri 
cât mai lungi \n aer curat, pentru c`, acum, 
recunosc, m` ascund de frig.
{tiu c` locuie[ti \n centrul Bucure[tiului. 
Din cauza polu`rii, sunt zile \n care cerul 
pur [i simplu nu se vede. Ce faci ca s` nu 
te deprime situa]ia? 

N.C. Din punctul ̀ sta de vedere, s` [tii 
c` sunt norocoas`. Chiar dac`, de 

multe ori, cerul e gri, compenseaz` zilele \n 
care am parte de un apus de poveste. Nu m` 
deprim`, pentru c` poluarea a fost un risc 
asumat când m-am mutat \n Bucure[ti. Din 
fericire, Parcul Carol este la dou` minute de 
cas`, iar o plimbare de o jum`tate de or` e 
man` cereasc`.
De multe ori, oamenii nu con[tientizeaz` 
c` micile lor gesturi zilnice contribuie, de 
fapt, la o degradare treptat` a Planetei. 
Care ar fi cea mai eficient` [i mai rapid` 
metod` de a le schimba comportamentul?

N.C. Poate nu sun` frumos ce spun, dar 
cred c` masele pot fi educate doar 

prin reguli dure [i amenzi ustur`toare. Sunt 
de admirat voluntarii [i organiza]iile care lupt` 
pentru salvarea mediului \nconjur`tor, dar nu 
e suficient. Dac` s-ar aplica amenzi care s` 
scuture bugetul românului, cu siguran]` nu 
ar mai da gre[ a doua oar`. Altfel, mi-e greu 
s` cred c` vor sorta gunoiul, c` vor alege 
ma[inile \n func]ie de gradul de poluare sau 

vor avea grij` s` nu lase mizerie dup` ce fac 
gr`tare la marginea drumului.
|n general, reportajele pe teme eco au 
concluzii alarmiste, care te fac de multe 
ori s` crezi c` asi[ti la sfâr[itul lumii \n 
direct. Asupra ta ce efect au astfel de 
reportaje? |n ce fel ]i-au schimbat obiceiu-
rile? La ce ai renun]at?

N.C. |n general, nu \mi plac extremele [i 
nu-mi place senza]ia de apocalips`. 

|n schimb, sunt foarte atent` la materialele 
bine argumentate, menite s` ajute omul de 
rând s` \n]eleag` c` trebuie s` aib` grij` de 
mediul \nconjur`tor. Renun] la ma[in` când 
nu am neap`rat` nevoie, nu folosesc materi-
ale care nu sunt biodegradabile [i sunt foarte 
atent` la sortarea gunoiului, de exemplu.
Când se vorbe[te de risipa de energie 
din sistemele de produc]ie, nu putem 
s` nu ne gândim la viitorul genera]iilor 
urm`toare. Crezi c` societatea evolueaz` 
din ce \n ce mai mult spre consum sau 
oamenii \ncep s` realizeze c`, \ncurajând 
consumul, ac]ioneaz` de fapt \mpotriva 
lor \n[i[i?

N.C. Din p`cate, cred c` num`rul celor 
care con[tientizeaz` acest lucru 

este foarte mic [i va fi greu s` convingem c` 
nu trebuie s` cump`r`m pentru c` putem, ci 
doar atunci când avem nevoie. Sunt foarte 
mul]i cei care pun interesul personal pe pri-
mul loc, f`r` s` se gândeasc` ce se 
\ntâmpl` \n jur. Cred c` societatea va evolua 
\n continuare spre consum, iar mentalitatea 
se va schimba cu greu.
Ast`zi, din ce \n ce mai mult, dezvol-
tarea unei societ`]i se confund` cu 
cre[terea consumului. A[adar, trebuie s` 
consum`m mai mult ca s` demonstr`m 
c` progres`m?

N.C. Categoric, nu. Ar trebui s` 
consum`m inteligent pentru a 

demonstra c` am progresat. Nu trebuie s` 
umplem co[ul la supermarket cu produse 
care au un ambalaj colorat, a[a cum nu tre-
buie s` cump`r`m o ma[in` pentru c` are 
culoare frumoas`. Trebuie s` avem nevoie de 
acel produs, s` nu ne pun` s`n`tatea \n peri-
col [i s` nu distrug` mediul \nconjur`tor.

ALTERNATIVE: Nadina Câmpean

interviu de LUANA D~NE}  foto C~T~LIN OPRI}ESCU

O jurnalist` cu principii eco
Dac` ar fi ministrul Mediului pentru o zi, Nadina Câmpean (Antena 3) ar propune \nfiin]area unor piste adev`rate pentru 
bicicli[ti [i amenzi dure pentru to]i cei care nu respect` regulile.
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