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PUNCT DE VEDERE

A
nul 2015 este cel \n care sărbătorim 
10 ani de apartenenţă la un grup ener-
getic de talie mondială. Tot \n 2015 
\mplinim [ase ani de la rebrandin-
gul companiei din 2009, an \n care 

am devenit și furnizor de energie electrică pentru 
clienţii business. Altfel spus, GDF SUEZ Energy 
România este un furnizor integrat de energie, ac-
tivând \n domeniul gazelor naturale, al electricităţii 
şi al serviciilor conexe. Iar acest lucru s-a văzut cel 
mai bine \n ultimii zece ani, \n care ne-am propus 
să inovăm permanent pentru clienţii noştri şi să 
le oferim soluţii de eficienţă energetică \n spiritul 
dezvoltării durabile, dar şi noi servicii online: Agen-
ţia online Plus (pag. 12), aplicaţia specială pentru 
dispozitivele mobile (pag. 13) și contractarea online 
(pag. 14). Şi pentru că această ediţie a revistei 
Oxygen este dedicată aniversării celor 10 ani de 
inovaţie, veţi descoperi un dosar prin care \mpăr- 
tăşim cu voi momentele-cheie ce au ghidat evolu-
ţia companiei (pag. 19–27), dar şi o serie de ar-
ticole despre beneficiile inovaţiilor tehnologice. 
Prin urmare, nu putem trece cu vederea că una 
dintre cele mai mari companii, Apple, a anun-
ţat că va \ncepe producţia de maşini electrice  

din 2020, asta după ce, \n luna februarie a aces-
tui an, Tim Cook, CEO-ul companiei, a făcut pu-
blic faptul că va investi 850 de milioane de dolari  
\ntr-un parc de panouri solare pentru alimentarea 
cu energie a clădirilor Apple din California (pag. 54). 
Eficienţa energetică a devenit, \n ultimii ani, un de-
mers obligatoriu pentru companiile care vor să facă 
faţă presiunii generate de efectul preţurilor produse-
lor pentru consumatorul final. Sistemul de monitori-
zare Vertuoz, prezentat \n această ediţie a revistei, 
preia informaţiile despre consumul de electricitate, 
gaze naturale, energie termică apă sau temperatură, 
le prelucrează şi le raportează, el fiind de ajutor şi \n 
cazul unor scurgeri sau consumuri anormale. V-am 
făcut deja curioşi? Atunci, la pag. 46 veţi afla toate 
detaliile de care aveţi nevoie, ele fiind oferite \ntr-un 
interviu special de către Adina Susanu, Director  
General Adjunct Distrigaz Confort.  Lectură plăcută!

10 ani de inovaţie pentru clienţi
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|n perioada 23–24 februarie a avut 
loc cea de-a patra ediție a conferinței 
ZF Power Summit, desfășurată \n 

prezenţa tuturor jucătorilor-cheie din 
sectorul energetic. 
GDF SUEZ Energy România a fost repre-
zentată la eveniment de dl. Eric Stab, 
Președinte Director General.
Tema principală de discuție a ediției din 
acest an a conferinței a fost liberaliza-
rea pieței gazelor naturale pentru seg-
mentul business, ca urmare a deciziei 
Guvernului de a implementa calendarul 
de dereglementare a prețurilor finale 
la gaze pentru clienții business până la
1 iulie 2015.
Referitor la acest subiect, dl. Eric Stab a 
punctat mai multe aspecte, printre care:
- faptul că dereglementarea prețurilor 
pentru clienții business este o etapă 
foarte importantă atât pentru actorii 
din domeniu, cât și pentru consumatori;
- dată fiind importanța ei, compa-
nia s-a pregătit din timp, astfel \ncât 
la 1 ianuarie 2015, \n momentul \n 
care s-a dat startul liberalizării, a lan-
sat o ofertă competitivă, denumită 

GDF SUEZ Clasic, cu versiune pen-
tru online, care să poată fi accesată 
pe platforma online, Agenția online. 
Astfel, la data de la care calendarul de 
dereglementare a devenit efectiv, GDF 
SUEZ Energy România a fost primul și 
singurul furnizor de gaze care a oferit 
clienților săi posibilitatea de contractare 
online;
- referitor la impactul acestei măsuri 
asupra prețurilor finale, acesta este 
unul relativ limitat, nefiind \nregistrate 
fluctuații semnificative. 
Altă temă importantă de 
discuție abordată pe parcur-
sul conferinței a fost nevoia 
de a exista o continuitate a in-
vestițiilor \n sectorul energe-
tic românesc, care a atras 
până \n prezent inves-
tiții private cifrate la 20 
de miliarde de euro, efort 
investițional condiționat 
\nsă de stabilitatea și pre-
dictibilitatea cadrului legis-
lativ și fiscal, mai ales \n 
condițiile \n care interesul 

investitorilor europeni față de România 
este \n competiție cu cel pentru alte 
țări. |n acest context, a fost adusă \n 
discuție și profitabilitatea activității de 
distribuție de energie care, \n trecut, 
era  o activitate profitabilă, dar \n pre-
zent, la nivel european, se observă că 
este un segment mai puțin stimulativ 
pentru investitori, obligați \n multe 
cazuri să recurgă chiar la măsura \nchi-
derii unor active, acestea nemaifiind 
profitabile (centrale pe gaze naturale).  

{TIRI
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Participare GDF SUEZ Energy România la
ZF Power Summit 

Cota]iile sc`zute la ]i]ei au determinat pre]uri de 
consum mai mici \n zona euro 
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Pentru prima dat` din 2009, infla]ia anual` \nregistrată \n 
zona euro a intrat \n teritoriu negativ, indicele pre]urilor de 
consum sc`zând cu 0,2% \n decembrie 2014, fa]` de de-
cembrie 2013, ca urmare a reducerii anuale cu 6,3% a pre]u-
rilor la energie, determinat` de deprecierea cu 50% a cota]i-
ilor interna]ionale la ]i]ei, conform energyreport.ro. „Infla-
]ia anual` negativ` din zona euro din decembrie 2014 este 
determinat` de sc`derea pre]urilor la energie (-6,3% \n 
decembrie 2014, fa]` de -2,6% \n noiembrie 2014), \n timp 
ce pre]urile r`mân stabile la alimente, alcool [i tutun (0,0% \n 
decembrie 2014, fa]` de +0,5% \n noiembrie 2014) [i bunuri 
industriale non-energetice (0,0% \n decembrie 2014, fa]` 
de -0,1% \n noiembrie 2014). Singura scumpire anual` este 
a[teptat` la servicii (+1,2% \n decembrie 2014)“, se arat` \n 
comunicatul Eurostat. Ultima oar` când rata anual` a infla]i-
ei din zona euro a intrat \n teritoriu negativ a fost \n 2009, 
momentul recesiunii la nivel european, care a urmat crizei 
financiare determinate de pr`bu[irea Lehman Brothers. De 
aceast` dat`, principalul motiv pentru reducerea pre]urilor 
de consum a fost pre]ul sc`zut la nivel interna]ional la ]i]ei, 
cu circa 50% pe parcursul anului trecut.
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Produc]ia fotovoltaicelor a fost de 3 ori mai mare 
\n 2014 fa]` de 2013 
|n anul 2014, resursele de energie primar` au crescut cu 
2,4%, iar cele de energie electric` cu 7,8%, fa]` de anul 2013, 
indic` datele provizorii de la Institutul Na]ional de Statistic`, 
preluate de energyreport.ro. Consumul final de energie 
electric` \n economia na]ional` a continuat s` scad` [i anul 
trecut. Principalele resurse de energie primar` \n anul 2014 
au totalizat 32.173,4 mii de tone echivalent petrol (mii de 
tep), \n cre[tere cu 744 mii tep fa]` de anul 2013. Produc-
]ia intern` a \nsumat 21.922,4 mii tep, \n cre[tere cu 0,7%, 
iar importul a fost de 10.251 mii tep, \n cre[tere cu 6,1%. 
Resursele de energie electric` au fost de 63.985,3 milioane 
KWh, \n cre[tere cu 7,8%. Cre[terea resursei de energie 
electric` s-a datorat \n principal cre[terii produc]iei cu 7,4%. 
Produc]ia din termocentrale a fost de 26.592,7 milioane 
KWh, \n sc`dere cu 1,6%. Produc]ia din hidrocentrale a fost 
de 18.997,5 milioane KWh, \n cre[tere cu 25,4%, iar cea din 
centralele nuclearo-electrice a ajuns la 11.675,6 milioane 
KWh, \n cre[tere cu 0,5%. Produc]ia din centralele eoliene 
\n anul 2014 a fost de 4.723,6 milioane KWh, \n cre[tere cu 
34,4 milioane KWh, iar energia solar` produs` \n instala]ii 
fotovoltaice a fost de 1.295,3 milioane KWh, \n cre[tere cu 
874,9 milioane KWh fa]` de anul 2013, adic` o produc]ie de 
peste trei ori mai mare. Consumul final de energie electric` 

\n economia na]ional` a fost de 49.246 milioane KWh, cu 
1,9% mai mic, iar iluminatul public a \nregistrat o sc`dere 
cu 21,2%, \n timp ce consumul popula]iei a sc`zut cu 0,6%. 
Exportul de energie electric` a fost de 8.189,6 milioane KWh, 
\n cre[tere cu 5.723,7 milioane KWh. Consumul propriu 
tehnologic \n re]ele [i sta]ii a fost de 6.549,7 milioane KWh, 
\n sc`dere cu 2,1%. 

Consumul de gaze naturale \n România a totalizat 
87,080 milioane MWh \n primele nou` luni din 2014, 
\n sc`dere cu 5,4% fa]` de cel din perioada similar` a 
anului trecut, care s-a ridicat la 92,047 milioane MWh, 
conform unui raport publicat pe site-ul Autorit`]ii Na]i-
onale de Reglementare \n domeniul Energiei (ANRE), 
preluat de Agerpres. Pre]ul gazelor de import a variat 
\n primele nou` luni \ntre 390 dolari/1.000 mc (122,56 lei 
/MWh) [i 348 dolari/1.000 mc (106,59 lei/MWh). 
|n septembrie, pre]ul a fost de 361 dolari/1.000 mc 
(114,31 lei/MWh). Conform Strategiei Energetice a Ro-
mâniei \n perioada 2015-2035, lansat` \n dezbatere pe 
site-ul Ministerului Energiei, \n perioada 2009-2013, con-
sumul anual de gaze naturale \n România s-a redus cu 
5,4%, consumul mediu anual \n aceast` perioad` fiind 
de 142,96 TWh.

|N 2014,  CONSUMUL DE 
GAZE |N ROMÂNIA A FOST 
DE 87,080 MILIOANE MWH

Olandezii au inventat 
o turbin` f`r` pale

Turbina eolian` inventat` de olandezi, pe lâng` faptul c` 
nu are pale, folose[te mișcarea pic`turilor de ap` prin-
tr-un câmp electric pentru generarea de energie, scrie 
adevarul.ro. Numit` „Moara de vânt olandez`“, aceasta 
este o idee ambi]ioas`, tehnologia folosit` neavând 
nimic \n comun cu generarea actual` de electricitate 
prin intermediul vântului. Tehnologia se nume[te EWI-
CON (numele vine de la „Electrostatic Wind Energy Con-
verter“), un acronim pentru convertirea electrostatic` 
a energiei vântului, designul acestei turbine fără pale 
sem`nând cu o sfer` acoperit` de dou` inele de o]el [i sticl`. 
„Eoliana“ va avea 174 de metri \năl]ime, iar cantitatea 
de energie produs` depinde de viteza vântului, num`rul 
de pic`turi de ap`, electrizarea acestora [i intensitatea 
câmpului electric. 
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Sectorul industrial 
din România a sc`zut 
\n luna ianuarie
Sectorul industrial din România, care inclu-
de activit`]ile de prelucrare a materiei prime, 
minerit, energie, ap` [i salubritate, a \nregistrat 
sc`deri \n prima lun` a anului, 35% dintre firme 
raportând reduceri ale produc]iei, conform 
Barometrului Industriei, realizat de IRSOP Mar-
ket Research \n parteneriat cu Facultatea de 
Management din S.N.S.P.A. [i preluat de Medi-
afax. Analiza se bazeaz` pe 11 indicatori-cheie, 
printre care produc]ia total̀ , volumul comenzilor 
noi, volumul stocurilor, num`rul de angaja]i, 
costurile de produc]ie, cheltuielile de capital 
[i exporturile. |n luna ianuarie 2014, 35% din 
companii au \nregistrat o sc`dere a produc]iei, 

\n timp ce 24% au raportat cre[teri comparativ 
cu luna precedent`, iar 38% din companii au 
raportat un declin al num`rului de comenzi noi. 
Costurile de produc]ie au crescut pentru 36% 
dintre companii, \n timp ce doar 12% dintre firme 
au sim]it o sc`dere din acest punct de vedere. 
Sondajul a fost realizat pe un e[antion de 327 
de firme industriale, reprezentativ la nivelul 
celor aproximativ 15.200 de firme industriale 
cu peste 9 angaja]i din România, care generează 
aproximativ 95% din cifra de afaceri a industriei. 
„Produc]ia industrial` reac]ioneaz` foarte rapid 
la schimb`rile din economie. Reducerea acti-
vit`]ii nu poate avea decât dou` cauze: situa]ia 
economic` general` sau sc`derea cererii. Noi 
credem c` este vorba despre o sc`dere a cererii, 
care a \nceput \n ultimele luni ale anului trecut [i 
a continuat \n ianuarie 2015“, a declarat, \ntr-un 
comunicat, Petre Datculescu, directorul IRSOP 
Market Research & Consulting. 

M in isterul  Energiei  din 
Marea Britanie a aprobat 
proiectul parcului eolian 

Dogger Bank Creyke Beck, care va 
deveni cel mai mare parc eolian 
offshore din lume, conform Reu-
ters. Dogger Bank Creyke Beck va 

cuprinde până la 400 de turbine 
eoliene, cu o capacitate de 2.400 

de MW, suficient` pentru apro-
vizionarea cu energie electric` a 
unui num`r de dou` milioane de 
locuin]e. Aprobarea guvernului 
englez reprezint` un moment de 
cotitur` pentru acest proiect, pen-
tru care decizia final` de inves-

ti]ie va fi luat` \n 
aproximativ doi ani, 
dup` care vor putea 
\ncepe lucr`rile de 
construc]ie. |n pre-
zent, Marea Britanie 
are o capacitate de 
produc]ie a energiei 
eoliene offshore de 
aproximativ 5,05 
GW, cea mai mare 
din lume, iar obiec-
tivul s`u este ca \n 
2030 s` ajung` la 
41 de GW, \n \ncer-

carea de a reduce emisiile de 
carbon \n sectorul electricit`]ii. 

Marea Britanie va construi cel 
mai mare parc eolian offshore 
din lume 

|N TURNUL EIFFEL AU FOST 
MONTATE PRIMELE TURBINE 
EOLIENE

Compania UGE International, \n parteneriat cu Société 
d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), a instalat dou` 
turbine eoliene pe celebrul Turn Eiffel din Paris, scrie 
site-ul stiintasitehnica.com. Turbinele au ax vertical Visi-
onAIR5 [i au fost instalate deasupra etajului al II-lea, la 
o \n`l]ime de 121 m. Acestea vor produce peste 10.000 
kWh de electricitate pe an, sc`zând astfel din factura 

energetic` a activit`]ilor comerciale de la primul etaj. 
Montarea turbinelor s-a f`cut cu dificultate, pentru c` 
fiecare component` a fost adus` cu ajutorul unor cabluri 
suspendate deasupra celui de-al doilea etaj. Pentru a nu 
influen]a aspectul turnului, inginerii au vopsit turbinele 
\n culoarea acestuia. Turnul Eiffel consum` aproximativ 
7,8 milioane kWh pe an.
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Pân` \n 2025, energia 
solar` va fi mai ieftină 
decât c`rbunele [i gazul

Energia solar` va avea un pre] mai avantajos decât 
c`rbunele [i gazele naturale pân` \n anul 2025, \n 
regiunile \nsorite ale Uniunii Europene, informeaz` 

Euractiv.com, preluat de romanialibera.ro. Costurile de 
produc]ie a energiei solare din Europa Central` [i de Sud 
vor sc`dea cu pân` la 0,6 euro pe kilowatt-or` pân` \n 
2025, dac` lu`m \n calcul studiul realizat recent de Asocia-
]ia Agora Energiewende. Acesta arat` c` pre]ul va conti-
nua s` scadă pân` \n anul 2050 [i astfel panourile solare 
vor putea concura cu gazele naturale [i c`rbunii. Studiul 
sus]ine c` \n acest context energia solar` va fi mult mai 
ieftin` decât oricare alt` form` de producere de energie. 
|n prezent, costurile panourilor fotovoltaice sunt ridicate, 
de aceea acum energia solar` este considerat` scump`. 
Un proiect realizat de Uniunea European` pentru Uniunea 
Energiei recomand` statelor membre s` reduc` costurile 
de integrare a energiei electrice regenerabile pe pia]a 
intern` prin dezvoltarea de noi infrastructuri. 

Apple va produce ma[ini 
electrice din 2020
Apple accelereaz` procesul de construire de ma[ini 
electrice [i inten]ioneaz` s` \nceap` produc]ia \n 2020, 
pentru a intra \n competi]ie cu Tesla [i General Motors 
(GM), care vor s` lanseze peste doi ani modele \mbun`t`-
]ite ale ma[inilor pe care le produc deja, sus]ine Mediafax. 
Atât Tesla, cât [i General Motors vizeaz` lansarea \n 2017 
a unor ma[ini electrice care s` ruleze mai mult de 200 de 
mile la o \nc`rcare [i care s` coste sub 40.000 de dolari. 
Echipa care lucreaz` la construirea unei ma[ini electrice 
sub brandul Apple este alc`tuit` din 200 de membri, com-
pania c`utând \n continuare exper]i \n robotic` [i produc-
]ia de baterii. Apple a \nregistrat un profit-record de 18 
miliarde de dolari \n primul trimestru al anului fiscal 2015 
(octombrie-decembrie 2014), \n urcare cu 38% fa]` de 
aceea[i perioad` din 2013, \n timp ce veniturile au avansat 
cu 30%, la 74,6 miliarde de dolari fa]` de 57,6 miliarde de 
dolari. Anul trecut, un alt gigant din IT, Google, [i-a anun-
]at intrarea pe segmentul auto, vizând \ncheierea unor par-
teneriate cu produc`tori din industria auto pentru crearea 
unor ma[ini autonome \n câ]iva ani.

ECLIPSA DE SOARE NU A AFECTAT REȚEAUA ELECTRICĂ 
EUROPEANĂ
Rețeaua electrică europeană a tre-
cut cu bine peste eclipsa totală de 
soare care a avut loc pe 20 martie. 
Conform AFP, fenomenul nu a afectat 
\n mod major producția, \nregistrân-
du-se doar anumite variații bruște de 
producție fotovoltaică \n Germania și 
Italia, unde au avut loc tăieri punc-
tuale de aprovizionare pentru câțiva 
consumatori industriali din Rhin.
De altfel, această eclipsă a reprezen-
tat și primul test de acest gen pentru 
rețeaua europeană, \n condițiile \n 
care acum există un parc solar de o 
sută de ori mai mare decât \n timpul 
precedentei eclipse, \n 1999.
„Variațiile rapide de producție solară 
și dificultățile de a anticipa impactul 

eclipsei asupra cererii au 
fost gestionate cu succes 
de către reprezentanții re-
țelelor de transport“, sus-
ține asociația europeană 
a gestionărilor rețelelor 
de transport de electrici-
tate (Entsoe) \ntr-un comu-
nicat preluat de site-ul 
hotnews.ro. 
|n așteptarea fenomenului 
astronomic, asociația se 
aștepta la o reducere a 
producției fotovoltaice de 
maximum 34.000 mega-
wati, \nsă valoarea a ajuns 
\n cele din urmă la doar 
17.000 MW.
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Scăderea prețului petro-
lului poate fi bună pentru 
consumatori și economia 
globală, dar \n acest con-

text s-ar putea \ncuraja 
și o utilizare mai mare a 

combustibililor fosili și 
anularea eforturilor de a 

face sistemul energetic 
mondial mai durabil.

text CAROL POPA
foto SHUTTERSTOCK, 

GULIVER/IMAGEFORUM
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Cine şi cum poate câştiga 
\n următorii ani din preţul 
petrolului –
modelul anilor '80
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EXPERIENȚA TRECUTULUI TREBUIE 
PUSĂ |N PRACTICĂ
Oficialul Agenției Internaționale pentru Energie 
consideră că experienţa trecutului oferă lecţii 
pentru ceea ce guvernele ar trebui să evalueze 
acum nu ca oportunitate pentru creşterea con-
sumului de resurse energetice, dar ca posibili-
tate de \mbunătăţire a securităţii energetice şi 
de susţinere a producţiei şi consumului de 
energie verde, având \n vedere necesitatea 
stringentă de a transforma sistemul energetic 
mondial \ntr-unul cu impact mai mic la nivel de 
climă şi mediu. Directorul excutiv al IEA susține 
că nu este un secret faptul că este nevoie de 
măsuri radicale, dar eforturile depuse până \n 
prezent au fost, \n cel mai bun caz, „prea 
lente“. „|n evaluarea anuală a eforturilor 
Agenției Internaționale a Energiei de a trans-
forma sistemul energetic, sursele regenerabile 
reprezintă singurul loc luminos \ntr-o imagine 
altfel sumbră a progresului mediu curat-ener-
gie. Cel mai rău curs de acțiune ar fi o auto-
mulțumire \n fața prețurilor mici la petrol. 
Această atitudine exista și acum 30 de ani, dar 
atunci perspectiva schimbărilor climatice abia 
se manifesta ca preocupare politică. Astăzi, 
știm altfel: factorii de decizie politică trebuie 
să păstreze o perspectivă pe termen lung. Ei 
au o șansă odată \ntr-o generație pentru a 
reveni pe drumul cel bun. Să sperăm că profită 
de acest moment“, a mai afirmat Maria van der 
Hoeven.
Comitetul director al Agenției Internaționale a 
Energiei apreciază că, de această dată, există 
o rază de speranță: scăderea prețului petrolului 
va fi o lovitură de stimulare economică a con-
sumatorilor din \ntreaga lume şi factorii de 
decizie trebuie să ia măsuri ca această creşte-
re a consumului să nu afecteze eforturile 
depuse pentru un mediu curat. O primă astfel 
de măsură ar fi, \n viziunea directorului execu-
tiv IEA, eliminarea subvențiilor pentru consum 

de combustibili fosili. „|n 2013, guver-
nele din \ntreaga lume au cheltuit 550 
miliarde de dolari pe aceste subvenții 
care \ncurajează producerea de de- 
șeuri. Reformarea sistemelor de sub-
venționare este dificilă, deoarece cos-
turile pe termen scurt impuse anumitor 
grupuri ale societății pot fi \mpovărătoare și 
induc opoziția politică. Dar o astfel de opoziție 
poate fi uşor oprită acum, \n contextul actual 
al prețurilor scăzute la petrol“, consideră Maria 
van der Hoeven.
Pe de altă parte, factorii de decizie din țările 
mari consumatoare de energie ar trebui să 
profite de colapsul de pe piața petrolului pen-
tru a introduce mandate (certificate – n.r.) 
pentru emisii scăzute de carbon sau pentru a 
consolida sistemele existente. Astfel de acțiuni 
ar \ncuraja o utilizare mai eficientă a energiei, 
ar stimula acţiunile economice pentru captarea 
și stocarea carbonului și ar promova sursele 
de energie cu emisii reduse de carbon, cum ar 
fi energiile regenerabile și cea nucleară. Mai 
mult decât atât, impozitele mai mari pe com-
bustibilii pentru transport ar contribui financiar 
la cercetările pentru energie curată, pentru 
dezvoltare și implementare. 

OPORTUNITĂȚILE VIZATE 
DE BANCA MONDIALĂ
Potrivit unui recent studiu lansat de Banca 
Mondială, intitulat „Marea pr`buşire a pre-
țurilor la  petrol: cauze, consecin]e și răspun-
suri politice“ şi publicat pe site-ul instituţiei 
(http://www.worldbank.org/en/research/
brief/policy-research-note-01), impactul 
prețurilor mai mici la petrol, pentru economia 
mondială și țările \n curs de dezvoltare, ar 
trebui să fie, \n general, pozitiv pe termen 
mediu, deși națiunile exportatoare de petrol 
vor fi afectate \n mod negativ.
Lucrarea, scrisă de John Baffes, Ayhan Kose, 

Franziska Ohnsorge și Marc Stocker, prezin-
tă o analiză cuprinzătoare a cauzelor și con-
secințelor economice și financiare ale decli-
nului prețului petrolului. Lucrarea a fost 
publicată ca prima dintr-o nouă serie de note 
de politici de cercetare (PRN), un produs al 
Oficiului Economistului Şef al Băncii Mondiale 
și Senior Vice Preşedinte.
„Ideea din spatele lucrărilor din seria Policy 
Research este de a sintetiza cercetările și 
datele actuale și de a pune \n lumină aspecte 
de interes privind politicile contemporane; ca 
atare, aceste publicații ocazionale ar trebui 
să fie de valoare pentru factorii de decizie 
politică şi pentru analişti, mai ales \n econo-
miile de piață emergente“, a declarat Kaushik 
Basu, Economistul Șef al Băncii Mondiale și 
Senior Vice Preşedinte. 
Prețurile la petrol au scăzut cu aproape 50% 
\n perioada iunie 2014 - februarie 2015, 
marcând sfârșitul ciclului super-prețurilor 
materiilor prime, care a \nceput \n anii 2000. 
Declinul a fost destul de mare, dar nu fără 
precedent, se precizează \n lucrare. Cel mai 
recent exemplu este tot prăbușirea prețurilor 
din 1985-1986, după care au urmat, de ase-
menea, o perioadă de creştere puternică a 
furnizării de petrol neconvențional și decizia 
OPEC de a renunța la direcționarea de preț.
Lucrarea estimează că o scădere de aproape 
50% a prețurilor la petrol ar putea fi asociată 
cu o creștere de 0,7% - 0,8% \n PIB-ul global 
pe termen mediu. Prețurile mici la petrol ar 
trebui să exercite presiuni \n sensul scăderii 
prețurilor altor materii prime, \n special pen-
tru \ngrășăminte și mărfuri alimentare. 

M
aria van der Hoeven, Direc-
tor Executiv al Agenției 
Internaționale pentru Ener-
gie (IEA), o organizație au-
tonomă, care funcționează 
pentru asigurarea energiei 

fiabile, a publicat pe site-ul Agenţiei şi \n 
cotidianul Huffington Post un comentariu 
prin care atrage atenţia asupra asemănărilor 
dintre actuala criză a preţului petrolului şi 
cea din anii 1985-1986, când unele guverne 
au pierdut ocazia de a transforma criza  
\ntr-o oportunitate, adoptând măsuri care 
să \ncurajeze şi să susţină energia verde. 
„Acest moment nu va dura pentru totdeau-

na: trebuie să acționăm acum. Apro-
vizionarea a depăşit oferta, prețurile 
petrolului au scăzut cu peste 40% 
faţă de iunie 2014. La mijlocul anilor 
1980, factorii de decizie din anumite 
țări ar fi putut profita să facă un pas 
hotărâtor, strângând standardele de 
eficiență energetică. Dar \n loc să 
acţioneze, au avut, \n general, o abor-
dare laissez-faire, iar consumatorii 
s-au \nghesuit să achiziţioneze echi-
pamente şi vehicule cu consum 
mare“, susţine  Maria van der Hoeven 
\n articolul publicat de cotidianul 
Huffington Post.
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AGEN}IA ONLINE PLUS – 
un serviciu online, permanent 
la dispozi]ia clien]ilor business 
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text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK

Agen]ia online, serviciul pe care GDF SUEZ Energy România \l pune la dispozi]ia clien]ilor s`i, ]ine pasul 
cu schimb`rile rapide din mediul online [i pentru clien]ii business a devenit Agen]ia online Plus, oferindu-le 
acestora posibilitatea de a accesa mai rapid [i mai u[or informa]iile necesare. 

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (22)/2015

M
ediul online este \ntr-o permanent` schim-
bare, din dorin]a de a simplifica [i mai mult 
accesul la informa]ia necesar`. GDF SUEZ 
Energy România \n]elege perfect acest 
proces, motiv pentru care vine \n sprijinul 

clien]ilor business cu un serviciu performant [i adaptat 
la nevoile lor, Agen]ia online Plus.
|n momentul lans`rii sale pe site-ul www.gdfsuez.ro, 
Agen]ia online s-a dorit s` fie [i, de altfel, a[a s-a [i 
\ntâmplat, un serviciu online atât pentru clien]ii casnici, 
cât [i pentru cei business. Prin intermediul Agen]iei 
online, clien]ii GDF SUEZ Energy România \[i pot crea un 
cont prin care pot avea acces la toate informațiile despre 
factur`, pl`]i [i consum, f`r` a fi nevoie s` se deplaseze 
la vreun sediu GDF SUEZ Energy România: 

• transmit indexul autocitit \n intervalul de timp spe-
  cificat (aceast` func]ionalitate este valabil` pentru 
  o parte a clien]ilor business);
• pl`tesc factura online, simplu [i rapid;
• verific` eficient pl`]ile efectuate;
• consult` toate modalit`]ile de plat` a facturii;
• transmit diverse solicit`ri cu privire la facturi.

Platforma Agenția online Plus poate fi accesat` de c`tre: 
asocia]iile de proprietari, firmele cu consum energetic 
mic, firmele cu consum energetic mediu, cele din sectorul 
public [i conturile mari. Noutatea pe care o aduce Agen- 
]ia online Plus este dat` \n primul rând de modul \n care 

sunt dispuse informa]iile, iar secțiunile de interes pot fi 
accesate mult mai ușor și rapid grație meniului persona-
lizat \n funcție de categoria de consum. 
De asemenea, pentru ca informa]ia afi[at` s` fie cât 
mai apropiat` din punct de vedere vizual cu modul \n 
care sunt obi[nui]i clien]ii business, istoricul de consum 
este prezentat sub form` de grafic, atât pentru gaze, 
cât [i pentru electricitate. Iar datele dup` care se for- 
meaz` graficul pot fi organizate dup` o period` aleas`. 
{i tocmai pentru c` GDF SUEZ Energy România \n]elege 
cât de important este pentru o companie s` aib` toate 
facturile \n ordine, din Agen]ia online Plus clien]ii pot des- 
c`rca facturile de consum \n format XML, specific servi-
ciului de contabilitate. |n acest fel, ele pot fi \nc`rcate 
automat \n sistemul oric`rei companii. 
Existen]a unui Key Account Manager dedicat este o alt` 
noutate a Agen]iei online Plus. Acesta apare \n contul 
clientului cu poză și datele de contact pentru a putea 
oferi r`spuns la problemele clienților imediat ce este con- 
tactat de către aceștia. Este un serviciu unic, prin care 
GDF SUEZ Energy România vrea s` le ofere clien]ilor 
posibilitatea de a apela cu \ncredere la serviciile sale, ob- 
]inând \n timp util toate informa]iile necesare direct de 
la o persoan` specializat`.
De asemenea, \n func]ie de categoria de consumator 
din care fac parte, clien]ii vor g`si aici \n mod constant 
nout`]i din domeniul de interes.
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Aceast` aplica]ie este un back-up pentru Agen]ia online exis-
tent` \n varianta web, valabil` pentru telefoane mobile [i table-
te, fiind compatibil` cu sistemele Android [i iOS. Practic, prin 

aceast` aplica]ie clien]ii casnici [i cei business vor accesa di- 
rect de pe dispozitivele mobile informa]iile contului lor din Agen- 
]ia online. 
Beneficiile pe care le aduce aceast` aplica]ie celor care [i-o 
instaleaz` pe telefon sunt: notific`rile pentru plata facturii, trans-
miterea indexului se poate face direct din fa]a contorului, accesul 
la telefoanele de urgen]`, tel verde [i call center. De asemenea, 
\n func]ie de loca]ia \n care se afl` utilizatorul, el va putea s` 
repereze punctele \n care se pot face pl`]ile facturilor de energie.
{i pentru c` exist` momente f`r` acces la internet, aplica]ia ofer` 
posibilitatea folosirii unor informa]ii minime [i \ntr-o asemenea 
situa]ie. 
De asemenea, aplica]ia Agen]ia online va permite consultarea 
facturii \n format PDF oricând este nevoie. 
{tim cu to]ii cât de agasantă este citirea articolelor sau pagi-
nilor web care nu sunt adaptate la dispozitivele mobile. Aplica- 
]ia dezvoltat` de GDF SUEZ Energy România este creată pentru 
toate ecranele telefoanelor sau tabletelor, \n acest fel facilitând 
consultarea unor informații esențiale. n

13

Suntem din ce \n ce mai mobili, iar telefonul nu mai este de mult timp doar un instrument prin intermediul c`ruia comunic`m 
cu alte persoane. Acesta este un mini-computer pe care \l lu`m peste tot cu noi [i prin intermediul c`ruia putem accesa 
oricând informa]iile care ne intereseaz`. Prin urmare, [i \n acest context GDF SUEZ Energy România ]ine pasul cu evolu]ia 
tehnologiei [i dezvolt` aplica]ia Agen]ia online pentru mobil.

AGEN}IA ONLINE pentru mobil
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Contractarea online, un 
nou serviciu GDF SUEZ 
Energy România 

Ce \nseamnă GDF SUEZ e-Clasic?

14

text SIMONA GEORGESCU  foto SHUTTERSTOCK

Compania GDF SUEZ Energy România ține ritmul cu vremurile alerte pe care le trăim și a dezvoltat \n premieră 
pentru piața de energie din România un nou serviciu – CONTRACTAREA ONLINE. Serviciul este dedicat clienților 
business din portofoliul companiei, cu un consum de până la 11.627,78 MWh și racordați \n rețeaua de distribuție 
a operatorului Distrigaz Sud Rețele. Contractarea online completează celelalte servicii online pe care compania 
le pune deja la dispoziția clienților și a fost lansată \n noiembrie 2014. 
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GDF SUEZ e-Clasic este varianta online a ofertei GDF 
SUEZ Clasic și poate fi contractată exclusiv online. Prețul 
de furnizare gaze naturale pentru oferta online variază  
\ntre 112,79 lei/MWh și 142,94 lei/MWh, \n funcție de ca- 
tegoria de consum, și are un termen de plată \ncepând cu 
10 zile calendaristice. Prețurile conțin tarife reglementate 
de transport, distribuție și \nmagazinare, pentru care 

GDF SUEZ Energy România \ncheie contracte aferente 
acestor servicii, dar nu includ TVA și acciza. 
Caracteristica de bază a contractării online este faptul 
că toate contractele \ncheiate astfel nu necesită sem-
nătură sau ștampilă. Mai mult, acestea sunt completate 
online, \n mod automat, cu datele clientului și opțiunile 
la care acesta a aderat. Ulterior, contractul este salvat 

și poate fi accesat oricând \n contul clientului 
din Agenția online Plus. Contractarea ofertei 
de furnizare gaze naturale de către clienţii 
GDF SUEZ Energy România nu necesită pre-
zentarea unor documente suplimentare.
Prin dezvoltarea acestui serviciu, GDF SUEZ 
Energy România le oferă clienților posibilitatea 
de a beneficia de cea mai bună ofertă, iar \n 
același timp economisesc timp și gestionează 
\ntr-un mod centralizat toate contractele \n 
Agenția online Plus. |n plus, aceștia pot acce-
sa, tipări sau salva \n calculatorul personal 
contractul de furnizare gaze naturale, fără a 
mai depinde de o persoană sau o locație la 
care trebuie să se deplaseze pentru formalități.

PENTRU A PUTEA CONTRACTA ONLINE, 
CLIENȚII TREBUIE SĂ AIBĂ UN CONT |N 
AGENȚIA ONLINE PLUS. 
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Pasul 1: Accesarea contului din Agenția online Plus
Clientul accesează site-ul www.gdfsuez.ro și prin intermediul butonului Login se autentifică \n contul său din Agenția 
online Plus. Dacă nu are un cont \n Agenția online Plus, trebuie să creeze unul, prin accesarea butonului Vreau să 
mă \nregistrez. După această etapă de \nregistrare, se poate autentifica \n contul creat.

Pasul 2: Accesarea contractării online
Contractarea online este disponibilă \n prima pagină după autentificare, \n zona Top Smart, prin căsuța „Gaze 
naturale pentru fiecare companie sau instituție publică“. Prin accesarea ei, clientului i se afișează locurile de consum 
aferente codului de client \nregistrat, iar acesta poate alege astfel pentru ce loc de consum dorește să contracteze 
oferta online, GDF SUEZ e-Clasic. 

Pasul 3: Consultarea ofertei și a termenilor contractuali
Pentru fiecare loc de consum, clientului \i este afișată oferta GDF SUEZ e-Clasic personalizată și poate consulta 
termenii și condițiile de furnizare gaze naturale. 

Pasul 4: Contractarea ofertei
Contractarea ofertei este realizată prin bifarea ei și acceptarea termenilor și condițiilor de furnizare gaze naturale. 
Ulterior, \ncepe un proces scurt de verificare a opțiunilor selectate și de acceptare a acestora. După finalizarea lui, cli-
entul poate consulta contractul \n format pdf, contract pe care \l va regăsi oricând \n contul său din Agenția online Plus. 

15

Cum se realizează, pas cu pas, contractarea online?

Vă așteptăm \n online pentru a descoperi avantajele contractării prin Agenția online Plus!

|ncheierea contractelor \n mediul online este un proces 
recunoscut de către legislația română și europeană prin mul-
tiple acte normative. De exemplu, \n legislația română, vali-
ditatea contractului \ncheiat prin mijloace electronice este 
prevăzută prin art. 7, alin. (1) din Legea nr. 365/2002 pri-
vind comerțul electronic. Astfel, acest articol stabilește prin-

cipiul echivalenței formei tradiționale cu forma electronică,  
cf. art. 9 din Directiva privind Comerțul Electronic: „Contractele 
\ncheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe 
care legea le recunoaște contractelor (s.n. — consemnate 
pe suport tradițional de hârtie), atunci când sunt \ntrunite 
condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora“.

{tia]i c`?
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Economia de energie: 
mai bine cu mai pu]in

16

text ADRIAN C|L}AN foto SHUTTERSTOCK

|n ultimii ani, un termen-vedet` a intrat \n prim-planul vocabularului tehnic [i a devenit unul dintre cei mai 
folosi]i la nivel global: eficien]` energetică (EE). Definit` sec, de[i acoper` o palet` larg` de domenii de 
influen]`, „EE“ se refer` la totalitatea modalit`]ilor prin care putem ob]ine acela[i beneficiu, fie c` vorbim 
de mi[care, de lumin` ori de c`ldur`, folosind mai pu]in` energie.
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E
conomia de energie suscit` un interes tot mai 
mare [i solu]iile sunt tot mai c`utate, pentru c` 
un consum mai mic de energie [i combustibil \n- 
seamn` automat [i economie de bani, adică 
profit. {i \n domeniul casnic, pentru fiecare din-
tre noi, [i \n cel industrial sau macroeconomic, 
economisirea energiei poate fi aplicată peste 

tot. De la izolația mai bun` a locuin]elor, la „electronicele verzi“, 
la automobilele eficiente, la iluminatul economic, la sistemele 
de condi]ionare a aerului cu pompe de r`cire eficiente ori cu 
sisteme de r`cire pasive, precum ventilarea pe timp de noapte 
sau la practicile industriale \mbun`t`]ite. Sun` uimitor, dar efi- 
cientizând energetic o locuin]` sau un sediu de companie, nece- 
sarul pentru \nc`lzire se reduce chiar pân` la o zecime din 
vechile cheltuieli, iar consumul de energie electric` scade de 
patru pân` la de zece ori.

DE LA MIC LA MARE
La nivel macro, economisirea energiei [i \mbun`t`]irea eficien- 
]ei energetice reprezint` cel mai rapid, ecologic [i rentabil mod 
de a aborda siguran]a energetic`, echitatea global` \n dome-
niul energiei, protec]ia mediului [i stabilitatea climei [i de a 
asigura o cre[tere economic` durabil` pe termen lung. Eficien- 
]a energetic` urm`re[te, de asemenea, reducerea costuri-
lor, directe [i indirecte, la nivel ecologic, economic, social, 
costuri induse de produc]ia, transportul [i consumul de 
energie, [i contribuie la reducerea amprentei ecologice, di- 
minuând amprenta energetic` [i, uneori, pe cea de carbon. 
Rezultanta directă, la nivel global, se traduce printr-o cre[tere 
a securit`]ii energetice [i o adaptare la schimb`rile climatice, 

o reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser` [i un efect mai 
u[or de suportat al tranzi]iei ecologice [i, mai mult decât atât, al 
tranzi]iei energetice. La nivelul companiilor, argumentul pentru 
investi]iile \n eficien]a energetic` este efectul imediat al redu-
cerii cheltuielilor cu energia, care poate fi rapid remarcat pe 
contul de profit, la care se adaug` [i asigurarea competitivit`]ii 
companiei \n viitor, \n condi]iile cre[terii pre]urilor la energie. {i 
cum, de obicei, perioada de recuperare a investi]iei \n eficien]` 
energetic` este mai scurt` comparativ cu investi]iile de capital 
tradi]ionale, \ntre doi [i [ase ani, după cum sus]in speciali[tii \n 
energetic`, impactul asupra bilan]ului companiei va fi limitat, 
iar efectele financiare finale, pozitive. 

O GAMĂ DE TEHNOLOGII
Gestiunea eficient` a energiei la consumatorii finali, la nivel 
individual [i familial, unde impactul este cel mai u[or de per-
ceput, nu se limiteaz` doar la economia de bani, ci furnizeaz` 
[i un nivel mai \nalt de confort. {i aceasta poate deveni o parte 
a realit`]ii de zi cu zi din via]a a mii de familii. |ncepând de la 
o cas` bine izolat` pe exterior, de la acoperi[ pân` la pivni]`, 
care va fi mai r`coroas` vara [i mai c`lduroas` iarna (ceea ce 
presupune folosirea unui sistem de ventila]ie [i de \nc`lzire mai 
mic [i mai ieftin), sau de la iluminatul eficient, care va oferi mai 
mult` lumină acolo unde ai nevoie, pân` la ma[inile moderne 
de sp`lat vase sau rufe, care folosesc mult mai pu]in` ap`, ori 
la frigiderele eficientizate energetic, care nu \nghea]`, nu fac 
condens, sunt mai silen]ioase [i implicit au o durat` de via]` 
mult mai mare. Economia de energie, sau mai corect spus o 
„utilizare ra]ional` a energiei“, se bazeaz` \n principal pe opti-
mizarea consumului printr-o gam` de tehnologii, procese [i mij-
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loace, care s` ofere acela[i serviciu [i confort, 
folosind cea mai mic` intensitate energetic`. 
Iar solu]iile de eficientizare prin reducerea pro- 
priului consum de energie electric` sunt multe 
[i aproape toate simple [i la \ndemân`.

SOLUȚII PENTRU TOATĂ CASA
Demersurile semnificative pentru economi-
sirea energiei, recomandate de speciali[ti 
pentru diverse p`r]i ale locuin]ei, pot p`rea un 
efort mare \n prima etap`, dar economiile sunt 
pe m`sur`. De exemplu, \n buc`t`rie, unde 
exist` mai multe aparate electrocasnice [i, \n 
principal, doi „mari consumatori“ ‒ aragazul [i 
frigiderul ‒, se pot mic[ora costurile aplicând 
câteva sfaturi simple de eficien]` energetic`: 
- \nlocuirea sp`lării manuale a vaselor cu o ma- 
[in` de sp`lat vase, care consum` circa 8 litri 
de ap` la un ciclu. Astfel, se reduce serios con- 
sumul de ap` [i implicit cel de gaze pentru \nc`l- 
zirea acesteia;
- dezghe]area periodic` a congelatorului. Un 
congelator unde s-au depus 3 cm de ghea]` con- 
sum` cu 30% mai mult` energie;
- men]inerea unei distan]e de cel pu]in 5 cm  

\ntre frigider [i perete [i cur`]area permanent` 
de praf a p`r]ii din spate a acestuia pentru a pre- 
veni supra\nc`lzirea;
- nu se introduc alimente fierbin]i \n frigider. 
Pentru r`cirea lor, frigiderul va consuma mai 
mult` energie;
- \n timpul procesului de g`tire, vasele se aco-
per` cu capace, pentru a asigura o tempera-
tur` crescut`;
- cuptorul [i aragazul se pot opri pu]in mai de- 
vreme decât este nevoie pentru prepararea 
mânc`rii, aceasta putând fi gata datorit` c`l-
durii reziduale, f`r` s` mai consume nimic.
Baia este o alt` \nc`pere dintr-o locuin]` \n 
care se pot face economii importante:
 - alegerea du[ului \n locul c`zii. Un du[ „cost`“ 
doar 30-40 de litri de ap`, fa]` de 150-200 de 
litri la o cad` plin`;
- \ntreruperea apei \n timpul sp`l`rii pe din]i 
sau a altor activit`]i care permit acest lucru;
- verificarea [i schimbarea periodic` a garnitu-
rilor de la baterii, bideu [i toalet` care nu mai 
\nchid perfect apa. 
Iarna este un anotimp \n care consumul cre[te, 
dar câteva gesturi simple ajut` la p`strarea 

facturilor la o valoare suportabil`: 
- reglarea temperaturii din cas` cu termostate 
instalate la calorifere [i folosirea unui device 
de setare ambiental`;
- când nu este nimeni \n locuin]` pentru mai 
multe ore, se regleaz` temperatura cu 3-4 gra- 
de mai pu]in decât \n mod obi[nuit;
- eliminarea risipirii c`ldurii \n mod inutil [i \n- 
locuirea echipamentelor vechi cu unele noi, 
care consum` mai pu]in [i sunt mai sigure;
- \ntre]inerea corect` a instala]iei de \nc`lzire 
[i izolarea u[ilor [i ferestrelor cu benzi speciale 
din cauciuc [i burete ‒ se ob]ine o economie 
de energie de pân` la 25%;
- \n timpul zilei, se \nchid ferestrele [i u[ile 
dintre camere, iar dac` locuin]a se aerise[te 
mai mult timp, se \nchid caloriferele;
- noaptea se trag draperiile [i/sau jaluzelele 
exterioare.

SOLUȚII MODERNE
Iluminatul reprezint` 14% din consumul total 
de electricitate din Europa [i 19% din consumul 
mondial (conform IEA – Agen]ia Interna]ional` 
a Energiei), astfel c`, logic, controlul acestuia 
va aduce economii importante:
- \nlocuirea becurilor incandescente cu becuri 
economice \n toate \nc`perile casei. Acestea 
consum` de până la cinci ori mai pu]in curent 
electric, ceea ce \nseamnă o factură mai mică 
la electricitate;
- nu se las` aparatele electrice \n regim „stand 
by“ [i nici \nc`rc`torul telefonului conec-
tat atunci când nu se folose[te.
De altfel, trecerea de la iluminatul de tip vechi 
la cel economic [i gestionarea automatizat` 
poate fi folosit` cu efecte economice remar-
cabile \n toate zonele exterioare: pe holuri, \n 
garaj, anexe [i \n \nc`perile pu]in folosite. |n 
aceste zone se pot folosi dispozitive eficiente 
(vor aprinde [i vor stinge luminile atunci când 
este necesar [i le vor adapta \n func]ie de 
gradul de ocupare [i/sau de luminozitate), 
detectoare de mi[care, variatoare de lumin` 
[i termostate programabile, sau se pot adop-
ta solu]ii de radiofrecven]` sau de inter-
net de automatizare. Pentru anumite spa- 
]ii, unde energia este folosit` doar pentru \n- 
c`lzire la temperatur` joas`, se poate 
lua \n calcul \nlocuirea centralei termice 
convenționale cu o centrală termică \n con-
densare, ceea ce va aduce o economie de 
energie de pân` la 15-25%. Sau se poate 
instala o central` cu cogenerare, care pro-
duce simultan energie electric` [i termic`, 
evitând pierderile de c`ldur` [i prin folosirea 
c`reia se poate realiza un randament global 
de pân` la 85%, reducând semnificativ cos-
turile de achizi]ie a energiei. n 

17

16-17 Solutii practice.indd   17 02/07/2015   13:25



Ads 2015.indd   3 13/02/2015   15:26



dosar

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (22)/ 2015

19 Dosar cover.indd   19 26/06/2015   12:09



ANIVERSARE

ISTORIE

20

de GDF SUEZ \n România
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Anul acesta, compania GDF SUEZ sărbătorește 10 ani de când Grupul Gaz de France a achizi]ionat 51% din 
ac]iunile companiei de gaze naturale din România. Au fost 10 ani de transformări majore, de proiecte de pio-
nierat, de provocări, dar și de reușite de care suntem mândri și pe care vă invităm să le descoperiți \n aceas-
tă secțiune specială a revistei Oxygen. 

text RAMONA S~R~RESCU  foto BIBLIOTEC~ GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA

P
ovestea Grupului Gaz de France şi, ulterior, 
a GDF SUEZ Energy România a \nceput pe
31 mai 2005, ziua \n care compania Distrigaz 
Sud a fost preluată printr-un proces de licita-
ţie publică de către Grupul Gaz de France. 

|n noiembrie 2006, compania demarează proiectul de 
unbundling, care a constat \n separarea activității de 
comercializare a gazelor naturale de cea de distribuție, 
proces finalizat \n anul 2008. Modelul de separare ales 
pentru acest proiect a fost cel de companie integrată 
pe verticală. |n urma separării activităţii de comerciali-
zare de cea de distribuţie a gazelor naturale, \n martie 
2008 a fost \nfiinţată filiala de distribuţie Distrigaz Sud 
Reţele.

Evoluție și modernizare au fost cuvintele-cheie care au carac-
terizat ultimii 10 ani ai companiei pe piața locală, având loc 
numeroase schimbări, unele dintre ele \ntr-un ritm foarte 
alert, procesul amplu de modernizare urmând patru direcții 
principale: 

dezvoltarea unei culturi comerciale orientate către 
client;

modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție;

optimizarea activit`]ii și adaptarea instrumentelor 
și metodelor de lucru moderne;

mobilizarea angajaților \n jurul valorilor comune: 
Exigență, Coeziune, |ndrăzneală, Angajament. 
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Crearea primei 
Agenții online 
pentru clienții
de utilități de 
pe piață.

Construirea celui 
de-al doilea parc 
eolian al Grupului 
\n România, \n 
Băleni, județul 
Galați.

Achiziția Congaz.Achiziția a 51% din 
acțiunile compa-
niei
Distrigaz Sud

Achiziția 
Depomureș, pri-
mul operator pri-
vat de \nmagazina-
re de gaze natura-
le din România;
Achiziția Amgaz; 
|nființarea serviciu-
lui național de call-
center.

Construirea pri-
mului parc eolian 
al Grupului
GDF SUEZ \n 
România, \n 
Gemenele, județul 
Brăila;
Implementarea 
SAP CRM pentru 
trei zone de busi-
ness: marketing, 
vânzări
și customer
service.

2005 2007 2009 2010 2012 2013 2014

Fuziunea Grupului 
Gaz de France cu 
Grupul SUEZ;
Crearea Distrigaz 
Confort, filiala de 
servicii tehnice;
Intrarea
GDF SUEZ 
pe piața furnizării 
de electricitate 
pentru clienții
business;
Distrigaz Sud devi-
ne GDF SUEZ 
Energy 
România;
Achiziționarea  și 
integrarea compa-
niei Vital Gaz.

• Investiții totale \n perioada 2005-2014 – 1 miliard de euro, dintre care

500 milioane de euro investiți \n modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție
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Orientarea către client –
un model de cultur` organiza]ional`

Pentru diversificarea serviciilor, \n octombrie 
2009 este \nfiinţată compania Distrigaz Confort, 
ce oferă clienţilor GDF SUEZ Energy România 
servicii complete pentru utilizarea \n siguranţă 
a instalaţiei de gaze naturale. |n portofoliul de 
servicii realizate de Distrigaz Confort sunt incluse:
•servicii destinate instalaţiilor de utilizare a gazelor 
naturale ‒ servicii de verificare tehnică periodică, 
revizie tehnică periodică şi servicii de mentenanţă; 
•servicii destinate instalaţiilor de \ncălzire şi centra-
lelor termice ‒ servicii de verificări tehnice periodice 
ale centralelor termice, reparaţii, mentenanţă şi
\nlocuiri centrale termice;

•servicii de cur`]are a instala]iei de \nc`lzire interi-
oar` (calorifere);
•servicii de cur`]are [i igenizare a aparatelor de aer 
condi]ionat;
•alte servicii pentru instala]ia de utilizare gaze 
naturale [i/sau centrala termic`: montare detectoa-
re CH4 [i CO, vane antiseismice, electrovane, cro-
notermostat (cu fir, wireless sau prin aplica]ii web) 
etc.
Prin cei 250 de speciali[ti certifica]i ANRE [i ISCIR, 
Distrigaz Confort a realizat peste 1.500.000 de 
interven]ii executate la instala]ii de gaze naturale [i 
centrale termice.

• Număr clienți: de la 1.062.627, \n 2005, la 1.500.000 \n 2014 

• Ritm mediu de creștere clienți gaze naturale \n perioada 2005-2014: 41.000/an 

2007

2010
•montarea, \n premieră pentru România, de 
vane antiseismice pentru clienții business;
• lansarea serviciului de transmitere gratuit` 
a facturii prin e-mail;
•crearea primei Agen]ii online pentru 

clien]ii de utilit`]i de pe pia]`, unde a fost 
posibil` pentru prima oar` vizualiza-

rea facturii de gaze naturale [i 
plata sa \n mediul online.

2009
•intrarea pe piața electricității pentru clienții 
business;
•\nființarea Distrigaz Confort și lansarea, 
sub umbrela Asigaz, a serviciilor de verificări 
și revizii ale instalațiilor de utilizare a gazelor 
naturale. 

•lansarea primei rețele de firme independente partenere 
a unui furnizor de gaze naturale pentru montajul de 
instalații și centrale termice, ExpertGaz, ceea ce a dus la 
creșterea calității serviciilor \n domeniu;          
•\nființarea serviciului de Call Center și a aplicației voca-
le de preluare a apelurilor primite din partea clienților.

Distrigaz Confort

2008
•lansarea revistei Oxygen, prima publicație 
de tip „consumer magazine“ de energie din 
România și, ulterior, a conferințelor Oxygen, 
dedicate top managementului celor mai 
importanți clienți de business.

1,2 milioane de apeluri preluate \n 
medie pe an din partea clien]ilor

600.000 de apeluri preluate anual de aplica]ia 
vocal` automat`

CALL CENTER

peste 260.000 de conturi \nregistrate \n Agen]ia online

vizite anuale \n Agen]ia online: de la aprox. 200.000 \n 2009 
până la peste 2.5 milioane \n 2014

120.000 de apeluri preluate \n medie lunar din partea 
clienților

AGEN}IA ONLINE

Dezvoltarea unei culturi orientate către client a 
devenit axa de acțiune strategică după momen-
tul privatizării, mai ales \n contextul liberalizării 
treptate a pieței gazelor naturale. Vechiul con-
sumator sau abonat a devenit client, iar compa-
nia și-a schimbat complet poziția față de clienți 
și de nevoile lor: a fost diversificat portofoliul 
surselor de aprovizionare cu gaze naturale, au 
fost dezvoltate multiple servicii conexe [i am 
devenit furnizor de electricitate. Deci vorbim 
despre un furnizor integrat de energie: gaze 
naturale, electricitate [i servicii pentru clien]i.
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O dezvoltare echilibrat`
[i responsabil`

Distrigaz Sud Re]ele Produc]ie de electricitate
Tot din dorința de a-şi diversifica portofoliul de activități, 
GDF SUEZ Energy România a decis, la sfârșitul anului 
2011, să-și dezvolte propriile capacități de producție de 
electricitate, pentru a-și consolida poziția de furnizor 
integrat de energie pe piața românească. |n martie 2012 
a \nceput cursa contracronometru pentru a finaliza
\ntr-un timp-record construcția primului parc eolian \n 
comuna Gemenele. Acesta are o capacitate instalată de 
47,5 MW și produce echivalentul consumului anual de 
energie electrică pentru circa 50.000 de gospodării. De 
la studiul de fezabilitate, stabilirea calendarului de 
implementare a proiectului până la producerea efectivă 
a primului MWh a fost o cursă lungă care a mobilizat 
aproape toate departamentele din cadrul companiei 
pentru reușita proiectului.
Aventura producției de electricitate a continuat cu cel 
de-al doilea parc eolian, dat \n folosință la 1 martie 2013, 
\n comuna Băleni, județul Galați, care are o capacitate 
instalată de 50 MW.
|n comunitățile unde au fost dezvoltate cele două proiec-
te, o importanță deosebită a fost acordată relațiilor cu 
comunitatea locală, fiind implementate programe de 
responsabilitate socială care să răspundă nevoilor locale.

|nființată \n anul 2008 \n urma procesului de separare a activităților 
de comercializare de cea de distribuție, Distrigaz Sud Reţele deser-
veşte \n prezent18 judeţe din sudul ţării şi municipiul Bucureşti, ges-
tionând o reţea de distribuţie de aproximativ 18.500 km.
Principalul obiectiv al Distrigaz Sud Rețele este securitatea \n exploa-
tare, iar \n acest sens direcțiile prioritare de acțiune pentru filiala de 
distribuție au fost:
• modernizarea și reabilitarea rețelei de distribuție;
• dezvoltarea rețelei de distribuție;
• modernizarea echipamentelor utilizate;
•implementarea unei politici de sănătate și securitate \n muncă efi-
cientă;
• centralizarea și uniformizarea metodelor de lucru și a activităților 
derulate.
|n ceea ce privește modernizarea rețelei de distribuție, \ncă de la 
privatizare compania a avut și are un ritm anual susținut de moderni-
zare a rețelei de distribuție prin reabilitarea și extinderea ei. Aproxi-
mativ 3.500 de km de reţea au fost \nlocuiţi din 2005 până \n prezent 
și 2.500 de km de rețea nouă dezvoltată (noi extinderi și concesiuni).
Distrigaz Sud Rețele va continua \n anii următori investiţiile \n reabili-
tarea sistemului de distribuţie şi \n echipamentele utilizate pentru
\ndeplinirea obiectivelor.

2012-2013
•implementarea soluției SAP CRM, menită 
să răspundă obiectivelor companiei \n 
privința gestionării relației cu clienții;
•lansarea serviciilor de eficiență energetică. 

peste 250.000 de clien]i primesc factura prin e-mail

peste 20.000 de oferte contractate online \n Agen]ia online Plus

FACTURA PRIN E-MAIL

CONTRACTAREA ONLINE

2014
•lansarea contractării online de servicii de 
furnizare gaze pentru clienții business.

toamna
2015

•lansarea unei aplicații pentru dispozitivele 
mobile compatibile cu sistemele Android [i 
iOS ce ofer` acces clien]ilor la informa]ii 
esen]iale.

• 1.700 clienți business \n domeniul furnizării de electricitate

• Kilometri de rețea \nlocuiți \n perioada 2005-2014 – 3.500 km 

• Noi concesiuni și extinderi – 2.500 km 
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O capacitate de investi]ie permanent`
Achiziția companiei Vital Gaz

Achiziția Congaz

Achiziția și dezvoltarea Brăila Winds

Achiziția companiei Depomure[

Achiziția și dezvoltarea Alizeu Eolian

Compania a fost achiziționată \n anul 2009 și integrată \n cadrul GDF SUEZ Energy România. Cu ocazia acestei 
preluări, activitatea de furnizare gaze a fost transferată, \mpreună cu activele aferente, către GDF SUEZ Energy 
România, iar activitatea de distribuție gaze a fost preluată de Distrigaz Sud Rețele, ambele societăți preluând o 
parte din activitatea derulată anterior de Vital Gaz. Aceasta din urmă a rămas societate \n funcțiune doar cu 
activități de captare, tratare și distribuție a apei, precum și de colectare și epurare a apelor uzate. |n anul 2010, 
Vital Gaz a devenit Vital Blue Aqua, după integrarea activităților din domeniul gazelor naturale \n Grupul GDF 
SUEZ Energy România.

Anul 2014 este marcat de preluarea de către GDF SUEZ Energy România a pachetului majoritar al Congaz 
(85,77%), distribuitor și furnizor de gaze naturale \n județul Constanța. Ulterior, la sfârșitul lunii martie 2015, 
GDF SUEZ Energy România achiziționează și pachetul principalului acționar minoritar, Petroconst, și devine 
astfel acționar majoritar al Congaz, cu 99,72%. 

După discuții și negocieri \ncepute \n anul 2010, GDF SUEZ Energy Româ-
nia a achiziționat, a construit și a pus \n funcțiune primul parc eolian al 
Grupului din România, \n anul 2012. Acesta se află \n comuna Gemenele, 
județul Brăila, și are o capacitate de producție de 47,5 MWh.

Grupul GDF SUEZ a achiziționat compania Depomureș \n 2007. |n 2008, 
se realizează primul plan de afaceri aferent proiectului de dezvoltare a 
depozitului operat de Depomureș, cu scopul de a mări capacitatea de 
\nmagazinare a depozitului, de la 300 mm³ până la 600 mm³. Proiectul 
Extension Depomureș, cum a fost denumit acesta, a fost inclus pe lista 
proiectelor de interes comun ale Uniunii Europene.

|n urma achiziției companiei de proiect, GDF SUEZ Energy România pune 
\n funcțiune, la finalul anului 2013, al doilea parc eolian, situat \n comu-
na Băleni, județul Galați, cu o capacitate totală instalată de 50 MWh.
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Pentru GDF SUEZ Energy România responsabilitatea socială este un angajament asumat și integrat, 
apărut din dorința de a \mbunătăți viețile comunităților prin programe adaptate nevoilor locale, dar 
și pentru a inspira și a determina o schimbare de atitudine \n rândul partenerilor companiei.
Direcțiile majore de implicare \n comunitate \n acești 10 ani au fost:
• Educația
• Sportul
• Sănătatea 
• Eficien]a energetic`
• Protec]ia mediului
|n anul 2013, GDF SUEZ Energy România a lansat platforma de responsabilitate socială denumi-
tă „Energie pentru fapte bune“, care reunește toate proiectele de implicare \n comunitate ale 
companiei.

Educa]ie

S`n`tate

Protec]ia mediului

Sport

Eficien]` energetic`

Un rol social asumat pe deplin

Viitorul copiilor \ncepe la școală (2010-2012) – un program de prevenire a abandonului 
școlar, derulat \n parteneriat cu Unicef  România, \n anii 2010-2012. Rezultate: 35.000 
de elevi implicați, 100 de școli din 37 de județe. 
|ntâlnire cu energia (2009-2014) – program de sensibilizare și conștientizare a elevilor 
din ciclul primar despre sursele de energie, protecția mediului \nconjurător și preveni-
rea accidentelor, derulat \n parteneriat cu Chance for Life. |n perioada 2007-2015, au 
fost incluși \n program 26.200 de elevi.

Energie pentru o șansă la viață – program de modernizare și dotare cu echipamente perfor-
mante a laboratoarelor de Imunofenotipare și Citogenetică din cadrul Institutului Clinic Fun-
deni, pentru diagnosticarea \n profunzime a cancerelor de sânge. |n cadrul acestui proiect a 
fost dotat cu echipamente și un bloc operator al Spitalului Municipal București.

Harta reciclării (2010-2011) – instrument online de inventariere a punctelor de colec-
tare a deșeurilor reciclabile pentru București, Brașov și Ploiești, derulat \n parteneriat 
cu Asociația Viitor Plus.

Parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român (2010-2012) - pentru susținerea 
echipei olimpice la Jocurile Olimpice.
Caravana olimpică (2010-2012) – 5.000 de participanți la cele trei evenimente sporti-
ve organizate \n București, Craiova și Ploiești.

Totul \ncepe acasă! – program de \mbunătățire a eficienței energetice a 12 case din 
cadrul SOS Satele Copiilor, care să răspundă nevoii de \mbunătățire a condițiilor de trai 
pentru cei 134 de beneficiari.

Educație și social –

700.000 euro

Eficiență energetică –

300.000 euro

Sănătate –

600.000 euro

Sport –

1.400.000 euro

Investiții \n CSR
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GDF SUEZ investește 7,2 milioane dolari

\ntr-un parteneriat cu Tendril

GDF SUEZ și Tendril, furnizor american de soluții pentru serviciile de 

management energetic, au anunțat semnarea unui parteneriat pentru 

furnizarea de servicii mai bune utilizatorilor europeni de electricitate. Prin 

acest parteneriat, GDF SUEZ va investi \n Tendril 7,2 milioane dolari. 

„Planificăm de mult timp intrarea pe piața europeană. Știam că platforma 

noastră software poate fi 

personalizată pentru diver-

sele nevoi ale pieței europe-

ne. Provocarea noastră a 

fost să găsim un partener 

care să gândească \nainte, 

să ne ajute să construim 

soluții câștigătoare și să ne 

susțină la intrarea pe piață. 

Am găsit acel partener \n 

GDF SUEZ“, a declarat Adrian 

Tuck, CEO al Tendril. 
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Investiții \n evoluția tehnologică
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

Investiţiile globale realizate pe pieţele 

energetice nu au scăzut, urmând cursul 

consumului de resurse energetice. Mai 

mult, reducerea consumului de resurse a 

determinat creşterea volumului de inves-

tiţii. Banii sunt \nsă direcţionaţi \n procent 

mai mare către investiţiile menite să ţină 

pasul cu evoluţia tehnologică şi către   

zonele de eficientizare a activităţilor \n 

corelaţie cu specificul legislaţiei din fieca-

re ţară \n care GDF SUEZ este activă pe 

plan internaţional.

GDF SUEZ și Nareva \ncep operațiunile 

comerciale \n Tarfaya (Maroc), cel mai 

mare proiect eolian din Africa 

Pe 8 decembrie 2014, GDF 

SUEZ și partenerul său maro-

can Nareva Holding au \nce-

put operațiunile comerciale la 

ferma eoliană de 301 MW de 

la Tarfaya, din sudul Marocu-

lui, de pe coasta Atlanticului. 

Proiectul a fost construit de 

Tarfaya Energy Company 

(TAREC), un joint venture \n 

care cei doi parteneri dețin 

câte 50%. Tarfaya este cea 

mai mare fermă eoliană din 

Africa, având 131 de turbine de 2,3 MW fiecare, amplasate pe o 

suprafață de 8.900 hectare. Proiectul va genera suficientă electricitate 

fără carbon pentru 1,5 milioane de locuințe. Ferma are un factor de \n-

cărcare de 45%, devenind o sursă competitivă de energie regenerabilă 

și economisind 900.000 tone de CO₂ pe an. Capacitatea de 301 MW 

reprezintă 15% din ținta de 2GW pe care o are Marocul de atins \n ceea 

ce privește energiile regenerabile. 

GDF SUEZ câștigă contracte de energie de

535 MW \n Brazilia

GDF SUEZ, prin subsidiara Tractebel Energia, a câștigat trei proiecte la Noua 

Licitație de Energie din Brazilia. Proiectele de energie termală, eoliană și bio-

masă câștigate au o capacitate totală de 535 MW. Grupul va construi o uni-

tate de energie termică de 340 MW la Pampa Sul, \n sudul Braziliei, fiind vorba 

de o investiție de 570 mili-

oane de euro. GDF SUEZ va 

mai construi și un complex 

eolian de 330 MW, la Cam-

po Largo, \n nord-estul Bra-

ziliei, investiția ajungând la 

540 milioane euro. Gérard 

Mestrallet, Președinte și 

CEO al GDF SUEZ, a decla-

rat că „aceste proiecte sunt 

strategice pentru Brazilia și 

se \nscriu și \n strategia 

GDF SUEZ“.

V

N

S

S.U.A.
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GDF SUEZ cumpără Keppel 

FMO din Singapore

GDF SUEZ, prin subsidiara Cofely South East 

Asia, a anunțat achiziționarea Keppel FMO, o 

subsidiară a Keppel Infrastructure Holdings 

Private Ltd. Keppel FMO (KFMO) este unul 

dintre cei mai puternici furnizori de facility 

management, operațiuni și mentenanță din 

Singapore, operând \n toate industriile și pe 

toate piețele, inclusiv aeroporturi, transport 

feroviar, sănătate, educație, guvern. Keppel 

FMO are aproximativ 1.000 de angajați 

și generează venituri anuale de cca 55 milioa-

ne euro. 

GDF SUEZ investește \n China

Gérard Mestrallet, Chairman și CEO al GDF SUEZ, a semnat un 

contract cu Sichuan Energy Investment Distributed Energy Systems 

(SCEI DES) pentru crearea unui joint venture privind dezvoltarea și 

operarea unui proiect de distribuție gaze naturale \n Guangan Hui-

xiang Innovation Park din localitatea Yuechi, provincia Sichuan din 

China. GDF SUEZ deține 49%, iar SCEI DES restul de 51% din joint 

venture. Proiectul va 

produce 37 MW electri-

citate, 53 MW căldură 

și 2,1 MW aer rece prin 

două turbine de gaz și 

una de aburi. Valoarea 

totală a investiției este 

de aproximativ 350 mi-

lioane yuani (cca 40 

milioane euro) și dura-

ta proiectului este de 

20 de ani.  
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GDF SUEZ și Nareva \ncep operațiunile 

comerciale \n Tarfaya (Maroc), cel mai 

mare proiect eolian din Africa 

Pe 8 decembrie 2014, GDF 

SUEZ și partenerul său maro-

can Nareva Holding au \nce-

put operațiunile comerciale la 

ferma eoliană de 301 MW de 

la Tarfaya, din sudul Marocu-

lui, de pe coasta Atlanticului. 

Proiectul a fost construit de 

Tarfaya Energy Company 

(TAREC), un joint venture \n 

care cei doi parteneri dețin 

câte 50%. Tarfaya este cea 

mai mare fermă eoliană din 

Africa, având 131 de turbine de 2,3 MW fiecare, amplasate pe o 

suprafață de 8.900 hectare. Proiectul va genera suficientă electricitate 

fără carbon pentru 1,5 milioane de locuințe. Ferma are un factor de \n-

cărcare de 45%, devenind o sursă competitivă de energie regenerabilă 

și economisind 900.000 tone de CO₂ pe an. Capacitatea de 301 MW 

reprezintă 15% din ținta de 2GW pe care o are Marocul de atins \n ceea 

ce privește energiile regenerabile. 

GDF SUEZ câștigă un contract important 

de furnizare GPL cu Lactalis Group

LNGeneration, subsidiara GDF SUEZ, specializată \n transportul de 

GPL, a anunțat semnarea pe 18 luni a unui contract cu Lactalis pri-

vind aprovizionarea cu gaz a fabricii de brânzeturi din Bouvron. Acest 

sit industrial este foarte 

important pentru Lactalis 

\n Franța, dar și pentru 

economia locală. Selectată 

\n urma unei licitații, LNGe-

neration a oferit o soluție 

completă de energie 

(transport, depozitare, re-

gazificare și furnizare de 

GPL), situl Bouvron nefiind 

\ncă legat la rețeaua de gaz 

natural și consumând 

păcură. LNGeneration a construit, \n mai puțin de șase luni, un depo-

zit și o unitate de regazificare la locația clientului. 

E

SINGAPORE
CHINA 

FRANȚA

Memorandum de colaborare \ntre GDF SUEZ 

și Societatea Tunisiană de Electricitate și 

Gaz
GDF SUEZ a semnat un memorandum de \nțelegere cu Société 

Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (compania tunisiană de 

electricitate și gaz – STEG) pentru dezvoltarea cooperării \ntre 

cele două companii. Memorandumul, semnat de Jean-Claude 

Depail, vicepreședinte pentru divizia de infrastructură GDF 

SUEZ, și Rachid Ben Daly Hassen, Președinte și CEO al STEG, 

are ca obiectiv relansarea cooperării care, \n anii ’90, a condus 

la mai multe programe. Primul pas este furnizarea, \n 2015, de 

servicii de trai-

ning pentru an-

gajații STEG, \n 

domeniile: lanț 

de aproviziona-

re cu gaze, as-

pecte tehnice 

ale unităților de 

gaz, siguranță. 

Memorandumul 

mai prevede o-

ferirea, \n plan 

strategic, de a-

sistență de către GDF SUEZ pentru STEG , cu scopul dezvoltă-

rii mixului energetic din Tunisia.

TUNISIA

*Sursă știri: www.gdfsuez.com
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Serviciile, oferta integrată
şi garantarea livrărilor –
cele mai importante atuuri ale
furnizorului \n relaţia comercială
cu partenerii industriali

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (22)/2015

|n ultimii 15 ani, Europa a traversat două perioade diametral opuse ca evoluţie. Ele au erodat consumul şi, \mpre-
ună cu măsurile de eficienţă energetică pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, au remodelat cererea 
de energie, pe fondul schemelor de susţinere financiară pentru energia verde.
text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK, DAN BORZAN

O
primă perioadă, \ntre anii 2000–2008, econo-
mia europeană a beneficiat de rate de creştere 
importante, de la un an la altul. Contextul favo-
rabil era asigurat de accelerarea ritmului de 
realizare a investiţiilor şi de disponibilitatea 
sistemului financiar de a acorda \mprumuturi 

pentru aceste investiţii. Pentru piaţa de energie din Europa, 
evoluţia din perioada 2000-2008 s-a tradus \n aşteptări de 
creştere considerabilă a consumului energetic şi a preţurilor 
resurselor energetice. |n acea perioadă, problema acoperirii 
cererii de consum industrial era prioritară, multe companii 

energetice alocând resurse financiare importante pentru 
dezvoltarea unor noi capacităţi de producţie sau pentru 
descoperirea de noi zăcăminte. Cea de-a doua perioadă, 
cuprinsă \ntre anii 2008–2015, a marcat declinul industrial 
generat de criza financiară şi de scăderea consumului \n 
Europa. La criza financiară globală s-a adăugat, doi ani mai 
târziu, criza datoriilor suverane din ţări precum Portu-
galia, Spania, Irlanda sau Grecia.
Aceste evoluţii recente determină acum alte preocupări 
legate de posibilitatea acoperirii vârfurilor de consum, 
punând sub semnul \ntrebării competitivitatea surselor tra-
diţionale de energie primară, subliniind atât nevoia de flexi-
bilitate, cât şi pe cea a unei oferte integrate de produse şi 
servicii energetice. Cu toate acestea, \n ciuda aşteptărilor 
ridicate, \n anumite state membre cererea s-a plafonat sau 
chiar a scăzut. Prin urmare, această paradigmă a cererii şi 
ofertei \n Europa a adus o relaxare pe termen scurt \n legă-
tură cu siguranţa aprovizionării, dar a afectat considerabil 
proiectele de investiţii pe termen lung, la care companiile de 
utilităţi au contribuit masiv. Acum, piaţa globală a energiei a 
intrat \ntr-o etapă de saturare, marcată şi de prăbuşirea 
preţului petrolului la un nivel sub 45% din preţul plătit pentru 
un baril de petrol cu un an \n urmă. O altă schimbare impor-
tantă ce trebuie subliniată pe piaţa de energie este tendinţa 
de integrare a pieţelor naţionale, cu scopul de a spori avan-
tajele de preţ şi de capacitate, prin noi interconexiuni.

30-32 Punctul pe i.indd   22 26/06/2015   12:43



31

Nu \n ultimul rând, aspectele politice trans-
naţionale care au determinat conflictul dintre 
Rusia şi Ucraina au pus din nou pe tapet 
siguranţa aprovizionării cu resurse energeti-
ce pentru o mare parte dintre economiile 
europene. Trebuie să ţinem cont de faptul că 
Rusia furnizează aproximativ un sfert din 
gazele naturale consumate \n Uniunea Euro-
peană şi aproximativ 80% din aceste expor-
turi străbat conducte de pe teritoriul Ucrai-
nei \nainte de a ajunge \n Europa. Toate 
aceste aspecte au readus siguranţa aprovi-
zionării \n lumina reflectoarelor, declanşând 
dezbateri cu privire la necesitatea investiţii-
lor \n infrastructura energetică şi \n constru-
irea de noi capacităţi de producţie. Marile 
companii de utilităţi europene şi-au asumat 
această responsabilitate şi au antrenat capi-
taluri importante \n aceste procese comple-
xe de investiţii. Astfel, aproximativ 70% din 
bugetul anual de investiţii al filialei de distri-
buţie a GDF SUEZ Energy România a fost 
alocat lucrărilor de modernizare a reţelei. 
Cealaltă parte, de 30%, a fost dedicată extin-
derii reţelei de distribuţie, noilor furnizări de 
gaze naturale şi modernizării echipamentelor. 
Peste 400 de milioane de euro au fost investite 
\n acest sens, de la privatizare, \n reţeaua de 
distribuţie. 
Schimbările intervenite \n climatul economic 

au determinat modificări de structură la 
nivelul portofoliului de produse şi servicii 
oferite de GDF SUEZ Energy România clien-
ţilor consumatori industriali. 
Acum, compania are un portofoliu complet 
de servicii şi produse, este furnizor de gaze 
naturale şi energie electrică, asigură atât 
soluţii, cât şi produse dedicate siguranţei şi 
eficienţei energetice. Cu alte cuvinte, este 
un furnizor integrat de energie şi servicii.  
Produsele şi ofertele axate pe furnizarea de 
energie (gaze naturale şi energie electrică) 
acoperă atât nevoia de predictibilitate şi 
stabilitate a clienţilor \n ceea ce priveşte 
costurile cu energia, cât şi nevoia de flexibi-
litate, clienţii având posibilitatea de a bene-
ficia de evoluţiile pieţei de energie. Pe partea 
comercială, clienţii business obțin consiliere 
permanentă din partea unui agent dedicat, 
prin intermediul unui call center dezvoltat de 
companie cu scopul de a veni \n \ntâmpina-
rea nevoilor de informare a clienţilor consu-
matori industriali.
Tot pentru zona comercială a serviciilor,
GDF SUEZ Energy România s-a concentrat 
pe menţinerea unui nivel ridicat de satisfac-
ţie a clienţilor și a dezvoltat servicii moderne 
şi inovatoare. Astfel, conducerea companiei 
şi-a propus să se concentreze pe vânzările 
de electricitate pentru clienţii business şi pe 

„Aplica]ia Vertuoz este o platfor-
mă informatică prin care sunt 
preluate informaţiile despre con-
sumurile de energie din locaţiile 
unde sunt măsurate prin puncte 
de măsură (contoare), prelucrate 
şi apoi raportate. Aplicaţia pune la 
dispoziţia utilizatorului (de regulă 
managerul energetic) o serie
\ntreagă de rapoarte standard sau 
parametrabile din care acesta \şi 
poate extrage informaţii referi-
toare la consum, la performanţa 
energetică sau la costurile aferen-
te atât la nivel de ansamblu, cât şi 
de locaţie punctuală ori consuma-
tor individualizat, dar şi informaţii 
despre eventualele măsuri de 
reducere a consumurilor deja apli-
cate şi \ncadrarea \n obiectivele 
propuse. O altă funcţionalitate 
critică \n Vertuoz este cea de 
alertare \n cazul unor scurgeri sau 
consumuri anormale, care poate 
ajuta \n momente importante.“
Adina Susanu,
Director Adjunct Distrigaz Confort
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ofertele de servicii energetice pentru consumatorii casnici. 
GDF SUEZ Energy România intenţionează să utilizeze exper-
tiza amplă pe care o are pentru a deveni un jucător activ \n 
procesul de \nlocuire a echipamentelor \nvechite cu altele 
noi şi mai performante. |n acest sens, compania şi-a propus 
să-şi sprijine clienţii \n optimizarea facturilor de energie, 
pentru păstrarea competitivităţii \n zona business şi acce-
sibilitatea energiei. 

Servicii de mentenanţă personalizate \n funcţie de 
specificul clientului
Ofertele comerciale ale companiei vin la pachet cu cele de 
servicii de mentenanţă pentru instalaţiile şi echipamente-
le utilizate de consumatorul industrial, client al GDF SUEZ 
Energy România. Serviciile de siguranţă \n furnizarea de 
gaze naturale şi mentenanţă pentru instalaţiile şi echipa-
mentele care utilizează gaze naturale sunt disponibile 
pentru clienţii care au nevoie de ele atât \n forma individu-
ală, cât şi sub formă de pachete integrate. De asemenea, 
compania oferă clienților săi şi soluţii configurabile, \n 
funcţie de specificitatea activității sale, pe baza unor ser-
vicii de audit energetic.

De la servicii de audit energetic, măsurători SMART şi 
consultanţă profesională
Deoarece satisfacţia clientului este prioritară, portofoliul 
GDF SUEZ Energy România, \n calitate de furnizor integrat 
de produse şi servicii energetice, pune \n evidenţă servici-
ile de audit energetic prin care consumatorii industriali pot 
limita pierderile energetice, atât cele tehnologice, cât şi pe 
cele generate de risipă. Un argument important \n favoarea 
managementului energetic \l reprezintă tocmai reducerea 
pierderilor de energie şi a cheltuielilor cu resursele de 
energie primară. Consultanţii \n management energetic 
susțin că, \n foarte multe cazuri, companiile apelează la 
audit energetic in extremis, \n clipa \n care se simt presate 
de competiţia mare de pe piaţă şi de nevoia de a reduce 
costurile de producţie. Acesta este și motivul pentru care, 
GDF SUEZ Energy România are incluse \n oferta sa servicii 
pentru creşterea eficienţei energetice, precum [i soluţii 
SMART de monitorizare a consumurilor de energie (ener-
gie, agent termic, apă, temperatură, climatizare), efectua-

re de audit energetic pentru diagnosticarea problemelor, 
propunere şi implementare de soluţii tehnice, consiliere \n 
vederea obţinerii de finanţare pentru implementarea de 
soluţii de eficienţă energetică. Nu \n ultimul rând, compa-
nia asigură servicii de facility management, pentru admi-
nistrarea şi \ntreţinerea judicioasă a clădirilor industriale 
sau a centrelor rezidenţiale.
Monitorizarea consumurilor pe parcursul auditului energe-
tic, dar şi după finalizarea acestuia, se realizează prin 
intermediul unei tehnologii de ultimă generaţie — Vertuoz 
— care permite controlul permanent asupra consumurilor 
energetice şi evidenţiază pierderile apărute \n procesul 
tehnologic.

Servicii online şi soluţii optime pentru mediu
Una dintre principalele preocupări ale companiei GDF SUEZ 
Energy România este siguranţa şi conservarea mediului  
\nconjurător. |n acest sens, compania a dezvoltat o paletă 
largă de servicii online pentru clienții săi. Prin intermediul 
Agen]iei online, aceștia pot obține informații despre facturi, 
consum și alte aspecte esențiale. De asemenea, compania 
pune la dispoziţia clienţilor s`i și posibilitatea de a primi 
factura prin e-mail, un serviciu gratuit şi prietenos cu 
mediul \nconjurător, folosit deja de o mare parte dintre 
clienţii business ai companiei. 
De altfel, protecţia mediului \ncepe, de cele mai multe ori, 
cu gesturi simple. La fel se \ntâmplă şi cu orientarea către 
eficienţă şi evitarea risipei, atât de resurse, cât şi de timp. 
Serviciul de transmitere prin e-mail a facturii, pus la dispo-
ziţia clienţilor business ai GDF SUEZ Energy România, 
permite o abordare prietenoasă a mediului, prin economi-
sirea unor cantităţi importante de hârtie, dar aduce și 
confortul unei eficiențe sporite \n folosirea şi arhivarea 
facturilor. Prin factura transmisă pe e-mail, clienţii se bucu-
ră de o serie de avantaje pentru activitatea de zi cu zi: 
economie de timp (factura este primită mult mai rapid decât 
\n varianta transmiterii prin curier), indiferent de adresa 
clientului, riscul pierderii sau vizualizării sale de către per-
soane neautorizate este eliminat, accesul la datele din 
factură este imediat după emiterea acesteia, iar consuma-
torul poate arhiva facturile \n propriul sistem informatic, \n 
mod facil.n

„Oferta GDF SUEZ 
Energy România trebu-
ie privită şi analizată \n 
ansamblu. Gama largă 
de soluţii şi produse 
competitive reprezintă 
unul dintre motivele 
pentru care suntem un 
furnizor important pe 
piaţa de energie din 
România.“

Laurenţiu Gava,
Șef Serviciu Marketing GDF SUEZ Energy România
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Viaţa este mai simplă când afacerea dumneavoastră 
este în siguranţă, iar familia se bucură de confort.
De aceea, am creat pentru dumneavoastră oferte de verificări și 
revizii ale instalației interioare de gaze naturale și centralei 
termice.

• Garanția calității GDF SUEZ Energy România;
• Peste 250 de specialiști experimentați, certificați ANRE și ISCIR;
• Flexibilitate: achitați contravaloarea serviciilor tehnice odată cu factura de gaze    
 naturale, în peste 13.000 puncte de plată, la partenerii noștri  comerciali și bancari;
• Servicii suplimentare* pentru buna funcționare a instalației interioare de 
 gaze naturale și a centralei termice.

Alegeți acum ofertele Asigaz Rezident pentru persoane fizice, Asigaz Incassa pentru asociații de 
proprietari sau pachetele Prime Teh și Deca Teh pentru companii!

Fără griji

* Aceste servicii nu sunt incluse în prețurile standard ale pachetelor Asigaz, Prime Teh și Deca Teh și nu fac obiectul unui deviz 
separat.
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OPORTUNIT~}I

A 
uditul energetic, prin care se depistează 
sursele generatoare de pierderi şi se stabi-
lesc măsuri de soluţionare, este procedeul 
de identificare a tuturor fluxurilor energetice, 
raportate la un interval de timp, aferente unui 

consumator de energie (fabrică, instalaţie, oraş, clădire 
etc.). Pe baza măsurătorilor şi a informaţiei pe care o 
obţine periodic managerul companiei cu privire la cos-
turile de producţie specifice \ntr-o ramură industrială, 
costurile energetice pot fi analizate prin comparaţie cu 
cele ale altor firme concurente. |n medie, pentru o \ntre-
prindere cu o tehnologie nu foarte modernă, un audit 
energetic corect \ntocmit şi implementarea măsurilor 
recomandate (ce presupun, desigur, nişte costuri), ter-
menul de recuperare a investiţiei variază \ntre doi şi 
patru ani.
Monitorizarea consumurilor energetice poate determina 
dacă există \n companie practici de operare defectuoase 
\n procesul tehnologic sau dacă activitatea de \ntreţine-
re a utilajelor nu se face \n mod corespunzător, generând 
astfel creşteri artificiale ale consumului de energie. 
Monitorizarea consumurilor energetice \l va ajuta pe 
manager să plaseze compania pe o scară ierarhică a 

consumurilor energetice \n raport cu competitorii de 
aceeaşi talie (dimensiune) cu compania analizată. De ce 
este importantă dimensiunea? Pentru că utilajele şi 
consumurile acestora diferă la capacităţi de producţie 
variate, dar această diferenţă nu este \n mod obligatoriu 
proporţională. O linie de fabricaţie cu o capacitate dublă 
nu consumă neapărat de două ori mai multă energie 
decât una cu jumătate din capacitate. Dar şi poziţionarea 
companiei \n ierarhia consumatorilor ridică probleme de 
acurateţe, ceea ce \nseamnă că acţiunile de monitoriza-
re a consumurilor ce vizează eficienţa energetică trebu-
ie să fie realizate cu o frecvenţă mai mare. De unde apar 
aceste probleme de acurateţe a datelor? Auditorul nu 
are acces la alt tip de informaţii decât cele oficiale, iar 
acestea sunt publicate \n lunile mai-iunie şi iau \n calcul 
consumurile medii din anul precedent, ceea ce \nseamnă 
practic un decalaj de 18 luni de la data demarării audi-
tului, timp \n care şi concurenţa poate face paşi impor-
tanţi pentru eficientizarea consumului de energie. Toc-
mai din acest motiv, managerul companiei trebuie să ia 
\n calcul şi o anumită marjă de eroare \n minus, astfel  
\ncât deciziile de management ulterioare auditului să \l 
plaseze \n mod real acolo unde şi-a stabilit obiectivul. 

34

text CAROL POPA  foto SHUTTERSTOCK

Administrarea eficientă a consumului de energie de orice fel \ntr-o companie este practic imposibil de realizat 
\n absenţa unor elemente esenţiale pe care auditul energetic se bazează pentru analiza consumurilor. Oricât 
de profesionist ar fi, un inginer energetician are nevoie de rezultatele şi concluziile auditului pentru planifi-
carea consumurilor, pentru analiza costurilor energetice sau pentru bugetarea şi prognozarea consumurilor 
viitoare de energie.
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Eficienţa energetică –
optimizarea costurilor de 
consum industrial 
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Deciziile de management prin care admi-
nistratorul unei companii industriale poate 
interveni \n scopul optimizării costurilor de 
producţie pot fi canalizate \n patru direcţii, 
acestea fiind definite \n literatura de spe-
cialitate drept direcţii inteligente (SMART) 
pentru atingerea obiectivelor de eficienţă 
energetică. 
SMART TECHNOLOGY — prima din cele 
patru direcţii face referire la \nlocuirea 
utilajelor din generaţii mai vechi cu echipa-
mente noi, care sunt mult mai fiabile și 
care au consumuri energetice mai mici. 
Este o direcţie facilă pentru managerii 
axaţi pe zona de investiţii, acei manageri 
care consideră că echipamentele noi 
reprezintă cheia unei productivităţi de top 
cu costuri energetice reduse. Investiţiile \n 
echipamente noi, cu un consum energetic 
redus, prezintă \nsă riscul ca, după numai 
câteva luni de la achiziţie, un alt echipa-
ment similar să fie lansat, cu un consum şi 
mai mic, iar investiţiile \n tehnologie nu se 
pot succeda \n lanţ, fără să acopere cel puţin 
perioada de amortizare a echipamentului.

SMART METERING — reprezintă monitori-
zarea permanentă a consumurilor energe-
tice, la intervale de timp de ordinul minute-
lor sau al zecilor de minute, astfel \ncât 
consumurile pe fluxul tehnologic pot fi 
supravegheate şi se pot stabili măsuri de 
reducere a costurilor \n cadrul acelui ciclu 
de fabricaţie. Optimizarea costurilor pe 
fluxul tehnologic face diferenţa de compe-
titivitate a produselor prin preţul cu care 
acestea sunt puse \n vânzare, influenţând 
poziţia companiei \n raport cu concurenţa.
SMART CONSUMER — face obiectul deci-
ziilor adoptate \n cadrul activităţii produc-
tive. Astfel, pornind de la \nchiderea \ntre-
rupătorului de lumină atunci când lumina 
artificială nu este necesară, până la decizia 
de a continua producţia pe un utilaj \n tim-
pul pauzei de masă, pentru a elimina con-
sumul mare de energie la repornirea motoa-
relor, toate aceste decizii pot influenţa 
consumurile energetice finale \ntregistrate 
\n companie \ntr-un anumit interval de timp.
SMART GRID — reprezintă un mare pas \n 
viitor \n ceea ce privește managementul și 

eficiența energetică. Smart Grid este reţeaua 
care poate integra comportamentul şi acţiu-
nile tuturor utilizatorilor conectaţi la ea: 
producători, furnizori, consumatori (fiind 
considerat consumator fiecare utilaj \n par- 
te, nu entitatea juridică responsabilă cu 
administrarea). Smart Grid acţionează \n 
sensul eficienţei energetice şi al optimizării 
consumurilor, dar şi ca integrator al ener-
giei verzi \n sistemul energetic, funcţionând 
ca o piaţă spot pentru producătorii care 
acoperă, de obicei, vârfuri de sarcină. Re-
ţeaua inteligentă va primi semnal imediat 
ce o turbină eoliană intră \n funcţiune şi va 
transmite semnalul către toţi consumatorii 
inactivi. Dacă un consumator inactiv poate 
intra \n procesul de producţie consumând 
energia produsă de turbină \n afara vârfuri-
lor de sarcină, acesta va beneficia de un 
preţ mai mic al energiei consumate. Conec-
tarea se face instant \ntre producător, fur-
nizor şi consumator, deciziile de conectare 
fiind stabilite de factorul uman anterior 
oportunităţii generate de intrarea \n funcţi-
une a turbinei eoliene.

Cele 4 elemente SMART –
zona de intervenţie \n eficienţa energetică şi optimizarea costurilor 

34-35 Oportunitati.indd   35 26/06/2015   12:46



Domnule profesor, \n ce stadiu se află economia româ-
nească din punct de vedere al eficienţei energetice?

I.B.I. De aproximativ un an şi jumătate lucrurile au 
\nceput să se schimbe. |n bine. Obiectul co-

mun al activităţii noastre, \n cercetare, este eficienţa ener-
getică. Volumul util de energie consumată trebuie să creas-
că, asta \nseamnă civilizaţie, educaţie. Dar eficienţa e- 
nergetică \nseamnă să reducem pierderile, ceea ce se con-
sumă inutil. Acum sunt trei niveluri de eficienţă energetică 
dispuse \ntr-o structură de tip piramidal. Nivelul cel mai de 
jos \l reprezintă soluţiile de eficienţă energetică de tip 
clasic, pur şi simplu \mbunătăţiri tehnologice ale echipa-
mentelor consumatoare de energie. |nlocuirea becurilor 
tradiţionale cu instalaţii cu LED-uri, introducerea converti-
zoarelor de frecvenţă pentru reducerea consumului de 
energie al motoarelor, recuperări de căldură pe partea de 
instalaţii termice. Al doilea nivel \l reprezintă aşa-numita 
monitorizare a consumurilor. Aici exemplele sunt foarte 
interesante. |n consumul casnic, dacă primim o factură, o 
dată pe lună, nu prea avem idee despre modul \n care a 
fost consumată această energie. Aflăm că am consumat 
acea cantitate, dar când, la ce oră, \n ce scop şi cum am 
consumat energia nu ştim. Nu avem această informaţie. 
Acest lucru se \ntâmplă, din păcate, şi \n industrie. Situaţia 
poate fi mult \mbunătăţită. Cei mai mulţi ştiu, \n mare, 
modul \n care este consumată energia electrică. Dar dacă 

\ntrebi de consumul de apă, e tăcere. Iar aceste consumuri 
trebuie cunoscute cel puţin la nivel de sfert de oră, ca să 
nu zic \n fiecare minut. Dar la fiecare sfert de oră, cam asta 
este unitatea de timp onorabilă pentru monitorizarea con-
sumurilor.
|n ce fel poate fi utilă o monitorizare care are o aseme-
nea frecvenţă?

I.B.I. Cel mai bun exemplu este o paralelă cu banii:  
cum ar fi dacă nu am şti câţi bani avem pe 

card? Am cheltui continuu, fără o planificare, până când 
banca ar spune: „Stop, ai acumulat prea multe datorii!“. La 
fel se \ntâmplă şi cu consumul de energie. |n ultimul an şi 
jumătate, am fost expertul pentru energie pe programul 
operaţional de infrastructură din ANRE, acel program care 
va aduce banii europeni pentru perioada 2014 - 2020 pentru 
eficienţa energetică. Sistemele de monitorizare a consumu-
rilor sunt precizate \n programul operaţional ca fiind instru-
mente de eficienţă energetică. Vor veni unii şi vor spune că 
degeaba vor cunoaşte ce, când şi cât consumă, asta nu  
\nseamnă că vor face şi economii. Nu este chiar aşa. |n 
urmă cu 15 ani, \n Bucureşti a \nceput campania de intro-
ducere a apometrelor. |n primele luni de implementare, 
consumul de apă caldă \n Bucureşti s-a redus cu 70%. Ul-
terior, consumul a revenit, oamenii s-au obişnuit cu ideea 
că au un contor care să \nregistreze când fac duş, trag apa sau 
se spală pe dinţi. Dar impactul monitorizării este unul real. 

36

„Va avea loc o descentralizare 
a deciziei de consum până la 

nivel de echipament“

interviu de CAROL POPA foto DAN BORZAN

Creşterea rolului eficienţei energetice \n activitatea industrială a ridicat probleme \n ceea ce priveşte monitori-
zarea consumurilor pentru echipamente industriale de generaţii diferite. Apariţia unor standarde de tip OPC – 
Open Platform Conectivity – este \n prezent noua provocare \n materie de monitorizare a consumurilor pentru 
echipamente din generaţii diferite. Despre impactul acestora asupra consumurilor industriale am discutat cu 
Ioan Bitir Istrate, lector al Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti.
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Au fost implementate \n România, \n zona 
consumatorilor industriali, sisteme moder-
ne de monitorizare a consumurilor?

I.B.I. Sisteme de monitorizare există \n 
industrie, dar nu pe foarte multe 

fluxuri. Eu discut despre cele pe energie elec-
trică, gaz, apă caldă, apă răcită, aer comprimat. 
Dar şi aici apare o problemă care nu este spe-
cifică României, existentă \n toate economiile. 
Majoritatea fabricilor sunt vechi, chiar şi dez-
voltarea companiilor noi, şi mă refer aici la mari 
consumatori de energie, precum Alro, Arcelor, 
Azomureş — toţi au dezvoltat capacităţi noi de 
producţie pe platformele şi structura compa-
niilor construite acum 40–50 de ani. Drept 
urmare, pe acele platforme coexistă generaţii 
diferite de echipamente. Problema majoră a 
acestora este că nu pot să comunice \ntre ele, 
deoarece au limbaje diferite, ceea ce ridică 
probleme \n monitorizarea informaţiilor care să 
conducă la eficienţă energetică. Au apărut \nsă 
sisteme de comunicare \ntre echipamente 
diferite ca profil şi generaţie, cum este comu-
nicarea de tip OPC (Open Platform Conecti-
vity). Acest tip de platformă reprezintă un 
standard \ntre echipamentele industriale care 
realizează automatizări şi permite conectarea 
\ntre echipamentele care fac parte din genera-
ţii diferite şi care realizează lucruri diferite. 
Istoria acestor echipamente, ce asigură conec-
tivitatea pentru echipamente de generaţii 

diferite, este recentă, \ncepe undeva prin anul 
2008. Primii care au construit astfel de sisteme 
de automatizări \n România au fost cei de la 
centrala nucleară de la Cernavodă. Acesta este 
prezentul \n materie de eficienţă energetică. 
Conectivitatea este pasul cel mai nou realizat 
pentru monitorizarea eficientă şi eficace a 
consumurilor.
Dacă platformele OPC fac parte din pre-
zent, ce ne rezervă viitorul?

I.B.I. Totul devine SMART: Smart mete-
ring, Smart grid, Smart consumer. 

Acesta este vârful piramidei despre care vor-
beam la \nceputul discuţiei. Smart consumer  
\nseamnă un consumator care nu va mai func-
ţiona rigid, el va consuma energie doar atunci 
când ea va fi disponibilă la un preţ convenabil. 
Va avea loc o descentralizare a deciziei de 
consum la nivel industrial, până la cel de echi-
pament. Asta datorită faptului că tot ceea ce  
\nseamnă comunicare s-a dezvoltat extraordi-
nar de mult: avem telefoane cu care pornim 
frigiderul sau centrala termică \n drum spre 
casă. |n următorii 10 ani, lucrurile acestea vor 
deveni o obişnuinţă şi \n industrie. O turbină 
eoliană, conectată la un institut de meteorolo-
gie, va şti exact la ce oră va porni producţia de 
energie şi cât va dura această producţie. Tur-
bina va discuta, \n absenţa unui contract de 
livrare, direct cu echipamente conectate la 
reţea, oferind energie la un preţ mai bun. Aces-

ta este viitorul \n eficienţă energetică. Conecti-
vitatea şi comunicarea \ntre echipamente au 
devenit mai importante, din păcate pentru noi, 
energeticienii, decât producţia şi consumul de 
energie. Echipamentele mari consumatoare de 
energie devin actori pe piaţă. |n loc să opreşti 
o turbină eoliană şi să pierzi potenţialul de 
energie verde, mai bine porneşti un cuptor 
care, \n caz contrar, ar fi lucrat \n vârf de sarci-
nă. Aceste decizii rapide nu mai pot depinde 
de factorul uman, de aprobări etc., echipamen-
tele trebuie setate să comunice direct \ntre ele 
şi să reacţioneze la cele mai bune oferte. |n 
comunicaţii, astfel de sisteme erau prezente 
de acum 15-18 ani \n Europa. Ei bine, a venit 
momentul să funcţioneze şi \n cazul energiei. 
Cu costuri mai mari, dar evident că şi econo-
miile de energie sunt spectaculoase, dacă se  
\ntâmplă aşa.
Pentru un astfel de sistem, \n care tehno-
logiile comunică \ntre ele, unde intervine 
factorul uman şi care este rolul lui?

I.B.I. |ntotdeauna factorul uman va 
decide care sunt priorităţile şi va 

stabili setările de obiectiv pentru fiecare echi-
pament \n parte. După aceste setări, echipa-
mentul va decide când lucrează, \n ce limite de 
costuri energetice şi cu ce randamente, astfel  
\ncât să nu fie influenţat negativ ciclul de fabri-
caţie, dar să obţină cele mai bune costuri ener-
getice de producţie.

36-37 Dosar Opinie.indd   37 02/07/2015   13:26



Preţul petrolului –
intră resursele energetice
\ntr-o nouă eră?

DIN CULISE

38 Mai poate face cineva o prognoză pe termen mediu a evoluţiei preţului petrolului? Traderii de pe 
pieţele internaţionale susţin că nu. De la euforia perioadei 2007-2009, când producătorii stabileau 
strategii prin care să câştige cota de piaţă generată de creşterea economică a unor ţări precum 
China, India şi Brazilia, acum s-a ajuns la dezbateri pe marginea strategiilor menite să stopeze 
prăbuşirea preţului petrolului.
text CAROL POPA foto SHUTTERSTOCK

L 

a \nceputul anului 2015, au 
fost lansate previziuni pre-
cum cele ale Citigroup 
(„Petrolul va ajunge la 20 
dolari/baril \n următorii 

doi ani“) sau Goldman Sachs, care 
anunţa un preţ sub 40 dolari/baril 
pentru petrolul american \n acest an, 
ori ale celor de la Credit Suisse și 
T. Boone Pickens, care vorbesc des-
pre o revenire la nivelul de 100 de 
dolari/baril până la sfârşitul anului. 
Abdalla el-Badri, Secretarul General 
al OPEC (Organizația Țărilor Exporta-
toare de Petrol), a declarat chiar și că 
preţurile ar putea ajunge până la 200 
de dolari \n următorii ani, fără a deta-

lia pârghiile prin care trendurile actu-
ale vor putea fi inversate.
Toate prognozele sunt \nsoţite de o 
mulţime de „dacă“, prin care se dilu-
ează posibilitatea obţinerii unei previ-
ziuni apropiate de realităţile pieţei, 
reclamă tot mai insistent traderii, a- 
fectaţi de fluctuaţiile mari de preţ 
\nregistrate de la o zi la alta. Graficul 
care marchează traiectoria preţului 
trebuie să fie mai exact, să fie elimi-
nate mai multe cauze prin includerea 
lor \n posibila evoluţie.
La \nceputul lunii martie, petrolul 
Brent avea preţuri undeva la 50-51 
de dolari, nivel la care se vindea \n 
martie 2009, \n plină criză economi-

că. |nsă pragul de jos nu a fost atins 
\ncă, susțin strategii de la Bank of 
America. Aceştia comunică, \ntr-o 
notă internă citată de MarketWatch, 
că preţul petrolului poate ajunge 
chiar şi la nivelul de 35 de dolari pe 
baril. Cei mai mulţi analişti apreciază 
\nsă că, pentru anul 2015, preţul pe-
trolului va oscila \ntr-o bandă destul 
de largă, cuprinsă \ntre 40 şi 70 de 
dolari pe baril. Dar şi aceştia recu-
nosc că prognozele de acum sunt 
realizate ca la pariuri, pe baza unor 
factori de risc foarte importanţi, cum 
ar fi evoluţia cererii \n condiţiile unei 
creşteri susţinute a producţiei şi a 
preţurilor scăzute.
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La sfârșitul lunii februarie, SUA pro-
duceau 9,3 milioane de barili de pe-
trol pe zi, \n creştere cu 10% faţă de 
februarie 2014. Preţul petrolului a  
\nceput să scadă \n luna iunie 2014, 
moment \n care producţia globală de 
ţiţei \nregistra trei luni succesive de 
creştere, \n condiţiile unui consum 
staţionar şi ale unei cereri potenţiale 
care a \ntârziat să apară. Asta a 
determinat o prăbuşire a preţului \n 
luna noiembrie 2014. 

CEREREA INFLUENȚEAZĂ PREȚUL
Una dintre cele mai mari necunoscu-
te este modul \n care cererea de 
petrol va răspunde la acest nivel de 
prețuri scăzute. Prețuri mai mici ar 
trebui să \mpingă \n sus consumul, 
dar cât de repede vor răspunde con-
sumatorii la acest imbold nu poate 
prognoza nimeni. Cererea globală 
este determinată \n mare măsură de 
creșterea economică. Cum aceste 
semnale de majorare lipsesc din par-
tea marilor economii consumatoare 
de resurse, nici IEA (Agenția Inter-
națională pentru Energie), nici OPEC 
nu au văzut \ncă suficiente dovezi 
pentru a prognoza o creștere a cererii.
|n afară de prețul petrolului, măsura-
rea săptămânală a numărului de plat-
forme \ncă \n funcțiune a devenit unul 
dintre indicatorii importanţi \n evalua- 
rea producţiei viitoare. |n prima săp-
tămână din luna martie, 75 de sonde 
au fost oprite din exploatare. De la \n- 
ceputul crizei de supraofertă, 1.192 
de instalaţii au fost oprite să mai 

extragă petrol. Este cel mai scăzut 
nivel de instalaţii aflate \n exploatare 
din ultimii cinci ani. O altă unitate de 
măsură ce poate oferi o imagine asu-
pra tendinţelor pe piaţa petrolului 
este nivelul de stocare disponibil. 
Datele guvernului american arătau 
că, la sfârşitul lunii februarie, aproxi-
mativ 60% din capacitatea de stocare 
a petrolului era utilizată, faţă de 48% 
cât reprezenta gradul de acoperire cu 
stocuri \n primăvara anului trecut. |n 
Europa, Asia şi Africa de Sud, capaci-
tăţile de stocare sunt umplute \n 
proporţii de peste 80%. 

SE REVINE LA LIMITAREA PRODUC-
ȚIEI, PENTRU A SE PUTEA ECHI-
LIBRA PREȚUL
Ţările membre OPEC au convocat o 
reuniune de urgenţă la \nceputul lunii 
iunie a acestui an, reuniune \n care se 
va pune problema revenirii la politici 
de limitare a producţiei, astfel \ncât 
să existe pârghiile necesare pentru 
stabilizarea preţului. OPEC nu a mai 
limitat producţia de petrol \n ultimii 
şase ani, de la declanşarea crizei 
financiare, permiţând ţărilor membre 
să utilizeze producţia de petrol ca 
pârghie pentru ieşirea din criză. |n 
actualele condiții, riscurile prăbuşirii 
preţului petrolului sunt cu atât mai 
mari, cu cât orice \ncălcare a acestor 
politici de către un exportator de 
petrol poate influenţa cotaţiile de pe 
pieţele internaţionale. Riscuri poten-
ţiale sunt evaluate pentru mari produ-
cători, precum SUA, Rusia şi Venezu-

ela, ţări ale căror planuri şi strategii 
economice au la bază şi o importantă 
componentă politică, ce poate influ-
enţa deciziile strict economice de pe 
pieţele petroliere. 
Abordată din altă perspectivă, strate-
gia limitării producţiei afectează toc-
mai companiile care au realizat cele 
mai importante investiţii \n explorare 
şi care au, \n prezent, aproximativ 
3.000 de puţuri de forare \n diverse 
stadii, dar care, \n scurt timp, vor fi 
pregătite să intre \n exploatare pen-
tru a recupera investiţiile realizate \n 
anii anteriori. Menţinerea acestor 
viitoare sonde \n stand-by, ca urmare 
a unei decizii care să nu afecteze pia-
ţa petrolieră \n totalitate, ar putea 
transfera o mare parte din pierderile 
generate de scăderea preţurilor asu-
pra companiilor ce deţin noi puţuri 
petroliere, ca urmare a \ntârzierilor la 
punerea \n funcţiune.
Nu \n ultimul rând, influenţele fluctua-
ţiilor de pe pieţele valutare au avut un 
rol important \n scăderea preţului 
petrolului şi vor influenţa \n continu-
are eforturile companiilor energetice 
până la echilibrarea pieţei. Dolarul 
american, moneda la care se rapor-
tează piaţa petrolieră, a \nregistrat o 
puternică apreciere \n ultimele luni şi 
continuă să afecteze cotaţiile petro-
lului prin această evoluţie. La \ncepu-
tul lunii martie, numărul locurilor de 
muncă disponibile \n sistemul public 
\n SUA a crescut cu 3,5%, comparativ 
cu aceeaşi lună a anului anterior. 
Teoretic, această evoluţie a forţei de 

muncă ar fi trebuit să dea 
un imbold de creştere pe 
piaţa petrolului, deoarece o 
economie mai puternică  
\nseamnă un consum \n 
creştere. Dar preţul petro-
lului a scăzut ca efect al 
mediatizării acestei infor-
maţii. Explicaţia constă \n 
speculaţiile privind posibi-
litatea ca Rezerva Federală 
să crească rata dobânzilor, 
pentru a consolida dolarul 
pe baza informaţiilor de pe 
piaţa muncii. Ori, un dolar 
mai puternic \nseamnă un 
preţ mai mic \n dolari pen-
tru petrol, ceea ce s-a şi 
\ntâmplat \n prima jumăta-
te a lunii martie. n
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RESURSE

GAZODUCTUL GIURGIU-RUSE, 
important pentru Europa

GDF SUEZ va construi noi centrale 
electrice și linii de transport \n Chile

PETROBRAS VINDE ACTIVE
DE 13,7 MILIARDE DOLARI

Chevron investeşte mai puţin

AFEER semnalează creşterea profitului la Transelectrica

M 
inistrul bulgar de Externe, Daniel Mitov, a declarat că 
interconectarea reţelelor de gaze dintre România şi 
Bulgaria reprezintă un element foarte important pen-

tru securitatea energeti-
că a Europei, pe axa
Nord-Sud, \n timp ce 
Bogdan Aurescu a pledat 
şi  pentru coridorul 
România - Bulgaria - Gre-
cia. „Sud-Estul Europei 
este dependent de apro-
vizionarea cu gaz din 
Rusia şi, ca urmare a 
apropierii de Ucraina, 
această problemă este 
tot mai evidentă. Edifica-
rea unor sisteme de inter-
conectare \ntre Bulgaria şi România reprezintă un element 
foarte important pentru arhitectura securităţii energetice a 
Europei, pe axa Nord-Sud“, a declarat, la Bucureşti, ministrul 
Afacerilor Externe din Bulgaria, Daniel Mitov, citat de Mediafax.

G 
DF SUEZ, prin intermediul filialei sale E-CL, a avut 
succes \n recenta licitație a proiectelor energetice din 
Chile. |ncepând cu anul 2018, Grupul va livra 5.040 

GWh pe an pentru companiile de distribuție ale SIC (sistem 
central de electricitate din Chile), pe o perioadă de 15 ani. 
Energia va fi asigurată din portofoliul E-CL, companie ce va 
asigura construcţia de 
facilități noi. Cantitatea 
de energie va fi furnizată 
şi prin facilităţile deja 
existente, inclusiv apro-
vizionare GNL de la GDF 
SUEZ. Rezultatul licitaţi-
ei va conduce la con-
struirea centralei termi-
ce IEM, de 375 MW, și a 
unui port asociat, precum 
și a unei linii de transport 
TEN, care va conecta 
orașele Mejillones și 
Copiapo, conform AFP.

P 
etrobras Brazilia a anunțat că a aprobat un plan de a 
vinde active \n valoare de 13,7 miliarde de dolari \n 2015 
și 2016, pentru a tăia costurile și a reduce datoriile, scrie 

publicaţia braziliană The Rio Times, citată de Reuters. Potrivit 
oficialilor Petrobras, volumul 
de active vândute \n prezent 
este mai mare de ţinta de 
5-11 miliarde dolari, inclusă 
\n Planul de afaceri al com-
paniei pentru perioada
2014-2018, lansat \n februa-
rie 2014, \nainte de izbucni-
rea scandalului de corupție.

G 
rupul petrolier american Chevron a abandonat efortu-
rile de explorare a gazelor de şist din Europa, România 
fiind ultima ţară europeană unde compania era \ncă 

activă \n acest domeniu. La sfârşitul lunii ianuarie, Chevron, 
care este a doua companie e-
nergetică din SUA, a anunţat 
că va investi doar 35 de mili-
arde de dolari \n proiectele 
sale de explorare petrolieră \n 
2015, o scădere cu 13% faţă 
de 2014, şi că va privilegia 
proiectele care oferă „oportu-
nităţile cele mai profitabile“, 
relatează AFP.te
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T 
ranselectrica a anunțat rezultate financiare 
excepționale pentru anul 2014: profitul din exploatare 
al compani-

ei a crescut cu 
circa 82% (de la 
249 milioane lei \n 
anul 2013, la 454 
mil ioane lei  \n 
2014), profitul net 
s-a majorat de la 
200 milioane lei \n 

2013, la 374 milioane lei \n 2014 (circa 85%). „Asociaţia 
Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) \şi 
exprimă uimirea, dar şi \ngrijorarea faţă de situația de 
excepție \nregistrată de către CNTEE Transelectrica. Pentru 
orice societate, astfel de rezultate sunt demne de toată 
lauda, \nsă, \n cazul Transelectrica – o companie a cărei 
activitate este reglementată de Autoritatea de Reglementa-
re \n domeniul Energiei –, o creștere a profitului, \ntr-un 
singur an, cu peste 80% nu face decât să ridice semne de \n-
trebare din partea participanților la piață“, se arată \ntr-un 
punct de vedere al AFEER publicat pe site-ul organizaţiei. 
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Cum a abordat GDF SUEZ Energy România problema 
liberalizării \n relaţia cu clienţii săi?  

L.G.  GDF SUEZ Energy România a respectat reglemen-
tările impuse cu privire la liberalizare şi a comu-

nicat permanent cu clienţii săi \n legătură cu implicaţiile 
pe care le-a presupus această schimbare legislativă (cum 
ar fi cea a \ncetării valabilităţii preţurilor reglementate) prin 
multiple canale de comunicare. Relaţia noastră cu clienţii 
este una de lungă durată, un parteneriat care a evoluat 
de-a lungul timpului şi \n care nevoile şi vocea clientului 
rămân prioritatea noastră numărul unu. Pe lângă eforturile 
susţinute de comunicare, pentru a facilita trecerea, de la 
1 ianuarie 2015, la o piaţă liberă pentru clienţii business, 
compania noastră a pregătit oferte special destinate aces-

tora şi, \n acelaşi timp, a trecut printr-o etapă complexă  de 
adaptare a proceselor interne, flexibilizând sistemul IT şi 
\ntărind competenţele şi motivarea resurselor umane. 
Ne-am asigurat astfel că suntem pregătiţi pentru a face 
faţă tuturor provocărilor determinate de gestionarea unui 
portofoliu mare de clienţi \n piaţa liberă.

Ce conţine portofoliul de produse şi servicii oferite de 
GDF SUEZ Energy România clienţilor săi? 

L.G. Avem un portofoliu complet de servicii şi pro-
duse, furnizăm gaze naturale şi energie electri-

că, dar şi soluţii şi produse dedicate singuranţei şi eficien-
ţei energetice, cu alte cuvinte suntem un furnizor integrat 
de energie şi servicii. Oferta GDF SUEZ Energy România 

Modificările succesive apărute \n structura consumurilor energetice şi \n 
evoluţia companiilor industriale din economia românească, dublate de 
liberalizarea pieţei gazelor naturale, au determinat schimbări la nivelul 
portofoliului de produse şi servicii pe care furnizorii de energie le oferă 
clienţilor lor. GDF SUEZ Energy România se evidenţiază drept furnizorul 
de produse şi servicii integrate care garantează siguranţa livrărilor şi asi-
gură servicii de mentenanţă, audit şi consiliere pentru orice operaţiune pe 
pieţele energetice. Despre oferta companiei, dar şi despre noutăţile din 
portofoliul de servicii oferite clienţilor săi am discutat cu Laurenţiu Gava,
Şef Serviciu Marketing \n cadrul GDF SUEZ Energy România. 

interviu realizat de Carol Popa
foto Dan Borzan

 „Furnizorul de energie este 
parte a lanţului de valoare care 

determină competitivitatea acelei 
companii pe piaţă“
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trebuie privită şi analizată \n ansamblu. Gama largă de 
soluţii şi produse competitive reprezintă unul dintre moti-
vele pentru care suntem un furnizor important pe piaţa de 
energie din România. Livrăm anual aproximativ 3,2 miliar-
de metri cubi de gaze naturale, către un portofoliu de 
1.500.000 de clienţi, din care peste 70.000 de clienţi busi-
ness. Toate contractele noastre definesc clar drepturile şi 
obligaţiile părţilor. Este important de specificat că noi ga-
rantăm, prin contract, livrările \n condiţii optime pentru toţi 
consumatorii. |n ceea ce priveşte serviciile dedicate seg-
mentului industrial, le-am putea \mpărţi \n următoarele 
categorii:
• produse şi oferte de energie (gaze naturale şi energie 
electrică) ce acoperă atât nevoia de predictibilitate şi sta-
bilitate a clienţilor \n ceea ce priveşte costurile cu energia, 
dar şi nevoia de flexibilitate, oferind clienţilor posibilitatea 
de a beneficia de evoluţiile pieţei de energie;
• servicii de siguranţă şi mentenanţă pentru instalaţiile şi 
echipamentele ce utilizează gaze naturale, \n formă indivi-
duală sau sub formă de pachete integrate, precum şi 
soluţii configurabile \n funcţie de specificitatea fiecărui 
client; 
• servicii pentru creşterea eficienţei energetice, precum 
soluţii smart de monitorizare a consumurilor de energie 
(energie, agent termic, apă, climatizare), efectuare de audit 
energetic pentru diagnosticarea problemelor, propunere 
şi implementare de soluţii tehnice, consiliere \n vederea 
obţinerii de finanţare pentru implementarea de soluţii de 
eficienţă energetică, servicii de facility management;
• alte tehnologii meninte să asigure eficienţa energetică: 
cogenerarea, micro-cogenerarea sau trigenerarea.

Cum au fost comunicate ofertele de piaţa liberă către 
clienţi? Care a fost reacţia acestora?

L.G. Am folosit mai multe variante de informare, astfel 
\ncât să ne respectăm promisiunea de a anunţa 

aceste informaţii \n mod corect, complet şi la momentul 
potrivit pentru toți clienţii, astfel \ncât aceştia să beneficieze 
de transparenţă şi predictibilitate. Principalele canale de 
comunicare folosite până acum sunt: newsletterele electro-
nice şi scrisorile de informare către toţi clienţii business (\n 
mai multe valuri: noiembrie, decembrie 2014, martie, mai 
2015), campanii de presă \n principalele publicaţii de busi-
ness şi pe principalele site-uri de business şi de ştiri, secţiu-
ne dedicată pe site-ul companiei ‒ www.gdfsuez.ro, informa-
re directă şi personalizată prin echipele noastre de consilieri 
dedicaţi, la call center-ul companiei şi \n sediile companiei, 
anunţuri şi materiale ample \n revista Oxygen şi prezentări \n 
cadrul evenimentor Conferinţa Oxygen şi Business Plus (\n 
toamna anului 2014). Efortul nostru de comunicare continuă 
pe toate aceste canale, pe parcursul \ntregului an 2015. 
Clienţii au apreciat această modalitate eficientă de comuni-
care, iar cea mai bună dovadă este numărul mare al celor 
care au subscris ofertei GDF SUEZ Energy România.

La ce se așteaptă o companie \n momentul \n care alege 
ca furnizor GDF SUEZ Energy România? 

L.G.  Aşteptările sunt multiple şi individualizate \n func-
ţie de specificitatea nevoilor şi de mărimea com-

paniei. |n general, putem spune că orice client \şi doreşte un 
partener cu expertiză şi notorietate \n piaţa energiei, onest, 
puternic şi stabil. Pentru clienţii mijlocii şi mari, \n a căror 
activitate energia reprezintă o componentă determinantă 
pentru desfăşurarea afacerii şi \n generarea cifrei de afaceri, 
furnizorul de energie este parte a lanţului de valoare care 
determină competitivitatea acelei companii pe piaţa \n care 
activează. Adaugăm ca elemente definitorii ale unei relaţii de 
succes: comunicarea, consilierea, flexibilitatea, transparenţa 
şi predictibilitatea. Când toate acestea sunt completate de 
servicii adiacente domeniului principal, putem vorbi despre un 
furnizor integrat precum GDF SUEZ Energy România. De-a 
lungul timpului, ne-am străduit să venim \n \ntâmpinarea 
aşteptărilor clienţilor noştri şi, pornind de la ele, să  dezvoltăm 
servicii şi produse noi. Una dintre cele mai importante garanţii 
pe care le oferim este siguranţa livrărilor.

Care sunt cele mai noi instrumente de contractare 
dezvoltate de GDF SUEZ Energy România? Cum pot 
aduce aceste instrumente valoare adăugată pentru 
clienţii companiei?

L.G.  Pentru clienţii mici şi medii (cu un consum anual 
de până la 11.627,78 MWh), am dezvoltat un 

instrument de contractare nou pentru piaţa de energie din 
România: contractarea online. Astfel, suntem mândri să 
putem spune că suntem primul şi unicul furnizor de energie 
care pune la dispoziţia clienţilor un astfel de instrument. 
Contractarea online presupune accesarea ofertelor de fur-
nizare gaze naturale standard din contul individual din 
Agenţia online Plus de pe www.gdfsuez.ro, accesibilă de pe 
desktop sau de pe dispozitivele mobile. Beneficiile majore 
pentru client sunt legate de eficienţă, rapiditate, accesibili-
tate, dar şi de un preţ mai bun. Contractul este salvat \n 
contul din Agenţia online, poate fi descărcat şi arhivat ori-
când \n calculatorul propriu şi/sau printat, ceea ce repre-
zintă un plus de confort şi de eficienţă pentru clienţi.
(Mai multe detalii despre aceste servicii se află \n articolele 
dedicate, de la pag. 12 - n.r.)

Cât de important este statutul de furnizor integrat, pe 
care \l are GDF SUEZ Energy România, \n raporturile 
comerciale cu clienţii săi?

L.G. Ne poziţionăm ca furnizor integrat şi oferim cli-
enţilor noştri energie şi servicii adiacente \n 

pachete modulare, flexibile şi personalizate \n funcţie de 
nevoi. Printre beneficiile clienţilor se numără: un singur 
interlocutor, servicii livrate la un nivel ridicat de calitate şi 
care sunt garantate de către GDF SUEZ Energy România, dar 
şi un preţ competitiv, care reflectă condiţiile de piaţă şi cos-
turile de achiziţie. 
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Una dintre etapele importante ale auditului energetic constă \n monitorizarea consumurilor, iar acolo unde con-
sumatorii sunt numeroşi şi resursele consumate sunt multiple, monitorizarea cu acurateţe devine o problemă 
complexă. Una pe care platforma informatică Vertuoz o poate rezolva cu performanţe deosebite. Despre 
performanţele acestei platforme, dar şi despre modul \n care se diferenţează de alte aplicaţii ce sprijină moni-
torizarea, am vorbit cu Adina Susanu, Director General Adjunct Distrigaz Confort.

„Vertuoz şi raportările din sistem 
reprezintă un pas necesar şi 
obligatoriu \n vederea realizării 

unui audit energetic“
interviu de CAROL POPA  foto DAN BORZAN

Eficienţa energetică a devenit, \n ulti-
mii doi ani, un indicator must have 
pentru planurile de afaceri ale com- 
paniilor care vor să facă faţă presiunii 
generate de efectul preţurilor produse-
lor pentru consumatorul final. Din acest 
motiv, cele mai performante companii 
apelează frecvent la audit energetic. |n 
egală măsură cu auditul financiar, cele 
două forme de control sunt principalele 
surse generatoare de economii \n buge-
tele firmelor.

Cât de importantă este eficienţa 
energetică \n bugetul unei companii 
industriale ?

A.S. 
Una dintre definiţiile utilizate 
pentru eficienţa energetică 

şi care \mi place foarte mult este des-
pre felul \n care folosim o cantitate mai 
scăzută de energie pentru obţinerea 
aceluiaşi produs. Deci, reformulând 
acest concept ‒ de eficienţă energe-
tică ‒ şi conştientizând modul \n care 
sunt utilizate resursele energetice \ntr-o 
companie, răspunsul devine evident.

Cât de mult poate influenţa eficienţa 
energetică costurile de producţie?

A.S. 
Se știe că economiile cele 
mai eficiente generea- 

ză de 16 ori mai mult Gross Domestic  
Product (GDP) utilizând aceeaşi can-
titate de energie decât economiile 
mai puţin productive. Aici este vorba, 
desigur, de utilizarea mai judicioasă 
a energiei. Sunt de părere că există o 
diferenţă \ntre eficienţa energetică pro-
priu-zisă şi economia sau conservarea 
energiei. A stinge un bec când nu este 
nevoie de lumină \nseamnă conservare 
şi economie de energie, \nsă  a utiliza 
o tehnologie care presupune un randa-
ment mai ridicat şi, de aici, un consum 
mai redus de energie primară ‒ aceasta 
\nseamnă eficienţă energetică. |nsă 
ambele duc la facturi de energie mai 
mici şi, deci, la costuri mai scăzute.

Ce este, de fapt, sistemul de moni-
torizare Vertuoz, cum poate fi el 
utilizat \n diferite ramuri industriale? 

A.S. 
Pentru a reduce un consum 
de energie (şi deci factura 

de energie) trebuie, \n primul rând, să 
\l cunoşti. Ca să cunoşti, trebuie să 
măsori ‒ să măsori constant, integral 
şi cu acurateţe. Acest lucru \l face Ver-

tuoz. |n fapt, Vertuoz este o platformă 
informatică prin care sunt preluate 
informaţiile despre consumurile de flu-
ide din locaţiile unde sunt măsurate 
prin puncte de măsură (contoare), sunt 
prelucrate şi apoi raportate. Prin fluide 
energetice, din perspectiva Vertuoz,  
\nţelegem electricitatea, gazele natura-
le, energia termică, apa, chiar şi tempe-
ratura, dar şi orice alte categorii energe-
tice prezente. Sistemul le măsoară prin 
aceste contoare, care apoi sunt făcute 
să comunice cu aplicaţia. Orice circuit 
electric, reţea de gaze ori căldură, până 
la nivel de consumator, poate fi măsurat 
şi raportat \n Vertuoz. Aplicaţia pune 
la dispoziţia utilizatorului (de regulă, 
managerul energetic) o serie \ntreagă 
de rapoarte standard sau parametra-
bile, din care acesta \şi poate extrage 
informaţiile referitoare la consum, la 
performanţă energetică sau la costurile 
aferente, atât la nivel de ansamblu, cât 
şi de locaţie punctuală sau consuma-
tor individualizat, alături de informaţii 
despre eventualele măsuri de reducere 
a consumurilor deja aplicate, şi \nca-
drarea \n obiectivele propuse. O altă 
funcţionalitate critică \n Vertuoz este 
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cea de alertare \n cazul unor scurgeri 
sau consumuri anormale şi care poate 
ajuta \n momente importante.

Sistemul de monitorizare Vertuoz  
se substituie sau completează audi-
tul energetic al unei companii indus-
triale?

A.S. 
Vertuoz şi raportările din 
sistem reprezintă un pas 

necesar şi obligatoriu \n vederea reali-
zării unui audit energetic şi a unui plan 
de măsuri care să ducă la reducerea 
consumurilor energetice. Datele de 
ieşire, cum sunt măsurătorile, ca şi 
particularităţile sesizate \n urma prele-
vării datelor de consum prin telecitire, 
reprezintă o sursă bogată de informaţii 
pentru un auditor energetic şi pentru un 
manager energetic, \n sensul că acesta 
poate sesiza cu uşurinţă intervale orare 
\n care consumurile sunt anormale sau, 
spre exemplu, anumiţi consumatori 
care au comportamente anormale din 
punct de vedere al consumului, şi să le 
coreleze cu diverse acţiuni şi evenimen-
te \ntâmplate \n fapt.

Ce diferenţiază sistemul Vertuoz de 
alte soluţii?

A.S. 
Două aspecte evidenţia-
ză Vertuoz \n raport cu alte 

soluţii existente. |n primul rând, oferă 

o vedere de ansamblu asupra consu-
murilor energetice, atât prin faptul că 
pot fi monitorizate multiple locaţii con-
sumatoare (pentru aşa-numitul client 
multi-site), cât şi toate tipurile de fluide 
energetice. |n al doilea rând, soluţia 
este customizabilă şi relativ prietenoasă 
cu utilizatorul, \n sensul că nu e nevoie 
de un instructaj prealabil amănunţit 
pentru ca acesta să se familiarizeze cu 
modul de operare şi cu diversele secţi-
uni ale aplicaţiei.

Care sunt costurile de implementare 
şi cât trebuie să dureze monitoriza-
rea?

A.S. 
De regulă, oferta se persona-
lizează \n funcţie de nevoile 

şi solicitările fiecărui client. Totul \ncepe 
printr-un audit de locaţie, moment \n 
care se identifică toţi consumatorii şi 
traseele care vor fi monitorizate şi care 
oferă o imagine suficient de cuprinză-
toare a consumurilor energetice. Se 
stabilesc arhitectura sistemului şi echi-
pamentele care trebuie instalate (sau, 
\n cazul \n care există deja instalate 
echipamente de măsurare, se verifică 
măsura \n care acestea pot fi utilizate) şi 
\n funcţie de aceste lucruri se \ntocmeş-
te oferta, aceasta fiind şi foarte accesi-
bilă ca preţ. Trebuie reţinut că oferta 
noastră permite atât achiziţia echi-

pamentelor, cât şi o \nchiriere integrală 
a acestora şi a soluţiei Vertuoz. Reco-
mandăm ca, strict \n scopul \ntocmirii 
unui proiect de mai mare anvergură, 
perioada aceasta să fie de cel puţin un 
an, \nsă soluţia poate rămâne activă 
pentru continuarea monitorizării. 

Care sunt beneficiile implementării 
unui sistem Vertuoz pentru clienţi? 
Cărui tip de client/consumator i se 
adresează?

A.S. 
Ne adresăm tuturor clienţilor 
şi oricăror imobile unde se 

\ntâlnesc consumuri diferite de resurse 
energetice şi cu consumatori multipli: 
fie că vorbim de clădiri industriale, fie de 
clădiri comerciale ‒ imobile de birouri, 
mall-uri, hoteluri etc., şi chiar colectivi-
tăţi rezidenţiale pentru monitorizarea 
comparabilă din punct de vedere al 
performanţei energetice a mai multor 
site-uri, pentru că Vertuoz \ţi permite 
să devii conştient despre cum, cât şi 
unde consumi. Este primul pas spre a 
lua măsuri concertate şi continue de 
optimizare a acestor consumuri, \n con-
textul  unor presiuni tot mai mari asupra 
costurilor, dar şi a Directivelor Europene 
care setează ţinte ambiţioase de reduce-
re a consumurilor, cu scopul diminuării 
producerii de gaze cu efect de seră şi a 
risipei iraţionale de resurse vitale.
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Cu o capacitate de produc]ie de 254 MW, centrala Sihwa, situat` pe lacul Sihwa, la aproximativ 4 km distan]` 
de ora[ul Siheung, \n provincia Gyeonggi din Coreea de Sud, este cea mai mare central` care produce energie 
prin for]a mareelor.

Sihwa – cea mai mare 
central` care folose[te 
puterea mareelor

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (22)/2015

B
arajul de care se folose[te 
aceast` central`, singura 
de o asemenea capacitate 
la nivel global \n acest mo-
ment, este o falez` lung` 

de 12,5 km, construit` \n anul 1994 cu 
scopul \mpiedic`rii producerii de inun-
da]ii \n provincia Gyeonggi [i pentru a 
ajuta localnicii \n activit`]ile agricole. 
Centrala func]ioneaz` cu ajutorul a 
zece turbine subacvatice, cu o capaci-
tate de 25,4 MW fiecare [i care sunt 

coordonate dup` o schem` precis`: \n 
timpul fluxului se strânge apa \n baraj, 
iar la reflux este l`sat` s` ias` prin opt 
canale de scurgere, de tipul unor eclu-
ze. Centrala Sihwa Lake reprezint` un 
mod neconven]ional de a produce e- 
nergie, fiind solu]ia perfect` pentru 
men]inerea unui echilibru \ntre mediu 
[i necesarul de energie. 
De altfel, de la inaugurarea sa \n anul 
2011, aceast` central` a demonstrat 
c` beneficiile sale \nseamn` mai mult 

decât producerea de energie regene-
rabil`. De exemplu, reu[e[te s` reduc` 
semnificativ nivelul polu`rii [i s` ame-
lioreze calitatea apei din lacul Sihwa. 
De asemenea, prin func]ionarea la 
capacitatea maxim`, centrala poate 
substitui, de-a lungul anului, o pro-
duc]ie de petrol de 862.000 de barili 
sau s` reduc`, tot pe un an, 315.000 t 
de emisii de CO₂. 
Costul construirii acestei centrale a 
fost suportat de guvernul sud-coreean, 
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fiind vorba de suma de 293 milioane 
de dolari, aproximativ 1 milion pentru 
fiecare MW produs. Ini]ial, bazinul 
trebuia s` aib` 43 km², dar din cauza 
condi]iilor geografice acesta a fost 
redus la 30 km².

SCURT ISTORIC
Coreea de Sud a \nceput s` fac` 
schimb`ri importante \n politica ener-
getic` \ncepând cu anul 2010, când a 
abordat Renewable Portfolio Standard 
(RPS). Este vorba despre un proiect 
guvernamental prin care companiile 
trebuie s` genereze o anumit` canti-
tate de energie din surse regenerabile. 
|ntr-o faz` ini]ial`, pân` \n anul 2012, 
a fost vorba de circa 2% (1,474 MW), 
iar pân` \n 2020 valoarea se va ridica 
la 8% (6,648 MW). |n fa]a unei aseme-
nea noi presiuni, companiile s-au mo-
bilizat [i au creionat planuri prin care 
s` poat` produce energie regenera-
bil`, \n principal la scar` larg`, \n par-
teneriat cu guvernul. Astfel, conform 
„Green Energy Industry Development 
Strategies“, un raport emis de Minis-
terul {tiin]ei [i Economiei \n luna sep-
tembrie din anul 2008, mai multe 
companii sud-coreene [i-au anun]at 
inten]ia de a construi, pe coasta de 
sud a Coreei, [ase centrale care folo-
sesc mareea, urmând ca a [aptea 
central` de acest gen s` fie amplasat` 
pe teritoriul nord-coreean.
Acesta este contextul \n care a ap`rut 
Sihwa Tidal Power Plant (TPP), cea mai 
mic` centrală din cele [ase propuse \n 
raport, dar care \n acest moment de- 
]ine statutul de cea mai mare central` 
ce folose[te puterea mareelor, cu o 
capacitate de 254 MW. De altfel, prin 

inaugurarea centralei sud-coreene \n 
anul 2011, centrala Rance Tidal, aflat` 
\n nord-vestul Fran]ei, a ajuns pe pozi- 
]ia a doua. Aceasta are o capacitate 
de producție de 240 MW [i a fost pus` 
\n func]iune \n 1966. 

ENERGIA MAREELOR
Energia mareelor este singura surs` 
de energie regenerabil` cu un grad 
mare de predictibilitate, pentru c` nu 
depinde de factori atmosferici sau 
climatici, așa cum se \ntâmpl` \n cazul 
energiei ob]inute din surse solare, de 
exemplu. Practic, energia produs` de 
maree este influen]at` doar de pute-
rea de atracție pe care o generează 
Luna și Soarele, alături de cea gravita- 
]ională provocată de P`mânt. {i pen-
tru c` acestea se deplaseaz` pe orbit` 
dup` legi fizice exacte, energia mare-
elor are, de asemenea, un caracter 
foarte bine definit.

OB}INEREA ENERGIEI MAREICE
Exist` dou` principii pentru ob]inerea 
energiei mareice:
1. Utilizarea energiei cinetice a 
curenților mareici. 
Metoda este rentabil` atunci când den-
sitatea de energie dezvoltat` de curen-
ţii mareici dep`[e[te 500 W/m² 
(corespunz`toare unei viteze de 1 m/s), 
pe o suprafa]` de minimum 0,5 km² [i 
adâncimi mai mari de 5 m. |n zonele cu 
astfel de caracteristici se folosesc tur-
bine cu ax orizontal (asemenea celor 
eoliene) sau cu ax vertical. Pentru cana-
lizarea energiei curen]ilor mareici spre 
aceste turbine se construiesc structuri 
similare cu barajele, care doar canali-
zeaz` energia, nu o [i acumuleaz`. 

2. Utilizarea energiei potențiale 
acumulate ca urmare a creșterii 
nivelului apei pe timpul mareei. 
Metoda este rentabil` doar când 
\n`l]imea mareei dep`[e[te 8 m. |n 
acest caz, barajele construite permit 
extragerea energiei atât pe timpul 
fluxului, cât [i pe timpul refluxului. Pe 
durata fluxului, apa ce umple barajul 
antreneaz` palele turbinelor, iar pe 
durata refluxului, atunci când mareea 
ajunge la cote minime, apa din baraj 
este l`sat` s` curg` \n sens invers 
prin turbine, producându-se energie 
electric`. Este acela[i principiu dup` 
care func]ioneaz` [i Sihwa Lake.

UN PROIECT CONTROVERSAT
Alte ]`ri consider` c` prezen]a unei 
centrale care folose[te puterea ma-
reelor \n apele lor \nseamn` obstaco-
le care sunt imposibil de surmontat. 
De altfel, \nainte de punerea \n func-
țiune a centralei Sihwa Lake din Co-
reea de Sud, existau centrale de 
acest gen doar \n Fran]a, Rusia, Ca-
nada [i China (\n aceasta din urm` 
aflându-se o centrală de cea mai 
mic` dimensiune). |n Marea Britanie, 
\n clipa \n care s-a anun]at construi-
rea Barajului Severn, o propunere 
ambi]ioas` care ar fi putut asigura 
5% din necesarul total de electricita-
te al ]`rii, au ap`rut numeroase cri-
tici din partea unor ONG-uri. |n plus, 
guvernul britanic a estimat un cost 
de 54 miliarde dolari, de dou` ori mai 
mult decât previziunea ini]ial`, de 24 
miliarde dolari. Din cauza costului [i 
a riscurilor, guvernul britanic [i-a 
retras sprijinul pentru Barajul Severn 
\n noiembrie 2010.

AVANTAJELE UTILIZ~RII ENERGIEI MAREELOR 

• energia mareelor este predictibil` [i are un caracter regulat;

• energia mareelor nu pune probleme deosebite \n ceea ce prive[te echilibrarea 
sistemului energetic;

• energia mareelor nu este afectat` de fenomene meteorologice sau climaterice;

• proiectele bazate pe energia mareelor au un impact redus asupra mediului.
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P
e 1 mai 1857, Bucureştiul intră \n istoria tehnicii 
și devine, oficial, prima capitală din lume al cărei 
iluminat public se realizează cu petrol lampant, 
plasând România \n fruntea avântului tehnologic 
al secolului al XIX-lea. Astfel \ncepe etapa \n care 
modernizarea vieţii publice din România şi a celei 
industriale şi energetice se afla pe primul loc. 

LUMINA PUBLICĂ VINE DIN ANTICHITATE
Chiar dacă noţiunea de iluminat stradal este legată, mai degrabă, 
de epoca modernă, există menţiuni istorice de la finele Antichi-
tăţii şi \nceputurile Evului Mediu care susțin că cel mai vechi drum 
iluminat noaptea era cel care lega, \n secolul al II-lea d. Hr., oraşul 
Efes de marele port aflat la trei kilometri distanţă. Drumul Portu-
lui din Efes, dar şi forumul erau luminate pe cheltuiala municipa-
lităţii cu 50 de lumânări puse, la intervale regulate, \n felinarele 
aşezate \n nişe speciale. |nainte de Efes, \n Roma Antică mai sunt 
menționați sclavii lanternarius, cei care purtau lămpi cu ulei și \i 
\nsoţeau pe cei bogaţi. Mai târziu, \n secolul al V-lea, \n Edessa 
existau \n jur de 5.000 de lămpi publice cu ulei, dispuse pe stră-
zile principale. |n Evul Mediu, iluminatul public al marilor aglome-
rări urbane este aproape inexistent, mai ales de teama izbucnirii 
incendiilor. Abia târziu, \n secolul al XVII-lea, apar momentele de 
cotitură \n problema iluminatului urban \n marile oraşe ale Euro-
pei (\n Londra, Amsterdam, Paris), generate tot de uriaşa nesigu-
ranţă stradală existentă noaptea. Astfel, regele Soare este primul 

monarh care, \n 1662, acordă prin decret marchizului de Caraffa, 
privilegiul de a crea puncte pentru purtători de torţe plătiţi, care 
escortau parizienii pe timp de noapte. Cinci ani mai târziu, tot el 
declară iluminatul public obligatoriu prin ordonanţă, costul fiind 
suportat de stat. Pentru \nceput, iluminatul public se implemen-
tează \n Paris şi apoi, \n 1697, ajunge și \n cele mai mari treizeci 
de oraşe franceze.
LA |NCEPUT A FOST… SEUL
Cele 2.736 de felinare dispuse pe 917 străzi din Parisul Vechiului 
Regim, prin decretul prim-ministrului Colbert, erau uniformizate, 
marcate cu blazonul regal şi suspendate \n mijlocul străzilor. 
Sursa de lumină era o lumânare de seu, al cărei fitil trebuia tăiat 
\n fiecare oră. Tot seul era cel care lumina şi străzile Londrei, 
unde, deşi limitat multă vreme de teama incendiilor, iluminatul 
public a fost stimulat prin introducerea, \n anul 1736, a unei taxe 
speciale, care permitea ca numărul felinarelor stradale să creas-
că de cinci ori, de la 1.000 la 5.000 \n mai puţin de trei ani, făcând 
din capitala britanică oraşul cel mai bine iluminat din lume la acea 
vreme. Din acest moment, sistemele de iluminat stradal evolu-
ează rapid: \n 1669, Amsterdam este metropola cu primul sistem 
municipal de iluminat planificat din lume; \n1744, francezul 
Châteaublanc inventează felinarul cu reverber, un dispozitiv ce 
amplifică lumina direcţionând-o \n jos; \n 1759, contele de Sarti-
ne, locotenent al poliţiei din Paris, \nlocuieşte lumânările cu seu cu 
lămpi cu ulei, care răspândeau o lumină mai bună şi ardeau mai 

Bucureşti, prima capitală din 
lume iluminată cu petrol lampant 
Iluminarea locurilor deschise şi publice, \n marile centre urbane și apoi și \n mediul 
rural, reprezintă etapa rupturii totale de un trecut \n \ntuneric. Dispariţia diferen-
ţei \ntre interioarele iluminate ale caselor şi exteriorul cufundat de atâta vreme \n 
obscuritate a avut consecinţe importante asupra vieţii urbane, iar capitala Româ-
niei a fost prima din lume care a dat tonul schimbării. 

text ADRIAN C|L}AN foto SHUTTERSTOCK
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mult, necesitând mai puţină \ntreţinere. 
Peste doar 10 ani, chiar inventatorul re-
verberului obţine de la Ludovic al XV-lea 
monopolul iluminatului public \n Paris, pe 
durata a douăzeci de ani. Descoperirile 
lui Philippe Lebon şi William Murdoch, \n 
1791, vor permite utilizarea gazului de 
huilă pentru iluminatul public, prima 
stradă din lume iluminată cu gaz fiind Pall 
Mall, \n Londra, \n 1807, iar pas cu pas 
reţelele de gaz urban se extind și devin 
pe deplin operaţionale la doar trei decenii 
de la descoperirile lui Lebon şi Murdoch 
(la Londra, \n 1820 și la Paris, \n 1829), 
pentru ca \n 1886 să apară şi primele 
lămpi electrice stradale cu reverbere 
ataşate, iar către sfârşitul anilor 1920 
electricitatea să ocupe poziţia dominan-
tă \n aproape toate marile metropole.
ROMÂNIA ‒ PE REPEDE |NAINTE
Iluminatul străzilor \n oraşele româneşti 
a fost aproape inexistent până către ju-
mătatea secolului XIX, când, din loc \n loc 
au \nceput să apară felinarele cu lumâ-
nări de seu, iar fanaragiii să fie obligaţi să 
aprindă lumânări \nfipte \n vârful unor 
pari \n timp ce marii boieri ai Capitalei \şi 

luminau calea, noaptea, cu masalaua (un 
fel de torţă din cârpe muiate \n păcură şi 
aprinsă \n nişte grătare de fier). Cu un 
pas \naintea Bucureştiului, Timişoara a   
\nceput să se bucure de avantajele ilumi-
natului public stradal din 1770, când \n 
oraş ardeau o sută de lămpi umplute cu 
seu, iar \mpăratul Iosif al II-lea, aflat \n 
vizită \n Banat, se plimba noaptea pe 
străzile oraşului. |n 1782, iluminatul pu-
blic este preluat total de administraţie, 
iar \n 1857, anul \n care Bucureştiul deve-
nea prima capitală din lume iluminată cu 
petrol lampant, \n metropola din vestul 
ţării se introducea iluminatul stradal cu 
gaz de huilă, Timişoara devenind astfel 

primul oraş românesc ce utiliza felinare-
le cu gaz. Proprietățile petrolului lam-
pant, descoperit de farmacistul galiţian 
Lukasiewitz şi concesionat primei rafină-
rii industriale deschise de fraţii Mehedin-
ţeanu la Râfov, lângă Ploieşti, erau uimi-
toare şi \l făceau perfect pentru ilumina-
tul stradal din acea vreme. Era incolor, 
inodor, ardea cu o flacără luminoasă de 
intensitate constantă, ce nu producea 
nici fum și nici cenușă. Mai mult, petrolul 
lampant era mult mai ieftin decât uleiul 
de rapiță sau cel de nucă, care se folo-
seau la iluminat (circa 335 de lei pe an 
pentru un felinar, faţă de 600 de lei), iar 
costurile mici au permis instalarea rapidă 
\n Bucureşti a peste 1.000 de felinare cu 
o formă deosebită, care dădeau străzilor 
un aspect romantic. Cu toate acestea, 
petrolul a fost folosit doar 14 ani, \n 
1871, edilii Capitalei renunţând la el 
pentru a introduce, \naintea Berlinului 
sau Parisului, iluminatul public cu gaz 
aerian, apoi, \n 1885, Teatrul Naţional a 
fost iluminat electric, iar cinci ani mai 
târziu, Primarul Capitalei, Lahovary, intro-
duce iluminatul electric public \n Cişmi-

giu, pe Şoseaua Kiseleff şi aprinde pri-
mele felinare cu lămpi cu filament de 
carbon incandescent \n Piaţa Palatului 
Regal. Concomitent, Timişoara scrie şi ea 
una din cele mai frumoase pagini ale 
istoriei tehnice europene și \n 1884 
devine primul oraş de pe continent cu un 
sistem de iluminat \n \ntregime electric, 
compus dintr-o reţea de 59 de kilometri 
de cabluri care alimentau 731 de lămpi. 
Câţiva ani mai târziu, \n 1901, un recen-
sământ tehnic contabiliza \n Bucureşti 
3.060 de felinare stradale cu petrol lam-
pant, 990 cu ulei mineral, 4.000 cu gaz 
aerian şi 200 de stâlpi cu lămpi cu arc 
voltaic. 

ȘTIRI

1550 – Bricheta-pistol 
Istoria marchează inventarea primelor brichete cu 
mult \naintea chibritului, \n China, \n jurul anului 
1550. Este vorba de cilindri de dimensiuni mici, care 
foloseau praful de puşcă pentru a genera flacără. 
Pentru că erau greu de folosit \n scopuri casnice, ele 
au fost convertite \n arme de foc. Prima brichetă a 
timpurilor moderne, numită „Lampa lui Döbereiner“, 
a fost concepută abia \n 1823, \n Germania, tot sub 
forma unui cartuş umplut cu hidrogen şi declanşat 
de un catalizator de platină. 

1907 – Geo-\ncălzirea
Cu toate că este folosită, probabil, de sute de ani, 
prima utilizare oficială a energiei geotermale pentru 
\ncălzirea locuinţelor a fost consemnată abia \n 
1907, \n Islanda, când un fermier a tras o ţeavă de 
ciment de la un izvor fierbinte pentru a conduce 
aburul către casa sa. O folosire extinsă s-a \nregistrat 
\n 1930, la Reykjavík, unde prima conductă de acest 
fel venea de la un izvor geotermal, cale de 3 kilome-
tri, şi reuşea să \ncălzească Spitalul Central, două 
şcoli şi 60 de locuinţe. 

1960 – Laserele funcţionale 
Primul laser funcțional cu rubin din lume a fost con-
struit de fizicianul Theodore Maiman \n 1960 şi 
funcţiona cu un cristal sintetic ca mediu activ, prin 
care erau pompate pulsuri de flash luminos. |n acelaşi 
an, iranianul Ali Javan inventează şi primul laser mo-
nocromatic cu gaz (heliu - neon) cu radiaţie infraroşie 
\n lungimea de undă de 1,15 μm, care prin focalizarea 
fasciculului luminos reuşea să obţină densităţi enor-
me de radiaţie pe suprafeţe foarte mici.
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1. Investi]iile \n energia regenerabil` vor cre[te 
semnificativ. |n ciuda faptului c` mul]i negativi[ti 
sus]in c` sursele regenerabile nu vor putea oferi sufi-
cient` materie prim` pentru nevoia total` de electrici-
tate, putem spune c` acest mit a fost distrus chiar din 
2014. |n ultimii doi ani, compania Apple a trecut de la 
folosirea surselor primare de combustibil la 100% 
energie regenerabil`. De asemenea, amazon.com (cel 
pu]in \n cazul centrului de opera]iuni) s-a asociat 
recent cu al]i lideri din aceast` industrie, precum Face-
book [i Google, [i [i-a anun]at inten]ia de a folosi 
energie doar din surse regenerabile.
|n prima parte a lunii februarie, Tim Cook, CEO-ul 
Apple, a anun]at c` va investi 850 milioane dolari 
\ntr-un parc de panouri solare pentru alimentarea cu 
energie a cl`dirilor Apple din California. Prin aceast` 
investi]ie major` \n sectorul energiei solare, una dintre 
cele mai importante companii la nivel mondial \ncearc` 

s` devin` un exemplu pentru acest gen de investi]ii. |n 
cadrul conferin]ei de pres` sus]inute pentru anun]area 
acestui proiect, Cook a declarat c` este vorba despre 
„un lucru normal, care trebuie f`cut atât pentru socie-
tate, cât [i din punct de vedere financiar“. El a men]i- 
onat c` parcul solar va fi construit \n Monterey, Cali-
fornia, [i va asigura „suficient` energie pentru noul 
Apple Campus 2, celelalte birouri existente \n Califor-
nia, cele 52 de magazine Apple [i centrul de date din 
Newark“, conform Reuters. „Noi, la Apple, suntem 
con[tien]i de faptul c` schimbarea climatic` este 
real`“, a mai declarat Cook. „A trecut vremea discu- 
]iilor [i a venit timpul ac]iunii. Toate centrele noastre 
de date folosesc acum energie regenerabil`.“ Aceast` 
aten]ie crescut` fa]` de acest tip de energie a deter-
minat Environmental Protection Agency s` considere 
Apple drept al [aselea cel mai mare utilizator de ener-
gie verde. De altfel, Silicon Valley se afl` pe o pozi]ie 
frunta[` \n topul agen]iei, cu companiile Intel Corp, 
Microsoft [i Google dispuse s` fac` investi]ii \n acest 
domeniu.
Interesul Apple pentru energia solar` este inovativ, 
pentru c` de aceast` dat` este vorba despre produce-
rea propriei energii, ceea ce reprezint` un model 
exemplar de reducere a costurilor. Practic, ne afl`m \n 
situa]ia \n care numeroase companii, precum Apple, 
Google, Microsoft, IKEA etc., au \n]eles c`, având pro-
pria surs` de electricitate, este cea mai bun` metod` 
pentru a asigura un control perfect asupra cheltuielilor.
De altfel, companiile de IT sunt printre primele care au 

ECOLOGIE
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|n ultimii 13 ani, Clean Edge, compania american` implicat` \n analiza pie]ei de energie regenerabil`, 
public` anual raportul Clean Energy Trends. Acesta cuprinde date importante de la pia]a de capital pân` 
la investi]iile de la nivel global, \n ceea ce privește energia solară, eoliană sau combustibil bio.

Trendurile
\n energie regenerabilă 

care vor marca anul 2015

OXYGEN – PUBLICAȚIE GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA – NR. 1 (22)/2015

C
onform site-ului greenbiz.com, care a efectuat o analiz` a raportului realizat de Clean Edge, cele mai 
importante trei trenduri care vor marca anul 2015 sunt:
1. Investi]iile tot mai mari \n energia regenerabil`
2. Stocarea energiei, care va deveni din ce \n ce mai avantajoas`
3. Pre]ul sc`zut al petrolului poate afecta pia]a transportului, dar nu [i pe cea a energiei regenerabile
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ales energia regenerabil` [i pentru c` multe dintre ele sunt cei mai importanți furnizori de produse pe pia]a de consum și simt presiunea 
responsabilit`]ii fa]` de societate. Danemarca, la rândul ei, [i-a reafirmat angajamentul de a folosi energie din surse regenerabile pentru 
tot necesarul s`u, inclusiv transportul, pân` \n anul 2050. |n acest moment, aceast` ]ar` se afl` destul de aproape de scopul de a avea 50% 
electricitate din surse regenerabile pân` \n 2020.

2. Stocarea energiei va deveni din ce \n ce mai avantajoas .̀ Zeci de companii \[i doresc 
s` se dezvolte \n domeniului stoc`rii energiei, pentru a le putea oferi clien]ilor pre]uri mai 
mici [i pentru a fi mult mai flexibile, \n func]ie de cerere. Pre]urile ridicate continu` s` fie o 
problem`, \ns` primele semne pozitive \ncep s` se vad` deja prin reducerea pre]ului la 
panourile fotovoltaice. De altfel, clien]ii comerciali [i industriali din regiunile cu pre]uri mari 
la electricitate vor fi primii care se vor bucura de beneficiile stoc`rii energiei. California este 
o pia]` care \[i dore[te s` ajung` la acest nivel, urm`rind ob]inerea mandatului de stocare 
a energiei, a[a cum se \ntâmpl` \n cazul Japoniei, care consider` extinderea eforturilor 
pentru stocarea energiei drept parte component` din pachetele de stimulare. Oportuni- 
t`]i de acest gen exist` [i \n New York sau Texas, \n contextul \n care autorit`]ile de regle-
mentare [i companiile de utilit`]i \ncearc` s` integreze mai multe surse de energie rege-
nerabil`, pentru a u[ura procesul \n perioadele de cerere ridicat`. 

3. Pre]ul sc`zut al petrolului poate afecta pia]a transportului, dar nu [i pe cea a energiei regenerabile. Deseori evenimen-
tele politice neprev`zute, devers`rile de petrol sau atacurile teroriste pot afecta rapid pre]ul petrolului. Cu un pre] al petrolului 
foarte sc`zut, cum s-a \ntâmplat \n anul 2014, este u[or s` ne gândim c` ener-
gia regenerabil` joac` rolul s`u major [i c` volumul s`u din ce \n ce mai mare 
nu face decât s` men]in` pre]ul petrolului la un nivel sc`zut.
„Discu]ia nu ar trebui s` fie despre cum afecteaz` pre]ul sc`zut al petrolului 
energia din surse regenerabile“, sus]ine pre[edintele Bloomberg New Energy 
Finance, Michael Liebreich, conform greenbiz.com, „ci despre felul \n care 
energia din surse regenerabile are un impact asupra pre]ului petrolului“. Iar \n 
privin]a electricit`]ii, de exemplu, \n Statele Unite ale Americii acestea nu sunt 
legate de petrol sau benzin`, ci de costul energiei electrice asigurate de com-
paniile de utilit`]i (care continu` s` fie ridicat pe toate pie]ele). |n cazul \n care 
pre]ul petrolului r`mâne la acest nivel sc`zut [i \n anul 2015, acest lucru ar 
putea avea un impact negativ și \n domeniul vânz`rii de ma[ini electrice. n
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Anul trecut, \nceperea unui nou an 
[colar a fost marcată de o nou` edi]ie 
a programului „|ntâlnire cu energia“, 
\n care copii de clasa a IV-a au aflat 
informa]ii esen]iale despre tot ceea 
ce \nseamn` energie [i despre cum s` 
o foloseasc` \n condi]ii de maxim` 
siguran]` [i protejând mediul \ncon-
jur`tor.
Programul „|ntâlnire cu energia“ a 
ajuns la 2.350 de elevi din 37 de [coli 

din Bucure[ti, Craiova, Slatina, 
C`l`ra[i, B`icoi, Curtea de Arge[, 
Gala]i (Independen]a, Schela). 
Ca de fiecare dată, programul s-a 
implementat cu o echip` inimoas` de 
voluntari, colegi de-ai no[tri.
Proiectul este derulat \n parteneriat 
cu Funda]ia Chance for Life [i face 
parte din platforma de responsabilita-
te social` a GDF SUEZ Energy Româ-
nia, www.energiepentrufaptebune.ro.

GDF SUEZ Energy România i-a invitat pe 
copiii de clasa a IV-a la o nou`
„|NTÂLNIRE CU ENERGIA“
Anul trecut, \nceperea unui nou an 
[colar a fost marcată de o nou` edi]ie 

\n care copii de clasa a IV-a au aflat 

ce \nseamn` energie [i despre cum s` 
o foloseasc` \n condi]ii de maxim` 
siguran]` [i protejând mediul \ncon-
jur`tor.

NOUTå}I2

C
ampania se adreseaz` atât 
clien]ilor casnici, cât [i clien]i- 
lor industriali, propunând o 
abordare nou`, care mizeaz` 

pe dou` concepte cheie: utilitatea [i 
proximitatea \n rela]ia cu clien]ii compa-
niei noastre. De altfel, tot ceea ce se  
\ntâmpl` cu personajele din reclama 
care promoveaz` aceast` campanie se 
petrece \n contextul \n care GDF SUEZ 
furnizeaz` energia necesar` pentru 
confortul [i siguran]a de acas`, dar [i 
solu]iile energetice pentru afaceri.
Cele dou` concepte au fost declinate 
\ntr-un spot TV, regizat de Florin 
{erban, regizorul filmului premiat cu 
Ursul de Argint la Festivalul de Film de 
la Berlin, din anul 2010, „Eu când vreau 
s` fluier, fluier”. Spotul se eviden]iaz` 

printr-o atmosfer` cald` [i prietenoas`, 
care exprim`, \ntr-o manier` artistic`, 
headline-ul campaniei: „GDF SUEZ. 
Util, oricând aproape“. 
Spotul ruleaz` pe TV \n perioada 9 septem-
brie - 13 octombrie, pe urm`toarele posturi: 
Pro TV, Pro Cinema, Antena 1, Antena 3, 
RTV, Realitatea TV, B1 TV, Na]ional TV, 
National Geographic, History, AXN.
De asemenea, campania are [i o com-
ponent` online [i este prezent` pe 
urm`toarele site-uri: adevarul.ro, ziare.
com, stirileprotv.ro, tocmai.ro, cursbnr.
ro, gsp.ro, yahoo.com, mediafax.ro, 
youtube.com, facebook.com.
Dac` a]i v`zut campania [i dori]i s` ne 
spune]i ce crede]i despre ea, pute]i s` 
scrie]i pe adresa: comunicareinterna@
gdfsuez.ro 

În perioada 9 septembrie - 13 octombrie, derul`m o nou` campanie de imagine 
pentru a cre[te notorietatea brandului GDF SUEZ \n Rom~nia.

Campanie de imagine pentru  
GDF SUEZ Energy Rom~nia

Un nou an [colar tocmai a \nceput, iar noi 
am preg`tit o nou` edi]ie a programului 
„|ntâlnire cu energia“, \n care le prezent`m 
copiilor de clasa a IV-a informa]iile esen]
iale despre tot ceea ce \nseamn` energie 
[i despre cum s` se foloseasc` de aceas-
ta, dar mai ales de gazele naturale, \n 
condi]ii de maxim` siguran]` [i protej~nd 
mediul \nconjur`tor.
Programul va ajunge anul acesta la 
2.350 de elevi din 37 de [coli din 
Bucure[ti, Craiova, Slatina, C`l`ra[i, 
B`icoi, Curtea de Arge[, Gala]i (Inde-
penden]a, Schela). 
{i anul acesta ne baz`m din nou pe o 
echip` inimoas` de voluntari, colegi 

de-ai no[tri: Ana R`ceanu, Mariana 
T`t`reanu, Ani[oara Ro[ca, Oana 
Cocan, Lucre]ia Nicolaescu, Mihaela 
B`duca, Irina Dobrin, Mirela Buruian`, 
Anca {tefan, Gabriela Sandu, Cristina 
Cîrjan, Marius Gagiu, Mihai Predescu, 
Ciprian Ion, Ovidiu Garcea, {tefan 
Iv`nescu-Glica, Alexandru Garcea, 
Gheorghe Iord`chescu, Sorin Nedelcu, 
C`t`lin Stoica, Adrian Dumitrache, 
C`t`lin Kosztelnic.
Proiectul este derulat \n parteneriat cu 
Funda]ia Chance for Life [i face parte 
din platforma de responsabilitate soci-
al` a GDF SUEZ Energy Rom~nia,  
www.energiepentrufaptebune.ro.

Un nou an [colar tocmai a \nceput, iar noi 
am preg`tit o nou` edi]ie a programului 
„|ntâlnire cu energia“, \n care le prezent`m 
copiilor de clasa a IV-a informa]iile esen]
iale despre tot ceea ce \nseamn` energie 
[i despre cum s` se foloseasc` de aceas
ta, dar mai ales de gazele naturale, \n 
condi]ii de maxim` siguran]` [i protej~nd 
mediul \nconjur`tor.
Programul va ajunge anul acesta la 
2.350 de elevi din 37 de [coli din 
Bucure[ti, Craiova, Slatina, C`l`ra[i, 
B`icoi, Curtea de Arge[, Gala]i (Inde
penden]a, Schela). 
{i anul acesta ne baz`m din nou pe o 
echip` inimoas` de voluntari, colegi 

GDF SUEZ Energy Rom~nia \i invit` pe copiii 
de clasa a IV-a la o nou` „|nt~lnire cu energia“

pentru a cre[te notorietatea brandului GDF SUEZ \n Rom~nia.

GDF SUEZ Energy România se implică \n mod constant \n activități sociale, fiind un partener de nădejde pentru nume-
roase proiecte de acest gen, care se desfășoară \n diverse locuri din România.

GDF SUEZ Energy România
Retrospectiva proiectelor de 
RESPONSABILITATE SOCIAL~
din 2014 
text SIMONA GEORGESCU foto GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA

|n cadrul unei acțiuni de voluntariat ini]iate de GDF 
SUEZ Energy România \n parteneriat cu Habitat for 
Humanity România și SOS Satele Copiilor, 25 de anga-
ja]i au muncit cot la cot cu speciali[tii Habitat for 
Humanity România pentru reabilitarea celor 12 case 
sociale, oferindu-le celor peste 80 de copii posibilitatea 
de a se bucura de un c`min frumos [i primitor. Este 
vorba despre programul „Totul \ncepe acas`!“, derulat 
de GDF SUEZ Energy România, Funda]ia GDF SUEZ [i 
Habitat for Humanity România, prin care casele din 
cadrul SOS Satele Copiilor au fost renovate [i eficien-
tizate energetic. Programul „Totul \ncepe acas`!“ face 
parte din platforma de responsabilitate social` a GDF 
SUEZ Energy România, „Energie pentru Fapte Bune“, 
ce reune[te toate proiectele de implicare \n via]a comu-
nit`]ii derulate de c`tre companie. Detalii pe site-ul 
www.energiepentrufaptebune.ro.

Programul de renovare a caselor sociale din complexul
SOS Satele Copiilor
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Subfinan]area sistemului public de s`n`tate, lipsa aparaturii 
moderne, a medicilor sau a personalului medical specializat, 
dar [i insuficien]a s`lilor de opera]ie sunt doar câteva dintre 
dificult`]ile cu care se confrunt` sistemul medical românesc. 
Toate acestea conduc la prelungirea perioadei de a[teptare 
pentru pacien]ii care au nevoie de interven]ii chirurgicale, fie 
ele clasice sau laparoscopice.
Pentru a veni \n sprijinul acestor pacien]i, GDF SUEZ Energy 
România a finanțat cu 235.000 euro dotarea cu aparatură 
medicală de ultimă generație a unei săli de operații. Proiectul 
a constat \n amenajarea [i deschiderea unei noi s`li de opera- 
]ie \n cadrul Sec]iei Chirurgie IV a Spitalului Universitar de 
Urgen]` Bucure[ti, precum [i \n achizi]ionarea aparaturii nece-
sare pentru interven]iile chirurgicale ce vor fi efectuate aici. 
Linia laparoscopic` de ultim` genera]ie cu care a fost dotat` 
noua sal` de opera]ii permite abordarea unor tipuri noi de 
patologii chirurgicale [i prezint` posibilitatea interconect`rii cu 
aparatur` endoscopic` sau colonoscopic`. 
Achizi]ia aparaturii de ultim` genera]ie faciliteaz` astfel [i 
realizarea de interven]ii chirurgicale minim invazive, care permit 
pacien]ilor o recuperare postoperatorie mult mai rapid`.

Noua aparatur` ofer` [i posibilitatea upgrad`rii permanente, 
lucru esen]ial având \n vedere evolu]ia rapid` a tehnologiei 
medicale. |n acest moment, sala de opera]ii este dotat` cu un 
sistem video care permite transmiterea \n direct a interven]iilor 
chirurgicale \n sala de curs, oferind astfel studen]ilor [i reziden- 
]ilor posibilitatea de a-[i \nsu[i mai bine metode [i tehnici spe-
cifice diferitelor patologii.
Datorit` investi]iei \n noua sal` de opera]ii, num`rul interven- 
]iilor chirurgicale realizate anual aici se va dubla, de la 800 la 
1.600, crescând astfel capacitatea de tratare a pacienților.

O sală de operații modernă, inaugurată la SPITALUL UNIVERSITAR, sec]ia de Chirurgie 

PROGRAMUL „ENERGIE PENTRU O {ANSĂ LA VIAȚĂ“

Conform unui studiu al OMS, publicat 
pe site-ul www.globocan.iarc.fr, \n 
România, rata mortalit`]ii raportat` la 
inciden]` \n anul 2012 a fost de 68%. 
Acest procent ridicat se datoreaz`,  
\ntre altele, [i faptului c` medicii uti-
lizau echipamente vechi [i stabileau un 
diagnostic de o mai mic` acurate]e, iar 
tratamentul cu citostatice nu putea fi 
prescris \ntru totul \n concordan]` cu 
tipul [i stadiul bolii.
Pe de altă parte, \n studiul realizat de 
GDF SUEZ Energy România \n anul 
2012 \n rândul angaja]ilor, clien]ilor [i 
liderilor de opinie, s`n`tatea s-a clasat 
pe primul loc, fiind considerată dome-
niul de interven]ie prioritar pentru 
implicarea companiei \n comunitate.
Ca o consecin]` fireasc`, \n noiembrie 
2013 a fost ini]iat [i lansat programul 
„Energie pentru o [ans` la via]`“, \n 

parteneriat cu Asocia]ia D`ruie[te 
Via]`, cu scopul renov`rii complete [i 
dot`rii laboratoarelor de Citogenetic` 
[i Imunofenotipare ale Institutului 
Clinic Fundeni cu dou` echipamente 
de ultim` genera]ie: un sistem de cari-
otipare automat` [i un analizor au-
tomat de citometrie \n flux. Este vorba 
despre dou` echipamente unice \n 
sud-estul ]`rii, cu care se vor putea 
diagnostica \n profunzime [i monitoriza 
diverse tipuri de cancer de sânge. 
Investi]ia de 375.000 de euro a com-
paniei \n modernizarea laboratoarelor 
va permite o diagnosticare mai precis`, 
ceea ce va cre[te [ansele de supravie- 
]uire a pacien]ilor de la 50% la 80%. 
{eful de proiect din partea Institutului 
Clinic Fundeni a fost Profesor Doctor 
Daniel Coriu, {ef Clinic` Hematologie 
[i Transplant Medular.

Proiectul de dotare [i renovare a Laboratoarelor de Citogenetică [i Imunofenotipare din cadrul 
Institutului Clinic Fundeni
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english summary

In 2015 we proudly celebrate 10 years of 
being part of a leading global energy group as 
well as 7 years since our rebranding and 
launch of our electricity business. GDF SUEZ 
Energy Romania has thus become an inte-
grated energy supplier, operating in the field 
of natural gas, electricity and related services. 
Throughout this anniversary issue, you will 
discover the company’s ongoing focus on 
innovation and energy efficiency as proven by 

the key moments of its 10-year evolution, by 
its new available online and mobile services. 
An example of such service is Vertuoz, a 
highly useful consumption monitoring system. 
As for the latest technology news, we could 
not miss the recent Apple developments with 
their electric car project and their $850 million 
investment in solar panels to supply energy for 
company facilities in California.
Enjoy your reading!

“The energy supplier is part of the value chain that builds 
business competitiveness on the market”

Successive transformations in the structure of energy con-
sumption and in the evolution of industrial companies within 
the Romanian economy, combined with the liberalization of 
the gas market, resulted in significant changes to the product 
and service portfolio of energy suppliers. Lauren]iu Gava, Head 
of the Marketing Department within GDF SUEZ Energy Romania 
talked to us about the new services provided by the company.

How did GDF SUEZ Energy Romania get ready for the market 
liberalization in terms of customer relations?
L.G.: Besides our enhanced communication, in order to facilitate 
the switch to a free market for business customers starting with
1 January 2015, our company prepared special dedicated offers and 
went though a complex adjustment phase for our internal processes 
resulting in a more flexible IT system and in strengthened and moti-
vated HR.

Tell us a few words about the product and service portfolio 
provided by GDF SUEZ Energy Romania to their customers.
L.G.: We have a full product and service portfolio, we provide gas 

and electricity, but also safety and energy efficiency oriented solu-
tions and products. We are, in other words, an integrated supplier of 
energy and energy related services. Annually, we deliver approx. 
3.2 billion cubic meters of gas to 1,500,000 customers out of which 
over 70,000 business customers. As for the industrial sector, we 
supply them gas and electricity, we provide safety and maintenance 
services as well as energy efficiency solutions (such as smart moni-
toring systems, energy audits, facility management, technological 
support).

How did you communicate with your customers on the free 
market opportunities?
L.G.: Our main communication channels include e-newsletters for 
all our business customers, written and online press campaigns, a 
dedicated section on our company website, Oxygen magazine and 
the omonym conference.

What should a company expect when choosing GDF SUEZ 
Energy Romania as its supplier?
L.G.: Generally speaking all customers wish for an experienced, well 
known, honest, strong and stable partner on the energy market. For 
medium and large accounts, the energy supplier is part of the value 
chain that builds business competitiveness on the market. And one 
of the most important guarantees we can offer our customers is a 
secure supply.

What are the latest contracting tools made available by GDF 
SUEZ Energy Romania? 
L.G.: For small and medium customers (with an annual consump-
tion up to 11,627.78 MWh), we developed a new contracting tool 
on the Romanian energy market: online contracting.

How important it is to be an integrated supplier when it comes 
to customer commercial relations?
L.G.: Our customers benefit from having just one interlocutor, high 
quality services, competitive prices, that reflect market conditions 
and purchase costs. 

POINT OF VIEW 
10 years of innovation for our customers

INTERVIEW - Lauren]iu Gava,
Head of the Marketing Department within GDF SUEZ Energy Romania
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PUNCT DE VEDERE

A
nul 2015 este cel \n care sărbătorim 
10 ani de apartenenţă la un grup ener-
getic de talie mondială. Tot \n 2015 
\mplinim [ase ani de la rebrandin-
gul companiei din 2009, an \n care 

am devenit și furnizor de energie electrică pentru 
clienţii business. Altfel spus, GDF SUEZ Energy 
România este un furnizor integrat de energie, ac-
tivând \n domeniul gazelor naturale, al electricităţii 
şi al serviciilor conexe. Iar acest lucru s-a văzut cel 
mai bine \n ultimii zece ani, \n care ne-am propus 
să inovăm permanent pentru clienţii noştri şi să 
le oferim soluţii de eficienţă energetică \n spiritul 
dezvoltării durabile, dar şi noi servicii online: Agen-
ţia online Plus (pag. 12), aplicaţia specială pentru 
dispozitivele mobile (pag. 13) și contractarea online 
(pag. 14). Şi pentru că această ediţie a revistei 
Oxygen este dedicată aniversării celor 10 ani de 
inovaţie, veţi descoperi un dosar prin care \mpăr- 
tăşim cu voi momentele-cheie ce au ghidat evolu-
ţia companiei (pag. 19–27), dar şi o serie de ar-
ticole despre beneficiile inovaţiilor tehnologice. 
Prin urmare, nu putem trece cu vederea că una 
dintre cele mai mari companii, Apple, a anun-
ţat că va \ncepe producţia de maşini electrice  

din 2020, asta după ce, \n luna februarie a aces-
tui an, Tim Cook, CEO-ul companiei, a făcut pu-
blic faptul că va investi 850 de milioane de dolari  
\ntr-un parc de panouri solare pentru alimentarea 
cu energie a clădirilor Apple din California (pag. 54). 
Eficienţa energetică a devenit, \n ultimii ani, un de-
mers obligatoriu pentru companiile care vor să facă 
faţă presiunii generate de efectul preţurilor produse-
lor pentru consumatorul final. Sistemul de monitori-
zare Vertuoz, prezentat \n această ediţie a revistei, 
preia informaţiile despre consumul de electricitate, 
gaze naturale, energie termică apă sau temperatură, 
le prelucrează şi le raportează, el fiind de ajutor şi \n 
cazul unor scurgeri sau consumuri anormale. V-am 
făcut deja curioşi? Atunci, la pag. 46 veţi afla toate 
detaliile de care aveţi nevoie, ele fiind oferite \ntr-un 
interviu special de către Adina Susanu, Director  
General Adjunct Distrigaz Confort.  Lectură plăcută!

10 ani de inovaţie pentru clienţi

STELU}A IFTIMIE
Editor coordonator 
GDF SUEZ Energy România

2007

20102009

•Expert Gaz
•Call Center

2012-2013

2014
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 2015

2008
•Revista Oxygen
•Conferin]a Oxygen

•Furnizor de energie 
electric`
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•Factura prin e-mail
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•Aplica]ie mobil`
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of the most important guarantees we can offer our customers is a 
secure supply.

What are the latest contracting tools made available by GDF 
SUEZ Energy Romania? 
L.G.:
tion up to 11,627.78 MWh), we developed a new contracting tool 
on the Romanian energy market: online contracting.

How important it is to be an integrated supplier when it comes 
to customer commercial relations?
L.G.:
quality services, competitive prices, that reflect market conditions 
and purchase costs. 
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Cum a abordat GDF SUEZ Energy România problema 
liberalizării \n relaţia cu clienţii săi?  

L.G.  GDF SUEZ Energy România a respectat reglemen-
tările impuse cu privire la liberalizare şi a comu-

nicat permanent cu clienţii săi \n legătură cu implicaţiile 
pe care le-a presupus această schimbare legislativă (cum 
ar fi cea a \ncetării valabilităţii preţurilor reglementate) prin 
multiple canale de comunicare. Relaţia noastră cu clienţii 
este una de lungă durată, un parteneriat care a evoluat 
de-a lungul timpului şi \n care nevoile şi vocea clientului 
rămân prioritatea noastră numărul unu. Pe lângă eforturile 
susţinute de comunicare, pentru a facilita trecerea, de la  
1 ianuarie 2015, la o piaţă liberă pentru clienţii business, 
compania noastră a pregătit oferte special destinate aces-

tora şi, \n acelaşi timp, a trecut printr-o etapă complexă  de 
adaptare a proceselor interne, flexibilizând sistemul IT şi  
\ntărind competenţele şi motivarea resurselor umane. 
Ne-am asigurat astfel că suntem pregătiţi pentru a face 
faţă tuturor provocărilor determinate de gestionarea unui 
portofoliu mare de clienţi \n piaţa liberă.

Ce conţine portofoliul de produse şi servicii oferite de 
GDF SUEZ Energy România clienţilor săi? 

L.G. Avem un portofoliu complet de servicii şi pro-
duse, furnizăm gaze naturale şi energie electri-

că, dar şi soluţii şi produse dedicate singuranţei şi eficien-
ţei energetice, cu alte cuvinte suntem un furnizor integrat 
de energie şi servicii. Oferta GDF SUEZ Energy România 

Modificările succesive apărute \n structura consumurilor energetice şi \n 
evoluţia companiilor industriale din economia românească, dublate de 
liberalizarea pieţei gazelor naturale, au determinat schimbări la nivelul 
portofoliului de produse şi servicii pe care furnizorii de energie le oferă 
clienţilor lor. GDF SUEZ Energy România se evidenţiază drept furnizorul 
de produse şi servicii integrate care garantează siguranţa livrărilor şi asi-
gură servicii de mentenanţă, audit şi consiliere pentru orice operaţiune pe 
pieţele energetice. Despre oferta companiei, dar şi despre noutăţile din 
portofoliul de servicii oferite clienţilor săi am discutat cu Laurenţiu Gava, 
Şef Serviciu Marketing \n cadrul GDF SUEZ Energy România. 

interviu realizat de Carol Popa
foto Dan Borzan

 „Furnizorul de energie este 
parte a lanţului de valoare care 

determină competitivitatea acelei 
companii pe piaţă“
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“Vertuoz and system generated reporting 
become a necessary step in the energy 
audit process”

Consumption monitoring is one of the 
most important phases of the energy 
audit and can reach quite a complex level 
in terms of accuracy if multiple consum-
ers and sources are involved. This issue 
is solved with outstanding performance 
by Vertuoz, says Adina Susanu, Deputy
General Director of Distrigaz Confort.
Energy efficiency has lately become a “must 
have” indicator in company business plans. 
This is why, together with financial audits, 

energy audits are the main source of cost 
control.   

What is the part of energy efficiency in 
the budget of an industrial company?
A.S.: One of the definitions of energy ef-
ficiency that I like most speaks about using 
less energy for creating the same product. 
I think starting from this, the answer is ob-
vious.

To what extent can energy efficiency 
influence production costs?
A.S.: The most efficient economies in the 
world generate 16 times more GDP with the 
same amount of energy than the least ef-
ficient. It is, of course, a matter of wiser 
energy use. In my opinion, there is a differ-

ence between energy efficiency and mere 
energy savings. Turning off the lights when 
we don't need them means preserving and 
saving energy, but using yield maximizing 
technology and thus less primary energy, 
this is energy efficiency. Anyway, both lead 
to lower energy bills hence lower costs.

What is Vertuoz and how can this monit-
oring system be used in various indus-
trial sectors?
A.S.: In order to minimize our energy con-
sumption and thus our energy bill, we need 
to be aware of that consumption. Therefore 
constant, complete and accurate measuring 

i s  t he  key . 
This is what 
Vertuoz does. 
In fact, Vertuoz 
is an IT based 
platform that 
collects, pro-
cesses  and 
then reports 
i n f o r m a t i o n 
on energy flu-
ids’ consump-
tion (electri-
city,  natural 
gas, thermal 
energy, water, 
even temper-
ature but also 

any other available energy categories). The 
standard or customized reports generated 
by Vertuoz provides the energy manager 
with valuable information on consumption, 
energy performance and related costs, both 
globally and individually speaking, together 
with data on already existing energy saving 
measures and the fulfillment of targets. 
Another important feature of Vertuoz is its 
ability to signal any losses or abnormal situ-
ations, which can be really helpful in critical 
moments. 

Can Vertuoz replace or enhance the 
energy audit of an industrial company?
A.S.: Vertuoz and system generated report-
ing are a necessary step in the energy audit 
process and in setting up an action plan that 

could lower down consumption. Output data 
are a valuable information source for an 
energy auditor or manager allowing them to 
easily identify the timing of abnormal con-
sumption situations or consumers with an 
abnormal consumption behavior and to 
make the connections with various actions 
and events.   

Why is Vertuoz different from other solu-
tions?
A.S.: First it provides an overview on energy 
consumption, for all fluid types, and can also 
be used by multisite clients. Secondly no 
previous training is necessary for working 
with this user friendly and customized sys-
tem.

How much does the implementation cost 
and how long should the monitoring be 
performed?
A.S.: Usually, we come with custom-made 
offers, depending on each customer’s needs 
and demands. We start by performing a site 
audit and identifying all the consumers and 
monitoring paths. We determine the system 
architecture, the existing or necessary meter-
ing equipments and based on all these 
parameters we draw up our offer. Both buying 
and renting the full equipment and the Vertuoz 
solution are possible. In view of a more com-
prehensive project, the implementing period 
should be at least one year but the solution 
can remain active further on.  

What are the benefits of implementing
Vertuoz? What kind of clients are you tar-
geting?
A.S.: We target all kinds of clients and build-
ings with various energy sources and mul-
tiple consumers: industrial buildings, office 
buildings, malls, hotels and even residential 
buildings. Vertuoz allows us to become 
aware of our energy performance. It is the 
first step towards coordinated and consist-
ent measures of consumption optimization, 
given the ever higher cost pressure and the 
ambitious goals stipulated by European 
directives in the attempt of minimizing 
greenhouse gas emissions and the irrational 
waste of vital resources.      

INTERVIEW – Adina Susanu, Deputy General Director of Distrigaz Confort
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Una dintre etapele importante ale auditului energetic constă \n monitorizarea consumurilor, iar acolo unde con-
sumatorii sunt numeroşi şi resursele consumate sunt multiple, monitorizarea cu acurateţe devine o problemă 
complexă. Una pe care platforma informatică Vertuoz o poate rezolva cu performanţe deosebite. Despre 
performanţele acestei platforme, dar şi despre modul \n care se diferenţează de alte aplicaţii ce sprijină moni-
torizarea, am vorbit cu Adina Susanu, Director General Adjunct Distrigaz Confort.

„Vertuoz şi raportările din sistem 
reprezintă un pas necesar şi 
obligatoriu \n vederea realizării 

unui audit energetic“
interviu de CAROL POPA  foto DAN BORZAN

Eficienţa energetică a devenit, \n ulti-
mii doi ani, un indicator must have 
pentru planurile de afaceri ale com- 
paniilor care vor să facă faţă presiunii 
generate de efectul preţurilor produse-
lor pentru consumatorul final. Din acest 
motiv, cele mai performante companii 
apelează frecvent la audit energetic. |n 
egală măsură cu auditul financiar, cele 
două forme de control sunt principalele 
surse generatoare de economii \n buge-
tele firmelor.

Cât de importantă este eficienţa 
energetică \n bugetul unei companii 
industriale ?

A.S. 
Una dintre definiţiile utilizate 
pentru eficienţa energetică 

şi care \mi place foarte mult este des-
pre felul \n care folosim o cantitate mai 
scăzută de energie pentru obţinerea 
aceluiaşi produs. Deci, reformulând 
acest concept ‒ de eficienţă energe-
tică ‒ şi conştientizând modul \n care 
sunt utilizate resursele energetice \ntr-o 
companie, răspunsul devine evident.
Cât de mult poate influenţa eficienţa 
energetică costurile de producţie?

A.S. 
Se știe că economiile cele 
mai eficiente generea- 

ză de 16 ori mai mult Gross Domestic  
Product (GDP) utilizând aceeaşi can-
titate de energie decât economiile 
mai puţin productive. Aici este vorba, 
desigur, de utilizarea mai judicioasă 
a energiei. Sunt de părere că există o 
diferenţă \ntre eficienţa energetică pro-
priu-zisă şi economia sau conservarea 
energiei. A stinge un bec când nu este 
nevoie de lumină \nseamnă conservare 
şi economie de energie, \nsă  a utiliza 
o tehnologie care presupune un randa-
ment mai ridicat şi, de aici, un consum 
mai redus de energie primară ‒ aceasta 
\nseamnă eficienţă energetică. |nsă 
ambele duc la facturi de energie mai 
mici şi, deci, la costuri mai scăzute.

Ce este, de fapt, sistemul de moni-
torizare Vertuoz, cum poate fi el 
utilizat \n diferite ramuri industriale? 

A.S. 
Pentru a reduce un consum 
de energie (şi deci factura 

de energie) trebuie, \n primul rând, să 
\l cunoşti. Ca să cunoşti, trebuie să 
măsori ‒ să măsori constant, integral 
şi cu acurateţe. Acest lucru \l face Ver-

tuoz. |n fapt, Vertuoz este o platformă 
informatică prin care sunt preluate 
informaţiile despre consumurile de flu-
ide din locaţiile unde sunt măsurate 
prin puncte de măsură (contoare), sunt 
prelucrate şi apoi raportate. Prin fluide 
energetice, din perspectiva Vertuoz,  
\nţelegem electricitatea, gazele natura-
le, energia termică, apa, chiar şi tempe-
ratura, dar şi orice alte categorii energe-
tice prezente. Sistemul le măsoară prin 
aceste contoare, care apoi sunt făcute 
să comunice cu aplicaţia. Orice circuit 
electric, reţea de gaze ori căldură, până 
la nivel de consumator, poate fi măsurat 
şi raportat \n Vertuoz. Aplicaţia pune 
la dispoziţia utilizatorului (de regulă, 
managerul energetic) o serie \ntreagă 
de rapoarte standard sau parametra-
bile, din care acesta \şi poate extrage 
informaţiile referitoare la consum, la 
performanţă energetică sau la costurile 
aferente, atât la nivel de ansamblu, cât 
şi de locaţie punctuală sau consuma-
tor individualizat, alături de informaţii 
despre eventualele măsuri de reducere 
a consumurilor deja aplicate, şi \nca-
drarea \n obiectivele propuse. O altă 
funcţionalitate critică \n Vertuoz este 
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HISTORY
GDF SUEZ is celebrating 10 years since 
Gaz de France Group acquired 51% of 
the Romanian natural gas company 
shares. 10 years of major transforma-
tions, of pioneering projects, of chal-
lenges and success we take pride in. 
Our modernization process focused on 
four major directions:
• customer oriented sales approach;
• upgrading the gas distribution net-
work;
• operational optimization and adapting 
modern working tools and methods;
• shared values of drive, commitment, 
daring and cohesion.  

2005
Acquisition of 51% of Distrigaz Sud
2007
Acquisition of Depomures and Amgaz
Setting up of the Call Center
2009
Merger of Gaz de France and Suez;
Setting up of Distrigaz Confort;
Entry on the electricity supply market for 
business customers;
Distrigaz Sud becomes GDF SUEZ Energy 
Romania;
Acquisition and integration of Vital Gaz.
2010
First Online Agency for utility clients
2012
First wind farm in Gemenele, Braila 
county
SAP CRM implementation for sales, 
marketing and customer service
2013
Second wind farm in Baleni, Galati county
2014
Acquisition of Congaz

Facts and figures:
• total investments 2005-2014:
€ 1 billion out of which € 500,000 
dedicated to the upgrade and develop-
ment of the natural gas distribution 
network;
• total number of network kilometers 
replaced between 2005 and 2014: 
3,500 km;

• new concessions and extensions: 
2,500 km.

Customer oriented corporate culture
Following the privatization and consider-
ing the market liberalization context, GDF 
SUEZ Energy Romania chose to increase 
its focus towards its customers. New 
services were made available, such as:
• the Online Agency with over 260,000 
registered accounts and 2.5 million 
visits in 2014; 
• the Call Center with an average of 1.2 
million calls taken from customers annually; 

• the e-mail invoce sent to over 
250,000 customers; 
• the online contracting with over 
20,000 contracts closed through Online 
Agency.

The company became an integrated 
energy supplier: natural gas, electricity 
and related services, going from an ini-
tial number of 1,062,627 customers in 
2005 to 1,500,000 in 2014, namely an 
average increase of 41,000 customers 
per year. 
Balanced and responsible growth 
Distrigaz Confort
Set up in 2009, the company provides 
GDF SUEZ Energy Romania customers 
with all the necessary services for a safe 
use of their gas equipment such as 

regular inspection and maintenance of 
gas and heating boilers, professional 
cleaning of indoor radiators and air 
conditioning systems, setting up of CH4 
and CO sensors, anti-seismic valves, 
several types of chronothermostats 
including wireless and web controlled.  
Distrigaz Sud Retele
Set up in 2008 following the unbundling 
of gas sales and distribution activities, 
Distrigaz Sud Retele currently serves 18 
counties in the southern part of Roma-
nia including Bucharest and manages 
approximately 18,500 kilometers of 

distribution pipelines.  The distribution 
company focuses on the upgrading and 
development of the natural gas network 
as well as on the implementation of an 
efficient health and safety policy and the 
standardization of working methods and 
activities.

Electricity generation
In order to strengthen its position as an 
integrated energy supplier on the Ro-
manian market, at the end of 2011
GDF SUEZ Energy Romania decided to 
de-velop its own electricity generation 
capacity. Two wind farm projects result-
ed from this process. First Gemenele 
covering for the annual consumption of 
50,000 households. Then Baleni with an 
installed capacity of 50 MW. Both pro-

ANNIVERSARY - 10 years of GDF SUEZ in Romania
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Anul acesta, compania GDF SUEZ sărbătorește 10 ani de când Grupul Gaz de France a achizi]ionat 51% din 
ac]iunile companiei de gaze naturale din România. Au fost 10 ani de transformări majore, de proiecte de pio-
nierat, de provocări, dar și de reușite de care suntem mândri și pe care vă invităm să le descoperiți \n aceas-
tă secțiune specială a revistei Oxygen. 

text RAMONA S~R~RESCU  foto BIBLIOTEC~ GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA

P
ovestea Grupului Gaz de France şi, ulterior, 
a GDF SUEZ Energy România a \nceput pe 
31 mai 2005, ziua \n care compania Distrigaz 
Sud a fost preluată printr-un proces de licita-
ţie publică de către Grupul Gaz de France. 

|n noiembrie 2006, compania demarează proiectul de 
unbundling, care a constat \n separarea activității de 
comercializare a gazelor naturale de cea de distribuție, 
proces finalizat \n anul 2008. Modelul de separare ales 
pentru acest proiect a fost cel de companie integrată 
pe verticală. |n urma separării activităţii de comerciali-
zare de cea de distribuţie a gazelor naturale, \n martie 
2008 a fost \nfiinţată filiala de distribuţie Distrigaz Sud 
Reţele.

Evoluție și modernizare au fost cuvintele-cheie care au carac-
terizat ultimii 10 ani ai companiei pe piața locală, având loc 
numeroase schimbări, unele dintre ele \ntr-un ritm foarte 
alert, procesul amplu de modernizare urmând patru direcții 
principale: 

dezvoltarea unei culturi comerciale orientate către 
client;

modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție;

optimizarea activit`]ii și adaptarea instrumentelor 
și metodelor de lucru moderne;

mobilizarea angajaților \n jurul valorilor comune: 
Exigență, Coeziune, |ndrăzneală, Angajament. 

Crearea primei 
Agenții online pen-
tru clienții
de utilități de  
pe piață.

Construirea celui 
de-al doilea parc 
eolian al Grupului 
\n România, \n 
Băleni, județul 
Galați.

Achiziția Congaz.Achiziția a 51% din 
acțiunile compa-
niei
Distrigaz Sud

Achiziția 
Depomureș, pri-
mul operator pri-
vat de \nmagazina-
re de gaze natura-
le din România;
Achiziția Amgaz; 
|nființarea serviciu-
lui național de call-
center.

Construirea pri-
mului parc eolian 
al Grupului
GDF SUEZ \n 
România, \n 
Gemenele, județul 
Brăila;
Implementarea 
SAP CRM pentru 
trei zone de busi-
ness: marketing, 
vânzări
și customer
service.

2005 2007 2009 2010 2012 2013 2014

Fuziunea Grupului 
Gaz de France cu 
Grupul SUEZ;
Crearea Distrigaz 
Confort, filiala de 
servicii tehnice;
Intrarea
GDF SUEZ  
pe piața furnizării 
de electricitate 
pentru clienții
business;
Distrigaz Sud devi-
ne GDF SUEZ 
Energy  
România;
Achiziționarea  și 
integrarea compa-
niei Vital Gaz.

• Investiții totale \n perioada 2005-2014 – 1 miliard de euro, dintre care

500 milioane de euro investiți \n modernizarea și dezvoltarea rețelei de distribuție

• Kilometri \nlocuiți \n perioada 2005-2014 – 3.500 km 

• Noi concesiuni și extinderi – 2.500 km 
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jects have also been an opportunity for 
the Group to engage in CSR programs in 
response to the needs of the local com-
munities.  

Constant investment capabilities
Vital Gaz was acquired in 2009. In 2010, 
following the integration of natural gas 
operations within GDF SUEZ Energy 
Romania, the company became Vital Blue 
Aqua and remained active in the field of 
water treatment and distribution.
GDF SUEZ Group acquired Depomures 
in 2007 and just one year later the Exten-
sion Depomures project was prepared 
aiming to extend the storage capacity 

from 300 mm3 up to 600 mm3. The initia-
tive was included among the projects of 
common interest for the EU.

Braila Winds - the first wind farm of the 
company became operational in 2012 in 
Gemenele, Braila county and has an 
installed capacity of 47.5 MWh.

Following the acquisition of Alizeu 
Eolian, GDF SUEZ Energy Romania 
launched its second wind farm at the end 
of 2013, in Baleni, Galati county.

In 2014, GDF SUEZ Energy Romania 
acquired the majority stake in Congaz, a 

gas distribution and supplier from Con-
stanta county.

A company that takes its social mis-
sion seriously
For GDF SUEZ Energy Romania, corpo-
rate social responsibility is a real com-
mitment for the benefit of the local 
communities and to the inspiration of 
the other company’s partners. Through-
out these 10 years, our major CSR 
investments were directed mainly 
towards education and social projects 
(€ 700,000), sports (€ 1,400,000), 
health (€ 600,000), energy efficiency
(€ 300,000) and environment.
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Orientarea către client –
un model de cultur` organiza]ional`

O dezvoltare echilibrat`
[i responsabil`

Distrigaz Sud Re]ele Produc]ie de electricitate
Tot din dorința de a-şi diversifica portofoliul de activități, 
GDF SUEZ Energy România a decis, la sfârșitul anului 
2011, să-și dezvolte propriile capacități de producție de 
electricitate, pentru a-și consolida poziția de furnizor 
integrat de energie pe piața românească. |n martie 2012 
a \nceput cursa contracronometru pentru a finaliza 
\ntr-un timp-record construcția primului parc eolian \n 
comuna Gemenele. Acesta are o capacitate instalată de 
47,5 MW și produce echivalentul consumului anual de 
energie electrică pentru circa 50.000 de gospodării. De 
la studiul de fezabilitate, stabilirea calendarului de 
implementare a proiectului până la producerea efectivă 
a primului MWh a fost o cursă lungă care a mobilizat 
aproape toate departamentele din cadrul companiei 
pentru reușita proiectului.
Aventura producției de electricitate a continuat cu cel 
de-al doilea parc eolian, dat \n folosință la 1 martie 2013, 
\n comuna Băleni, județul Galați, care are o capacitate 
instalată de 50 MW.
|n comunitățile unde au fost dezvoltate cele două proiec-
te, o importanță deosebită a fost acordată relațiilor cu 
comunitatea locală, fiind implementate programe de 
responsabilitate socială care să răspundă nevoilor locale.

Pentru diversificarea serviciilor, \n octombrie 
2009 este \nfiinţată compania Distrigaz Confort, 
ce oferă clienţilor GDF SUEZ Energy România 
servicii complete pentru utilizarea \n siguranţă 
a instalaţiei de gaze naturale. |n portofoliul de 
servicii realizate de Distrigaz Confort sunt incluse:
•servicii destinate instalaţiilor de utilizare a gazelor 
naturale ‒ servicii de verificare tehnică periodică, 
revizie tehnică periodică şi servicii de mentenanţă; 
•servicii destinate instalaţiilor de \ncălzire şi centra-
lelor termice ‒ servicii de verificări tehnice periodice 
ale centralelor termice, reparaţii, mentenanţă şi 
\nlocuiri centrale termice;

•servicii de cur`]are a instala]iei de \nc`lzire interi-
oar` (calorifere);
•servicii de cur`]are [i igenizare a aparatelor de aer 
condi]ionat;
•alte servicii pentru instala]ia de utilizare gaze 
naturale [i/sau centrala termic`: montare detectoa-
re CH4 [i CO, vane antiseismice, electrovane, cro-
notermostat (cu fir, wireless sau prin aplica]ii web) 
etc.
Prin cei 250 de speciali[ti certifica]i ANRE [i ISCIR, 
Distrigaz Confort a realizat peste 1.500.000 de 
interven]ii executate la instala]ii de gaze naturale [i 
centrale termice.

|nființată \n anul 2008 \n urma procesului de separare a activităților 
de comercializare de cea de distribuție, Distrigaz Sud Reţele deser-
veşte \n prezent18 judeţe din sudul ţării şi municipiul Bucureşti, ges-
tionând o reţea de distribuţie de aproximativ 18.500 km.
Principalul obiectiv al Distrigaz Sud Rețele este securitatea \n exploa-
tare, iar \n acest sens direcțiile prioritare de acțiune pentru filiala de 
distribuție au fost:
• modernizarea și reabilitarea rețelei de distribuție;
• dezvoltarea rețelei de distribuție;
• modernizarea echipamentelor utilizate;
•implementarea unei politici de sănătate și securitate \n muncă efi-
cientă;
• centralizarea și uniformizarea metodelor de lucru și a activităților 
derulate.
|n ceea ce privește modernizarea rețelei de distribuție, \ncă de la 
privatizare compania a avut și are un ritm anual susținut de moderni-
zare a rețelei de distribuție prin reabilitarea și extinderea ei. Aproxi-
mativ 3.500 de km de reţea au fost \nlocuiţi din 2005 până \n prezent 
și 2.500 de km de rețea nouă dezvoltată (noi extinderi și concesiuni).
Distrigaz Sud Rețele va continua \n anii următori investiţiile \n reabili-
tarea sistemului de distribuţie şi \n echipamentele utilizate pentru 
\ndeplinirea obiectivelor.

• Număr clienți: de la 1.062.627, \n 2005, la 1.500.000 \n 2014 

• Ritm mediu de creștere clienți gaze naturale \n perioada 2005-2014: 41.000/an 

2007

2010
•montarea, \n premieră pentru România, de 
vane antiseismice pentru clienții business;
• lansarea serviciului de transmitere gratuit` 
a facturii prin e-mail;
•crearea primei Agen]ii online pentru 

clien]ii de utilit`]i de pe pia]`, unde a fost 
posibil` pentru prima oar` vizualiza-

rea facturii de gaze naturale [i 
plata sa \n mediul online.

2009
•intrarea pe piața electricității pentru clienții 
business;
•\nființarea Distrigaz Confort și lansarea, 
sub umbrela Asigaz, a serviciilor de verificări 
și revizii ale instalațiilor de utilizare a gazelor 
naturale. 

•lansarea primei rețele de firme independente partenere 
a unui furnizor de gaze naturale pentru montajul de 
instalații și centrale termice, ExpertGaz, ceea ce a dus la 
creșterea calității serviciilor \n domeniu;          
•\nființarea serviciului de Call Center și a aplicației voca-
le de preluare a apelurilor primite din partea clienților.

Distrigaz Confort

2008
•lansarea revistei Oxygen, prima publicație 
de tip „consumer magazine“ de energie din 
România și, ulterior, a conferințelor Oxygen, 
dedicate top managementului celor mai 
importanți clienți de business.

1,2 milioane de apeluri preluate \n 
medie pe an din partea clien]ilor

600.000 de apeluri preluate anual de aplica]ia 
vocal` automat`

CALL CENTER

peste 260.000 de conturi \nregistrate \n Agen]ia online

vizite anuale \n Agen]ia online: de la aprox. 200.000 \n 2009 
până la peste 2.5 milioane \n 2014

120.000 de apeluri preluate \n medie lunar din partea 
clienților

AGEN}IA ONLINE

2012-2013
•implementarea soluției SAP CRM, menită 
să răspundă obiectivelor companiei \n 
privința gestionării relației cu clienții;
•lansarea serviciilor de eficiență energetică. 

peste 250.000 de clien]i primesc factura prin e-mail

peste 20.000 de oferte contractate online \n Agen]ia online Plus

FACTURA PRIN E-MAIL

CONTRACTAREA ONLINE

2014
•lansarea contractării online de servicii de 
furnizare gaze pentru clienții business.

toamna
2015

•lansarea unei aplicații pentru dispozitivele 
mobile compatibile cu sistemele Android [i 
iOS ce ofer` acces clien]ilor la informa]ii 
esen]iale.

Dezvoltarea unei culturi orientate către client a 
devenit axa de acțiune strategică după momen-
tul privatizării, mai ales \n contextul liberalizării 
treptate a pieței gazelor naturale. Vechiul con-
sumator sau abonat a devenit client, iar compa-
nia și-a schimbat complet poziția față de clienți 
și de nevoile lor: a fost diversificat portofoliul 
surselor de aprovizionare cu gaze naturale, au 
fost dezvoltate multiple servicii conexe [i am 
devenit furnizor de electricitate. Deci vorbim 
despre un furnizor integrat de energie: gaze 
naturale, electricitate [i servicii pentru clien]i.

• 1.700 clienți business \n domeniul furnizării de electricitate

• Kilometri de rețea \nlocuiți \n perioada 2005-2014 – 3.500 km 

• Noi concesiuni și extinderi – 2.500 km 

25
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ANIVERSARE

Pentru GDF SUEZ Energy România responsabilitatea socială este un angajament asumat și integrat, 
apărut din dorința de a \mbunătăți viețile comunităților prin programe adaptate nevoilor locale, dar 
și pentru a inspira și a determina o schimbare de atitudine \n rândul partenerilor companiei.
Direcțiile majore de implicare \n comunitate \n acești 10 ani au fost:
• Educația
• Sportul
• Sănătatea 
• Eficien]a energetic`
• Protec]ia mediului
|n anul 2013, GDF SUEZ Energy România a lansat platforma de responsabilitate socială denumi-
tă „Energie pentru fapte bune“, care reunește toate proiectele de implicare \n comunitate ale 
companiei.

O capacitate de investi]ie permanent`
Achiziția companiei Vital Gaz

Educa]ie

S`n`tate

Protec]ia mediului

Sport

Eficien]` energetic`

Achiziția Congaz

Achiziția și dezvoltarea Brăila Winds

Achiziția companiei Depomure[

Achiziția și dezvoltarea Alizeu Eolian

Un rol social asumat pe deplin

Compania a fost achiziționată \n anul 2009 și integrată \n cadrul GDF SUEZ Energy România. Cu ocazia acestei 
preluări, activitatea de furnizare gaze a fost transferată, \mpreună cu activele aferente, către GDF SUEZ Energy 
România, iar activitatea de distribuție gaze a fost preluată de Distrigaz Sud Rețele, ambele societăți preluând o 
parte din activitatea derulată anterior de Vital Gaz. Aceasta din urmă a rămas societate \n funcțiune doar cu 
activități de captare, tratare și distribuție a apei, precum și de colectare și epurare a apelor uzate. |n anul 2010, 
Vital Gaz a devenit Vital Blue Aqua, după integrarea activităților din domeniul gazelor naturale \n Grupul GDF 
SUEZ Energy România.

Viitorul copiilor \ncepe la școală (2010-2012) – un program de prevenire a abandonului 
școlar, derulat \n parteneriat cu Unicef  România, \n anii 2010-2012. Rezultate: 35.000 
de elevi implicați, 100 de școli din 37 de județe. 
|ntâlnire cu energia (2009-2014) – program de sensibilizare și conștientizare a elevilor 
din ciclul primar despre sursele de energie, protecția mediului \nconjurător și preveni-
rea accidentelor, derulat \n parteneriat cu Chance for Life. |n perioada 2007-2015, au 
fost incluși \n program 26.200 de elevi.

Energie pentru o șansă la viață – program de modernizare și dotare cu echipamente perfor-
mante a laboratoarelor de Imunofenotipare și Citogenetică din cadrul Institutului Clinic Fun-
deni, pentru diagnosticarea \n profunzime a cancerelor de sânge. |n cadrul acestui proiect a 
fost dotat cu echipamente și un bloc operator al Spitalului Municipal București.

Harta reciclării (2010-2011) – instrument online de inventariere a punctelor de colec-
tare a deșeurilor reciclabile pentru București, Brașov și Ploiești, derulat \n parteneriat 
cu Asociația Viitor Plus.

Parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român (2010-2012) - pentru susținerea 
echipei olimpice la Jocurile Olimpice.
Caravana olimpică (2010-2012) – 5.000 de participanți la cele trei evenimente sporti-
ve organizate \n București, Craiova și Ploiești.

Totul \ncepe acasă! – program de \mbunătățire a eficienței energetice a 12 case din 
cadrul SOS Satele Copiilor, care să răspundă nevoii de \mbunătățire a condițiilor de trai 
pentru cei 134 de beneficiari.

Anul 2014 este marcat de preluarea de către GDF SUEZ Energy România a pachetului majoritar al Congaz 
(85,77%), distribuitor și furnizor de gaze naturale \n județul Constanța. Ulterior, la sfârșitul lunii martie 2015, 
GDF SUEZ Energy România achiziționează și pachetul principalului acționar minoritar, Petroconst, și devine 
astfel acționar majoritar al Congaz, cu 99,72%. 

După discuții și negocieri \ncepute \n anul 2010, GDF SUEZ Energy Româ-
nia a achiziționat, a construit și a pus \n funcțiune primul parc eolian al 
Grupului din România, \n anul 2012. Acesta se află \n comuna Gemenele, 
județul Brăila, și are o capacitate de producție de 47,5 MWh.

Grupul GDF SUEZ a achiziționat compania Depomureș \n 2007. |n 2008, 
se realizează primul plan de afaceri aferent proiectului de dezvoltare a 
depozitului operat de Depomureș, cu scopul de a mări capacitatea de 
\nmagazinare a depozitului, de la 300 mm³ până la 600 mm³. Proiectul 
Extension Depomureș, cum a fost denumit acesta, a fost inclus pe lista 
proiectelor de interes comun ale Uniunii Europene.

|n urma achiziției companiei de proiect, GDF SUEZ Energy România pune 
\n funcțiune, la finalul anului 2013, al doilea parc eolian, situat \n comu-
na Băleni, județul Galați, cu o capacitate totală instalată de 50 MWh.

Educație și social –

700.000 euro

Eficiență energetică –

300.000 euro

Sănătate –

600.000 euro

Sport –

1.400.000 euro

Investiții \n CSR
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Ai „redebutat“ cu emisiunea „Teo Show“, 
care promoveaz` lucrurile pozitive [i vor-
be[te despre oameni care au reu[it, \n ciu-
da tuturor, s` aib` ceva de spus lumii. 
Acest proiect ]i-a \mplinit a[tept`rile?

T.T. Emisiunea „Teo Show“, difuzat` 
de luni până vineri, de la 16:45, la 

Kanal D, reprezint` o alternativ` pentru tele-
spectatori, \n condi]iile prea bine cunoscute 
ale competi]iei de pe acel tronson orar. M` 
bucur c` emisiunea câ[tig` tot mai mul]i fani!
Ai planuri mari pentru 2015? 

T.T.  |mi propun s` dansez, s` râd, s` 
cânt... vorba lui Smiley. {i mi-ar pl`-

cea foarte mult s` \nv`] s` conduc!
Ce te-a \mpins s` mergi mai departe \n 
momentele dificile, fiindc` [tim cu to]ii c` 
ai trecut prin destule clipe grele?  

T.T.  Mecanismul este unul atât de 
simplu. Practic, viitorul este alc`-

tuit din zile, iar zilele se succed; nu e ca [i 
când acum ar trebui s` \]i propui [i s` reali-
zezi viitorul \n 24 de ore. |]i acorzi 24 de ore, 
pentru c` oricum nu ai \ncotro. Dup` ur-
m`toarele 24 de ore apar altele... pân` te 
treze[ti c` a trecut o s`pt`mân`, [i \nc` 
una... Pur [i simplu dep`[e[ti un moment di-
ficil prin trecerea irefutabil` a timpului.
Mul]i realizatori TV \[i declar` ambi]ia de 
a schimba mentalit`]i cu emisiunile lor. 
|n cazul t`u cum stau lucrurile?

T.T. Un realizator de emisiuni nebun 
vrea s` schimbe mentalit`]i; dac` 

nu e[ti s`n`tos la minte vrei s` schimbi oa-
meni. Ei nu se pot schimba pe ei \n[i[i, [i atunci 
cum ar putea s` schimbe mentalit`ți? Tre-
buie s` te schimbi pe tine cât po]i, s` lucrezi 
asupra propriei „pietre“, vorba altora mai de[-
tep]i decât mine. Nu pot eu s` [lefuiesc 
„piatra“ altora. 
{i atunci, care este rolul televiziunii? 

T.T. Rolul televiziunii nu este unul edu-
cativ, mai ales al celei comercia-

le. Eu \mi propun s` fac oamenii s` râd` [i s` 

se recunoasc` \n valorile pe care le propun eu. 
Exist` tenta]ii pe care le refuzi?

T.T. Refuz orice aud c` ar fi toxic sau 
c` d` dependen]`, de team` c` ar 

putea s`-mi plac`.
Cum ai caracteriza munca ta privind-o din 
afar`, obiectiv?

T.T. Este vorba de altruism și spon-
taneitate, astfel \ncât la „cântar“ 

mie \mi iese corect. Am luptat [i mi-am f`cut 
treaba corect, am \ncercat s` nu jignesc 
[i s` nu r`nesc pe nimeni, s` nu expun via-
]a nim`nui, s` nu spun secrete ale oameni-

lor, pe care ei nu le doreau dezv`luite.
Spune-mi o credin]`, un ideal care ]i-a 
condus via]a. 

T.T. La un moment dat, Vali Sterian 
zicea: „A[a cum am spus, nu m` 

tem de concluzii, nici de premise, ci doar de 
urm`ri“. Cam `sta a fost parcursul meu: s` 
fac \n a[a fel \ncât urm`rile s` nu fie dezas-
truoase pentru nimeni. Idealul meu ar fi fost 
acela de a [ti tot despre oamenii care nu 
mai sunt.
A[adar, te consideri o nonconformist` 
ponderat` de inteligen]`? 

T.T. M` consider unul dintre cei mai 
inteligen]i oameni pe care \i cu-

nosc, pentru c` sunt sus]inut` de cei mai 
inteligen]i oameni pe care \i cunosc. Nu prin 
mine \ns`mi \mi recunosc valoarea aceasta, 
ci prin spusele celor care m` \nconjoar`.
Te rog s` a[ezi pe o scar` a importan]ei: 
cariera, via]a public`, armonia vie]ii, dra-
gostea [i prietenii. 

T.T. |ntotdeauna dragostea vine pri-
ma, apoi, \n ordine: armonia vie-

]ii, prietenii [i cariera. Via]a public` nu m` 
intereseaz` deloc.
|n ultimii ani tr`im \ntre o mul]ime de sin-
tagme: „s` fii eco“, „s` m`nânci bio“, „s` tr`-
ie[ti verde“, „ s` duci o via]` s`n`toas`“. 
Ce \nseamn` ele pentru tine? 

T.T. Să fie bio, eco, verde [i s` \mi 
plac` mie! Eu m`nânc mititei, dar 

m`nânc [i raw vegan la aceea[i mas`. No]i-
unea de eco, bio, la vârsta mea, nu există. 
Trebuie s` fii naiv s` \]i imaginezi c`, dacă ai 
avut probleme de s`n`tate grave, mâncând 
eco, bio, de acum \ncolo se rezolv`.
De ce te temi \n via]`? 

T.T. Mi-e team` de lipsa curentului 
electric!

Sim]i mereu nevoia s` faci ceva nou? 

T.T. Nu. Nu simt nevoia s` fac ceva 
nou, ci tot timpul este ceva nou 

de f`cut prin natura lucrurilor.

ALTERNATIVE: Teo Trandafir

interviu de ADRIAN C|L}AN foto KANAL D

„Mi-e team`
de lipsa curentului electric!“

Artist` complex`, „one-woman show“ cu sute [i sute de ore „\n direct“ la activ, numele lui Teo Trandafir aduce 
audien]` [i este sinonim cu cel al televiziunii de calitate. A traversat perioade grele [i \ncerc`ri care i-au schim-
bat via]a, dar a r`mas aceea[i Teo, mama frumoasei Maya, adic` o vedet`... obi[nuit`.
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CALENDAR

CALENDAR DE EVENIMENTE 
PE PIA}A DE ENERGIE

NIKOLA TESLA
Inventator

Felul \n care curge apa \n cascadă este 
cea mai economică metodă pentru a
\nțelege cum se captează energia de la 
soare.

BARACK OBAMA
Președinte SUA

Energia verde nu se va dezvolta peste 
noapte. Este nevoie de un proces de mai 
multe decizii dificile. Dar discuțiile sunt 
deschise, iar schimbările climatice sunt o 
realitate.

BENJAMIN FRANKLIN
Fost Președinte SUA

Energia și perseverența sunt
secretele reușitei.

 13-14 IULIE 2015
International Conference on Energy and Environ-
ment Research (ICEER 2015), Lisabona, Portugalia 
www.iceer.net
Scopul ICEER este de a implica reprezentanți din domeniul as-
tronomiei, educației, securității sau sănătății \n dezbaterile 
despre energie, cu scopul de a promova felul \n care cele mai 
importante descoperiri ale momentului influențează pro-
cesul energetic. Astfel, este subliniat faptul că energia are 
un impact major asupra tuturor domeniilor importante pen-
tru confortul existenței noastre.

20-22 IULIE 2015
1st Chemistry in Energy Conference, Edinburgh, 
Marea Britanie
www.rsc.org
Scopul acestei conferințe este de a aduce \n același loc 
oameni de știință și ingineri, din lumea academică și cea 
industrială, pentru a descoperi modul \n care chimia poate 
juca un rol important \n cazul energiei. Va fi o conferință care 
va pune pe tapet toate cercetările din domeniu, pentru toate 
tipurile de energie, iar soluțiile prezentate vor fi dezbătute 
prin prisma costurilor și a eficienței implementării.
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POWER-GEN Africa, Cape Town, Africa de Sud
www.powergenafrica.com
Conferința și expoziția POWER-GEN Africa va dezbate toate 
aspectele industriei energiei clasice, dar și regenerabile. 
Este evenimentul la care vor lua parte cei mai mari furnizori 
de echipamente industriale energetice, alături de compani-
ile implicate \n infrastructura necesară. |n ultimii ani, Africa 
cunoaște o dezvoltare constantă, generată de nevoile locu-
itorilor acestui continent, iar energia regenerabilă se bucură 
de un sprijin important.

15-17 IULIE 2015

The European Conference on Sustainability, Energy 
& The Environment (ECSEE), Brighton, Marea Britanie
http://iafor.org/conferences/ecsee2015/
Conferința pune la aceeași masă de discuție academicieni și 
oameni de afaceri, pentru a dezbate noile direcții de cerce-
tare, dar și descoperirile făcute \n zona sustenabilității și me-
diului. Asemenea conferințelor de acest gen, și ECSEE este o 
ocazie perfectă pentru dezvoltarea de noi relații atât la nivel 
academic, cât și \n cazul zonei afacerilor. 

9-12 IULIE 2015

Internationale Conference on Sustainable En-
ergy Technologies, Nottingham, Marea Britanie
www.set2015.org
SET 2015 e o conferință internațională despre energia suste-
nabilă și tehnologiile pentru obținerea acesteia. |n cele trei 
zile vor avea loc schimburi informaționale despre tehnologie, 
prezentări despre noi descoperiri, dezbateri despre viitor și 
provocările acestuia. Conferința va avea loc \n  University of Not-
tingham, desemnată cea mai verde universitate \n 2011, 2013 
și 2014 de către UI Green Metric World University Ranking.

25-27 AUGUST 2015
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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 fie 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 opiniile voastre prin fax, e-mail sau la adresa redacţiei, completând 
chestionarul de mai jos. 
Vă mulţumim pentru sprijin!

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

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

Telefon sau e-mail: ...........................................................................................................................

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 afla 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 +40 21 203 56 31  sau
2. scanată, prin e-mail, la adresa oxygen@ringier.ro sau
3. prin poștă, pe adresa Ringier România, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, București, 
„Pentru Oxygen“.
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Energia din cuvinte
Rezolv` corect puzzle-ul [i vei descoperi, pe vertical`, numele 
noii platforme informatice dezvoltate de Distrigaz Confort.

1. Numele uneia dintre țările mari producătoare de petrol.
2. Turn celebru \n care au fost montate primele turbine 
eoliene.
3. ... online, un nou serviciu GDF SUEZ Energy România 
pentru clienții business.

4. Ce fel de mașini a anunțat că va produce compania 
Apple din 2020?
5. Numele primei capitale din lume iluminate cu petrol 
lampant.
6. Ce fel de parcuri are dezvoltate GDF SUEZ Energy 
România \n localitățile Gemenele și Băleni?
7. Care este naționalitatea inventatorilor turbinei eoliene 
fără pale?

La nun]i [i evenimente oficiale \n Filipine, b`rba]ii poart` adesea 
Barong Tagalog, o hain` sub]ire [i transparent`, brodat`, purtat` 
peste un tricou. Unul dintre cele mai surprinz`toare materiale 
folosite la fabricarea Barong Tagalog-ului sunt fibrele din frunze de 
ananas, conform site-ului www.ananas-anam.com. Numit Piñatex 
(Piña \nseamn` ananas, \n spaniol`), noul material a fost creat 
de Carmen Hijosa, fost consultant \n industria bunurilor din piele 
din Filipine, \n anii 1990. Descoperirea s-a produs când Hijosa 
a observat rezisten]a [i calitatea fibrelor din frunzele de ananas 

folosite la fabricarea Barong Talog-ului [i 
s-a gândit c` ar putea face un material 
textil din fibre lungi, \mpletite, f`r` a fi 
tricotate sau ]esute, asem`n`tor cu felul 
\n care se fac pâslele. Fibrele sunt extrase 
din frunzele de ananas de pe planta]ii, de 
c`tre agricultori, \nainte ca acestea s` 
fie t ìate [i stratificate. Apoi trec printr-un 
proces industrial, la finalul c`ruia se ob-
]ine materialul. Un produs secundar al 
procesului e o biomasă care poate fi 
transformat` \n \ngr`[`mânt, aducând 
venituri suplimentare agricultorilor. 

Cercet`tori din Brazilia au descoperit c` din fibrele anumitor 
fructe se pot ob]ine materiale plastice mai bune decât cele 
actuale, ele putând fi utilizate \n construc]ia unor piese de 
ma[ini [i asigurând o greutate mai mic` a autovehiculelor, 
al`turi de o economie de carburant, conform CNN News. 
„Propriet`]ile acestor materiale plastice sunt incredibile. Ele 
sunt u[oare, dar foarte rezistente – cu 30% mai u[oare [i de 
trei pân` la patru ori mai rezistente. Noi credem c` o mul]ime 
de piese pentru ma[ini, incluzând tablourile de bord, barele 
de protec]ie, panourile laterale vor fi f`cute din fibre de fruc-
te, \n viitor. Ele vor ajuta la reducerea greut`]ii ma[inilor, 
ceea ce va permite o economie de carburant“, spune Alcides 
Leao, de la Universitatea de Stat din Sao Paulo. Printre pro-

duse le  care 
ar putea fur-
niza materiile 
prime pentru 
ob]inerea a-
cestor fibre se 
num`r`: ana-
nasul, bana-
nele ,  nuci le 
de cocos sau 
agavele. 

Haine din frunze de ananas Fructe folosite \n industria auto
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